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diTORiAl 

RELEITURA 8 se apresenta ao seu 
leitor com contribuições valiosas de 
escritores, ele especialistas em literatura 
infanto-juvenil, ele bibliotecários e 
pedagogos. 

Monteiro Lobato, inesquecível por 
tudo o que ele representa no pa

norama editorial existente, sobretudo para crianças, 
é tema ele um dos artigos, confirmando a 
preocupação da BPIJBH em reconhecê-lo como um 
cios grandes escritores brasileiros. 

A revista cria, a partir deste número, a seção 
PARABÓLICA - destinada à publicação de textos 
ficcionais, histórias em quadrinhos, cartoons, 
ilustrações, etc. Nossas antenas estão conectadas com 
as muitas interfaces ela literatura, buscando 
contemplar a qualidade e presentear nosso leitor. 

A RELEITURA mantém seu compromisso de ser um 
espaço aberto para todos que desejam divulgar suas 
experiências, pesquisas e atividades. 

maria do carmo santos maggi 
Diretora da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte 
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PROMOÇÃO DA LEITURA 

elizabeth d'angelo serra 

A denúncia sobre qualidade da escola Como conseqüência, o mercado de 
brasileira oferecida às nossas crianças e trabalho ressente-se de profissionais que 
jovens começa, finalmente, a ser destaque pensem de maneira crítica e criadora para 
e notícia na grande imprensa. O sintoma o coletivo. Uma das razões é o contexto 
traduz-se na falta de conhecimento, princi- deficiente e deformado nos bancos esco-
palmente, humanista e nas dificuldades de lares e na vida com a língua escrita. O 
interpretação e expressão escrita dos resultado é uma expressão verbal e escrita 
alunos ou professores. ------------. empobrecida, e o que é 

As estatísticas e as pes- pior, atrofiada do pensa-
quisas, porém, avisam-nos mento. Sem oportunidades 
há anos, sobre o caos a que variadas e permanentes de 
chegamos. A distribuição leitura, estagnamos. 
em massa do livro didático, O Primeiro Mundo al-
a merenda escolar e a cons- fabetizado constatou algo 
trução de escalões, não con- sobre o qual não podemos 
seguiram modificar o triste deixar de refletir: o iletris-
prognóstico, por ausência mo, o não uso da letra. 
de uma proposta pedagó- 1 Infelizmente, o gosto 
gica comprometida com a pelo texto literário na so-
realidade e as necessidades ciedade brasileira não é 
de seus alunos. valorizado de maneira de-

Além do problema de mocrática, sendo oferecido 
evasão escolar, os alunos e considerado como privic 
que permanecem na escola, légio. A mera utilização do texto literário 
saem dela, em sua arrasadora maioria, para explicar a gramática é 0 caminho mais 
despreparados para a vida. A escola não seguro para sufocar na criança e no jovem 
promove a solidariedade; a repetição e o o interesse pela leitura. A leitura estimula-
modelo sufocam a expressão criadora de dora do pensamento, do debate de idéias, 
cada criança/indivíduo. da troca não faz parte da nossa prática 

O conceito de originalidade, expressão pedagógica. A formação desarticulada dos 
do ato criador, está tão estereotipado entre professores não a privilegia como seu 
nós, que ser original é ser só diferente do li principal instrumento de traba lo. 
outro, quando ser original consiste em d 

Professor que não lê e não estu a 
conseguir expressar a percepção própria habitualmente não pode ser considerado 
de cada um, e não buscar a oposição pura 

um professor. Como esperar que seus 
e simples ao outro . 
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alunos sejam leitores ou estudiosos? 
Exigir a leitura de um livro por mês, 

apoiada nas fichas de leitura, onde o per
sonagem principal deve ser um só não 
privilegia a imaginação, a originalklade e, 
conseqüentemente, o pensamento criador. 

A educação ele qualidade que promo
ve a leitura tem sido exclusivamente de 
parte da sociedade brasileira, conservadora 
e individualista que detém o poder. 

No final do século passado, surgem as 
primeiras escolas para atender às classes 
privilegiadas. Ofereciam todas as condi
ções necessárias para a complementação 
da educação dos filhos dessas classes. A 
escola e a família articuladas ofereciam 
variadas oportunidades ele leituras: acesso 
a bibliotecas, exposições, a livros de arte, 
espetáculos de música e dança, enfim, 
acesso a uma educação artística e estética 
que dá sentido ao conteúdo formal, às 
regras, pois o conhecimento é apresentado 
na sua totalidade. 

Mais tarde, a classe média passa a 
exigir as mesmas oportunidades para seus 
filhos. Não podendo pagar os altos custos 
das escolas particulares, demanda a criação 
do ensino público que vai atendê-los. Os 
professores destas escolas, oriundos, em 
geral, cbs classes privilegiadas, tinham em 
sua vivência uma formação estética e 
artística, uma quantidade razoável de 
informações e leituras que favoreciam seu 
alunado, dando-lhes uma educação de 
qualidade, promotora da leitura. 

Os pobres da época não tinham acesso 
à escola. Os que chegavam até ela eram 
filhos de pessoas que tinham minimamente 
um emprego, uma pequena casa, uma 
família estruturada e, mesmo assim, eram 
exceção. 

Como o modelo econômico desenvol
vimentista, a necessidade de formar mão
de-obra fez da leitura, mecânica e restrita, 
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condição básica para o trabalho. Criou-se, 
assim, a necessidade de ampliação da rede 
de escolas. Dialeticamente, o conceito de 
educação alarga-se e multiplica-se com 
reivindicações nas vozes de milhares de 
cidadãos. O governo é então premido a 
cumprir, pelo menos na aparência, acordos 
internacionais como a Declaração dos 
Direitos Universais do Homem e da Crian
ça, além da Constituição, aumentando, 
consideravelmente, o número de vagas. 
Porém, só as vagas democratizaram-se, não 
o conhecimento, não aquela educação de 
qualidade, baseada na variedade de opor
a.midade de leitura. 

Uma educação artística, estética e 
científica, estruturada com base em um 
projeto pedagógico consistente, com pro-
fessores leitores não é oferecida. . 

A constatação de que a escola pública 
era boa e agora é ruim deve-se, principal
mente, ao fato de que antes ela atendia 
determinada classe social para a qual foi 
concebida: a classe média que, de certa 
forma, respondia às suas necessidades. 
Hoje, esta mesma classe está fora da escola 
pública. Com a democratização das vagas, 
a escola pública passou a receber um 
enorme contingente de crianças pobres, 
muito pobres, perdendo, assim, os privilé
gios da classe que a usava: o con11ecimento 
dinâmico, vivo e variado. Democratizaram
se as vagas, mas não as condições de 
acesso ao saber. 

Oferecer à maioria de nossas crianças 
livros didáticos e achar que estamos ofere
cendo educação é um desrespeito a elas, 
pois estamos discriminando-as, privando
as do seu desenvolvimento pleno e harmo
nioso. Não se promove a leitura crítica e 
criadora, através do livro didático. Se 
somos leitores de fato, foram variadas 
oportl.midades de leitura, trazidas sempre 
por um adulto leitor, que no~ fez gostar de 
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ler. E sabemos que a maioria das crianças 
tem no livro clicl-ltico o único livro talvez até 
ele toda sua família ou de sua vicia. 

A escola pública, em sua maioria, 
passou a ser lugar da aplicação fria de 
currículos, dos métodos e cobradora de 
resultados sem sentido, desvinculada da 
vicia elas pessoas que a freqüentam, igno
rando sua realidade e suas dificuldades 
reais para atingir o conhecimento organiza
clo. Não me refiro só às condições culturais, 
como a convivência com a informação 
escrita, com a arte erudita a que temos 
acesso e que completa nossas necessi
dades como pessoa. 

O impo1tantc na educação não deveria 
ser dar a matéria, mas, sim, promover as 
condições necessárias para desenvolver as 
habilidades a fim de que cada um possa 
buscar o conhecimento e a informação de 
que necessita, além ele promover oportuni
dades variadas de acesso aos bens cultu
rais, valorizando-os. Isso é a política cultu
ral clesejacla, sem pruridos de paterna
lização. O governo tem a obrigação de 
garantir a todos o seu acesso. 

Uma política cultural e educacional 
significa democratizar e desmistificar o 
acesso aos bens culturais. E esse acesso 
passa, obrigatoriamente pela leitura. Mas 
essa não é, ainda, a nossa realidade. 

Os baixos salários pagos aos profes
sores fazem vir à tona, na linguagem 
econômica (que é o termõmetro desta 
sociedade), a pouca importância que é 
dada à educação de qualidade para todos 
os cidadãos. 

Poder ler crítica e criadoramente é 
condição básica para produzir, conviver e 
ser livre. Interpretar o conjunto de leis que 
regem a nossa pseudo-democracia deverá 
ser h:ibiliclade de todos e não de poucos. 
Como participar em igualdade de condi
ções numa relação em que as regras são só 
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do conhecimento de alguns, apenas pela 
impossibilidade da grande maioria não 
poder interpretar devidamente o que se lê? 

A argumentação usada pelo Secretário 
Especial de Política Econômica sobre a não 
liberação do dinheiro retido pelo Plano 
Collor, para a Bienal de São Paulo, realiza
da em agosto de 1989, por exemplo, é um 
retrato oficial e triste do nosso presente e 
futuro. Segundo ele, livro não é prioridade 
do governo. Essa afirmação reflete a limita
ção da visão cb humanidade deste gover
no, do desconhecimento das prioridades 
das sociedades modernas que buscam 
garantir uma convivência democrática. 

As medidas anunciadas para acabar 
com o analfabetismo são as mesmas de 
sempre, com cara nova. Ao afirmar que o 
Programa de Alfabetização virá das bases, 
o governo comete uma grande irrespon
sabilidade, pois demonstra que não con
segue ter claro quais são os objetivos 
principais a atingir, e isso é grave num país 
como o nosso. 

Respeitar as experiências é fundamen
tal. Mas o Ministério, ao lançar o Programa, 
deveria traçar diretrizes políticas claras. 
Com o nosso histórico educacional, que 
privilegia as elites, isso poderá ser uma faca 
de dois gumes, com evidente prejuízo para 
a maioria. Se o Programa de Alfabetização 
ficar só na distribuição do livro didático e 
do treinamento de professores, nada de 
transformador acontecerá. 

(. .. ) 
A alfabetização necessária está direta

mente ligada à conquista das condições de 
poder ler o que se quer e interpretar critica
mente o que é lido. Alfabetizar inclui 
oferecer condição de leitura de textos 
variados de literatura, em suas diversas 
formas. 

Integrar no cotidiano das crianças a ida 
à biblioteca bem cedo, mesmo sem ainda 
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terem alcançado o domínio da leitura -
estrito-senso - é articular o contato com 
livros. Esse contato é dissociado da decodi
ficação, não é necessário ler as palavras 
para começar a tocar em livros. Livros de 
imagem já propiciam uma leitura, a pictó
rica, que é a primeira feita pela criança 
através dos out-doors, da televisão e das 
revistas. 

Alfabetizar, portanto, começa bem 
antes da Classe de Alfabetização e perma
nece para além dela . A alfabetização plena 
compreende desenvolver um conjunto de 
potencialidades humanas: musical, plástica, 
dramática, literária, corporal, emocional e 
cientifica. 

Pensar a alfabetização - educação/ 
ensino, dessa forma, pressupõe adultos 
educadores, conscientes da importância da 
leitura. O adulto é mediador dessa ação 
que envolve conhecimento e afeto. 

Urge, pois, criar uma política de leitura, 
possibilitando-a a todos. E, por isso, é vital 
que haja uma forte rede de bibliotecas 
públicas e escolares, dinâmica e articulada, 
com acervo atualizado, devidamente trata
do, além de professores e bibliotecários 
realmente capacitados. 

A prática nos mostra que as coisas 
boas interessam e mobilizam a todos, 
independente da classe a que pertecem. 
Dizem que oferecer qualidade para toda a 
população é muito caro, por isso impos
sível. Esta afirmação é falsa se estabele
cemos prioridades. Poder desenvolver a 
habilidade de ler, crítica e criadoramente, 
é prioricbde para tornar-se um cidadão de 
uma democracia moderna. Os milhões de 
dólares (para não falar na nossa moeda), 
que a ganância de uns poucos movimenta 
para atividades sem nenhum sentido soli
d:írio e humanista, nos fazem crer que há 
dinheiro. 
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O problema só não é tão simples 
porque socializar privilégios implica, basi
camente, em dividir o poder. Esse poder 
não está alicerçado na aparência dos salá
rios altos, das casas luxuosas, dos carros, 
das roupas, das jóias, etc. 

As bases do poder não são tão táteis ou 
óbvias. Elas estão na qualidade do conheci
mento e da informação que cada pessoa ou 
grupo detém e no uso que faz dela. Hoje 
e sempre, é a informação e o conheci
mento que dão poder. A informação par
cial, por saber ler e escrever somente o 
nome e reconhecer os números, oprime 
aquele que não a tem totalmente e que, 
inseguro por não saber como buscá-la, não 
sabe como questioná-la. Quem tem infor
mação sabe como obtê-la, pode criticá-la, 
é livre, é incontrolável. 

Quem detém o poder e usa competen
temente a informação tem de ser um leitor 
habitual, ou na pior das hipóteses, apoia
se em um ou diversos leitores habituais, 
mas sempre há um leitor. 

Utilizaremos o exemplo da televisão. 
Uma novela traz, nos seus rápidos momen
tos diários, meses e meses ele leitura, de 
pesquisa e de texto escrito. 

Não foi sem leitura que os grandes 
pensadores e artistas deram contribuições 
decisivas à humanidade e, ainda hoje, são 
os cidadãos leitores que impõem suas 
vozes para fazer circular as idéias e pres
sionar as mudanças. 

A leitura de fato é o alimento do pen
samento e também do corpo já que mobi
liza emoções que conduzem a maioria dos 
nossos atos. A leitura de qualidade é uma 
pequena chave poderosa que abre as 
portas da liberdade. 

A educação de qualidade, para todos, 
é a única porta de saída justa e eficaz para 
um novo Brasil, e ela pressupõe, em seus 
alicerces, o programa de leitura . 
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Ao dar lugar de honra, principalmente 
no ensino básico, à promoção de leitura, 
contextualizando sua importância e a do 
livro, valorizando igualmente linguagens 
artísticas variadas, todo o resto virá como 
decorrência. 

O conhecimento acumulado está nos 
livros, hoje também nos vídeos e nos 
computadores. É justo que todos saibam 
como chegar até eles. Nós somos privile
giados nesta sociedade injusta porque, 
entre outras coisas, lemos o que queremos. 
Pensemos na variedade de leituras que 
tivemos oportunidade de desfrutar e a 
import?incia disso em no5sas vielas. 

(. .. ) 
Para encerrar, gostaria ele referir-me ao 

livro ele Eclmir Perrotti, Confinamento 
cultural, infância e leitura, da Coleção 
Novas Buscas em Educação, coordenada 
por Fanny Abramovich, Editora Summus, 
que recomendo a todos que estão compro
metidos e preocupados com a promoç.~o 
da leitura em nosso país. 

Apesar do meu discurso enfático, 
quanto à import?incia vital de promover a 
leitura, neste país, concordo plenamente 

com Edmir quando ele afirma a neces
sidade de entender essa questão num 
contexto histórico, determinado (sem cair 
na ingenuidade de que a leitura resolveria 
todos os males sociais). Porém, quero 
acrescentar que nenhuma outra área tam
bém poderá ser encarada como a única 
para reso1ver os nossos problemas. Vale 
dizer, não basta priorizar necessidades tidas 
como básicas, em detrimento de outras, 
pois todas estão embricadas entre si, por 
uma única razão: nós somos um todo e 
não, partes. Buscar o desenvolvimento 
pleno para todos é o justo, assim como 
oferecê-lo para nossos filhos privilegiados. 

As necessidades físicas não estão dis
sociadas das necessidades afetivas. Cada 
ser que nasce deve ter direitos iguais de 
educação e desenvolvimento, que compre
endem: RESPEITO, DIGNIDADE, SAÚDE, 
TRABALHO, PRAZER e OPORTUNIDA
DES VARIADAS DE LEITURA. 

O livro, como objeto, encerra mara
vilhas, mas só pode transformar-se em 
possibilidade de liberdade se puder ser 
lido. 

Elizabclh D'Augclo Serra é Secretária Geral da Funclaçf10 Nacional do Livro Infantil e 
juvenil . 
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A QUESTÃO AUTOBIOGRÁFICA EM INFÂNCIA, 
DE GRACILIANO RAMOS: NOMEAÇÃO 
À AUTORIA NO JOGO DE MÁSCARAS 

bernadete patrus ananias pothakos 

INMEMÓRIAM 

De cacos, de buracos 
de hiatos e de 11ácuos 
de elipse:,,~ psius 
(az-se, desfaz-se,f az-se 
uma inc01póreaface, 
resumo do existido. 

Apura-se o retrato 
na mesma tran:,,parência; 
eliminando cara 
siluaçc1o e trânsito 
subitamente vara 
o bloqueio da terra. 

E chega àquele ponto 
onde é tudo moído 
no almofariz do ouro; 
uma europa, um museu, 
o projetado amar, 
o concluso silêncio. 

(ANDRADE, Carlos Drununoncl 
de. Boitempo. 2• edição. Rio de 
Janeiro : Recorei, 1986.) 
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Pois memórias e autobiografias são 
substitutos dos espelhos. Se estes, 
metálicos e implacáveis, assinalam o 
desgaste dos traços, o torpor dos olhos, 
a redondeza do ventre, fechamo-nos 
contra a maldade dos e:,,pelhos e pro
curamos nos rever no que fomos, como 
se o percurso da antiga paisagem nos 
capacitasse a nos explicar ante nós 
mesmos. 

(. .) 

Não há o propósito de transmitir lição 
alguma ou o de preparar algum 
julgamento, mas apenas o de fixar na 
horizontalidade das linhas o que se 
perdeu na distância do passado; não 
há então matéria privilegiada, pois a 
única é a da própria vida. 

(LIMA, Luiz Costa Sociedade 
e discurso ficcional. Rio de 
Janeiro: Guanabara, 1986.) 
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Quando Homero Senna 1 pediu a 
Graciliano Ramos que lhe cont::isse alguma 
coisa sobre os começos de sua vida, obteve 
do romancista a seguinte resposta: 

Mas isso tudo está contado em 
bifância ... Valeria a pena repetir? 

Na mesma ocasião, o escritor se refere 
a esse romance como o meu livro de me
mórias, deixando de lado as do Cárcere 
que, postumamente, em 1953, se publi
cariam. 

Em vida, no entanto, o autor pôde, 
inúmeras vezes, falar do menino per
sonagem de Infância, identificando-se 
com ele. Autor, narrador e personagem 
parecem fundir-se numa só pessoa. No 
entanto, poderemos confiar no real dessa 
identificação? O eu coloca-nos face a um 
fazer parecido. Desencadeia-se sob o 
pronome um jogo de máscaras, do qual o 
nome próprio - Graciliano - emerge alte
rado. O eu substitui o nome da mesma 
maneira que uma mascarilla, uma meia 
máscara. 

A nossa preocupação não será a de 
evidenciar similaridades entre a viela do 
autor na infância e o seu relato na obra em 
questão. Qualquer biografia de Graciliano 
Ramos comprovaria a autenticidade dos 
fatos vividos. Os fatos narrados em 
Infância talvez só nos possam dar uma 
certeza: a ele que abrem acesso às pro
jeções cio sujeito da escritura. Remontam 
ao lugar da infância onde se misturam 
cruelclade e sofrimento, a partir ele reme
morações que tudo ampliam, reduzem ou 
produzem oscilações. 

Seria pertinente partir cio pressuposto 
de que Infância é, de fato, 
um projeto autobiográfico? Teria Graciliano 
Ramos intentado relatar a sua experiência 
de ser criança da forma mais verdadeira 
possível? Trata-se de uma escritura de boa 

fé, que pretende conter a verdade pessoal, 
individual e íntima do autor, dos 2 ou 3 
anos de idade até o início da puberdade? 

Neste nosso discurso interrogativo, o 
que se torna relevante é tentar uma con
figuração do processo escriturai através do 
qual o sujeito autobiográfico se reconstitui 
na busca do tempo perdido que é a in
fância. 

Começaria pensando que o mundo 
do adulto e da criança não são 
realidades totalmente separadas, 
entre as quais não se dê alguma 
forma de troca. São momentos dife
rentes, f armas distintas de produção 
da existência, estruturas biológicas e 
mentais que não são idênticas. Mesmo 
assim, estes dois universos estão 
intimamente relacionados. Além da 
dimensão humana que subjaz a um 
e a outro, há todo um jogo de mútuos 
espelbismos. Há meios de se evitar que 
o adulto se olhe através da criança e 
que esta não faça o mesmo? 1 

Exemplo claro desse espelhismo em 
Infância é quando o narrador adulto se 
olha explicitamente através do menino 
ressabiado, que recusa em silêncio os 
elogios que fazem à sua roupa. O ro
mancista confessa: 

Ainda boje, se fingem tolerar-me um 
romance, obse1vo-lbe cuidadoso as 
mangas, as costuras, e vejo-o como ele 
é realmente: chinfrim e cor de 
macaco.3 

:'-lo entanto, queremos entender a 
infância como este corpo fragmentado 
a que o adulto só terá acesso simboli
camente. A reconstituição se fará através da 
letra que reverbera solta na lembrança. A 
vivência passada é assim uma paisagem de 
ruínas que encontramos na arqueologia da 
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experiência. Não podemos reconstruí-la 
sem o reconhecimento dessa falha. A 
infânci:J - objeto perdido do desejo - é o 
lugar da rememoração e da fantasia . Onde 
e como será a fidelíssima memória digna 
de fé? Como se dá este flashback a partir do 
qual uma autobiografia se escreve? Como 
é o instante de reconstrução de uma ex
periência passada? Por quais neurônios 
passeia a nossa recordação? De que modo 
rememoramos? Será possível reconstruir o 
fato/ emoção viviclo(a) ipsis litteris? Haverá 
de se reconhecer o espelhamento do eu 
que escreve. Nem sempre será possível 
desconsiderar o desgaste dos traços, o 
torpor dos olhos, a redondez do ventre.4 

O percurso da antiga paisagem se fará 
entre projeções e lampejos de um eu 
perdido no tempo. Nuvens que se abrem 
e deLxam vislumbrar imagens que, se não 
forem confirmadas por pessoas mais ve
lhas presentes à cena, sedo como um 
sonho. 

A primeira coisa que guardei na 
memória foi um vaso de louça vi
drada, cheio de pitombas, escondido 
atrás de uma porta. Ignoro onde o vi, 
quando o vi, e se uma parte do caso 
remoto não desaguasse noutro poste
rior, julgá-lo-ia sonho. Talvez nem me 
recorde bem do vaso: é possível que a 
imagem, brilhante e esguia, perma
neça por eu a ter comunicado a 
pessoas que a conji"rmaram.s 

Como em Proust, o narrador de 
Infância busca captar as imagens do 
passado através dos sentidos. Visão, tato, 
paladar e olfato se confundem num vaso 
de louça vidrada, cheio ele pitombas. O 
objeto quebrável, passível de estilhaçar-se, 
bem se1ve ele exemplo da fugacidade da 
memória. O narrador o apreende a custo, 
ora atrás ele uma porta, ora ignorancln onde 
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o viu, ora julgando-o um sonho. Mas re
gistra-o como um marco transitório da 
lembrança e compulsivamente volta a 
afirmá-lo na página seguinte: 

Positivamente havia pitombas e um 
vaso de louça, esguio, oculto atrás de 
um móvel a que a expen'ência deu o 
nome de porta. 6 

O cheiro e o gosto do nordeste, a que 
se quer chegar nesta reconstituição, 
ajun~im-se a um símbolo de efemeridade 
- um vaso de louça. Tal qual o autêntico 
panorama da infância que se procura, ele 
est:í oculto atrás da porta, escondido em 
alguma parte escura ela memória. Um 
móvel ainda inominado se interpõe entre 
o narrador e o objeto de sua busca. A 
fragilidade do projeto de reconstrução/ 
desconstrução se estabelece na escritura. 

Dessa forma, o narrador de Infância 
começa a sua viagem por entre lembranças 
esquivas e escorregadias, tentando re
compor, como num quadro expressionista, 
em que as molduras se perdem com fre
qüência, as reflexões do passado que lhe 
vão aflorando à mente. Nestas lembranças, 
as pessoas são vultos que emergem do 
nevoeiro ele uma hora antiga, de um tempo 
longínquo. Confundem-se as noções de 
tamanho aos olhos do narrador adulto na 
retomada que faz do menino de dois ou 
três anos em trânsito para Viçosa, interior 
de Alagoas. No pomar da infância, impõe
se de novo a fantasia das pitombas no lugar 
de laranjas reais. 

Defronte alargava-se um pátio, 
enorme também, e no fim do pátio 
cresciam árvores enormes, car
regadas de pitombas. Alguém mudou 
as pitombas em laranjas. Não gostei 
da con·eção: laranjas, provavelmente 
já vistas, nada significavam?7 

• 



A infância se instala na memória como 
um tecido negro por cujos rasgões pas
seiam: 

figuras indecisas, lugares imprecisos, 
pontos nebulosos, ilhas esboçando-se 
no universo vazio. 8 

Difícil reconstítuição! A mãe retorna 
como uma senhora magra, indistinta. O 
pai, como um sujeito bizarro, rude e in
crédulo: 

Desconfiava dos livros, que papel 
agüenta muita lorota, e negou obs
tinadamente os aeroplanos.Q 

O narrador move-se pela afecção. A 
letargia representará o pathos dessa 
maquinação autobiográfica da infância. 
Transe de sentimentos que não lhe saem 
da memória. Sono extenso e profundo. 
Atenção flutuante. Grafia de um vida que 
permanece latente, disfarçada, dissimulada 
na colocaç.'io cio nome próprio, dispositivo 
que aciona a autoria ficcional, aquela cujo 
fundo autobiográfico desvanece para fazer 
a imagem destacar-se no papel como 
figuras. A primeira surra do pai, a primeira 
bebedeira, o rosto amargo da mãe, o nas
cimento cb irmã, a escola, a palmatória, o 
despertar dolorido da puberdade fazem 
parte de um cenário primário quase impe
netrável, recoberto de manchas. Escreve
se uma infância de dor, repleta de per
cepções caladas e sofridas, cio não-lugar no 
mundo adulto. De roupas e sapatos aper
tados, o menino vive o desconforto dos 
gestos encurtados pela escassez de amor e 
espaço. Enroscado em impressões teme
rárias, miúdo e insignificante, o pequenino 
ser vê esboçar na figura do pai a imagem 
de um mundo hostil e distante: 

O olho duro a magnetizar-me, os 

gestos ameaçadores, a voz rouca a 

• 

mastigar uma interrogação in
compreensível. 1º 

O pai é o outro, o estranho, o terceiro 
que entra na cena familiar, rompendo e 
ameaçando a relação simbiótica com a 
mãe. Assim, o mundo de Infância, de cuja 
maldade o narrador faz sempre caso, 
sensível às expressões hostis, ao desamor, 
ao limiar do afeto frágil no rosto de seus 
progenitores, sempre tragado pela dureza 
autoritária de seus papéis. 

No sulco das páginas, a origem auto
biográfica desorienta-se. O substantivo 
próprio - Graciliano Ramos - remete a uma 
situação jurídica de autor, a um nome de 
família, a um nome de batismo que são 
postos em julgamento. A nomeação à 
autoria formula-se em termos desse nome 
próprio que consta na capa do livro e 
indica valores, títulos e direitos. No entanto, . 
o que se demanda nesta escritura ficcional 
da infância pertence a outrem - ser não 
pronunciado - de corpo esbandalhado, que 
é o nascituro textual da produção literária: 
o menino rememorado pelo narrador 
adulto. 

Infância, enquanto autobiografia, 
liga-se a ttma experiência pessoal frag
mentada em que a realidade se apresenta 
em estilhaços de imagens. O dado auto
biográfico - se houver - são marcas no 
espessamento do sensível. O sujeito torna
se fantasma. Imagem multiplicada nas 
letras. A identidade não está posta, já que 
há um jogo de máscara na coincidência 
entre autor, narrador e personagem. O 
nome do autor na capa do livro, a nome
ação à autoria, a casa paterna pertencem a 
uma circunstância casual de posse. O 
narrador e o personagem de Graciliano 
Ramos, adulto um, outro criança, existem 
na oscilante lembrança das pitombas 
no vaso, escondido atrás de um móvel 
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inominado. Inominada memória, ele que 
escapam significantes carregados de rea
lidade e sonho. Entre cacos e buracos, 
hiatos e vácuos, elipses e psius, a narrativa 
oscila na apuração do retrato alterado pelo 

tempo na retina fatigada e turva do autor. 
Resta, inegavelmente, o narrador e sua 
incorpórea face perante o fenômeno da 
criação. 

Bernadetc Patrus Ananias Pothakos é Especialista em Literatura Infantil e Juvenil e 
Consultora de Pesquisa da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte. É também 
Professora de inglês e porn1guês da FABRAI - Faculdade Brasileira de Informática da FAFI/ 
BH. 

NOTAS 

1 SENNA, Homero. Revisão do Modernismo. ln: BRAYNER, Sônia. Graciliano Ramos . 
Seleçfio de textos, p . 46. 

2 GARROCHO, Luiz Carlos. O agente cultural e a interferência do adulto na vida infantil. ln: 
Relcitura 3, p. 9. (Grifo nosso). 

3 RAMOS, Graciliano. Infância, p. 58. 

4 UMA, Luiz Costa. Sociedade e discurso ficcional, p. 244. 

5 RAMOS, Graciliano. Infância, p. 9. 

6 Idem, p. 11. 

7 Idem, p . 10. 

8 Idem, p. 12. 

9 Idem, p. 16. 

10 Idem, p. 35. 
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A ORTOGRAFIA COMO CONSTRUÇÃO 

fernanda araújo porto de miranda 

Sabe-se que a criança constrói seus conhecimentos a partir de sua interação com o 
meio físico e sócio-cultural. Com base em referenciais já existentes em sua estnitura de 
inteligência, ela vai se confrontando com novas variáveis e, assim, refazendo as antigas 
hipóteses e as complexificando. Podemos dizer, então, que a criança precisa dispor de 
ce1tos conhecimentos prévios a respeito do objeto a ser aprendido, isto é, este objeto não 
pode ser tão novo que não possa ser assimilado. 

Isto acontece qu:indo a criança passa pelas etapas evolutivas de constnição da escrita, 
proposta por Emília Ferreiro em sua obra Psicogêncsc da língua escrita. Emília analisa 
este processo desde o seu início acompanhando-o até que a criança atinja a etapa 
alfabética, na qual se credencia como alfabetizada. 

Passado este período, ela começa a perceber que nem sempre a escrita se relaciona 
à sua antiga hipótese, ele an .. "llise sonom, ou seja, duas palavras com o mesmo som podem 
ser escritas ele maneiras diferentes: 

P A ~ O e ~ O R R I (som elo s) 

A primeira, escrita com §2 e a segunda com ~. apesar de possuírem o mesmo som. 
Esta constatação gera um conflito construtivo e, a partir daí, a ortografia começa a fazer 

parte dos objetos de análise desta criança. 
É nesta etapa que a maioria dos professores se unem numa batalha infernal contra o 

eITo. O erro ortográfico passa a ser perseguido exageradamente, em detrimento de outros 
aspectos impo1tantíssimos da escrita (coerência, coesão textual, manipulação e leitura de 
modalidades diversificadas de textos). São introduzidos os famosos treinos ortográficos. 
Acredita-se que a memória visual, ou seja, escrever a palavra errada repetidas vezes, 
sempre v:-ii garantir a sua escrita correta. 

Voltando ao que já dissemos anteriormente, é preciso que a criança traga algum 
conhecimento prévio cbquele objeto novo que chega para ser aprendido. No caso da lecto
escriL<, a criança lança m:to de seus conhecimentos lingüísticos e, a partir deles, faz e desfaz 
hipóteses, elaborando novos conceitos e referenciais. 

E a ortografia? Que conhecimentos a criança traz a respeito desta inst.."tncia antes de 
sua experiência como alfabetizada? 

Nós, professores, devemos ter claro que a experiência ortográfica, além de ser 
convencional, é algo totalmente novo para esta cri:rnça recém-alfabética. 

É comum, na 1 ª série, uma exigência fora de propósito cio nível de êxito ortográfico 
dos alunos. Se isto não acontece, a professora opta por outro caminho: simplificar em 
demasia os textos trabalhados na sala, de modo que só apareçam aquelas dificuldades 
que j:í foram trabalhadas - é o que chamamos de textos fabricados. 
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Ana Teberosky, em recente pesquisa, nos revela que aprende-se ortografia de três 
maneiras: 

Ideogramas - é o aprendizado daquelas palavras que, para que descubramos porque 
foram escritas daquela maneira, temos de recorrer a radicais gregos, ao latim e a outras 
fontes, o que não é cio conhecimento da maioria dos professores e, tampouco, dos alunos 
ela escola primária. São palavras aprendidas em nossa experiência como leitores e 
escritores através dos tempos: 

1 moça, paz 1 

Regularidades - são as palavras que trazem regras regulares que podem ser usadas 
em outras palavras: 

1 escrita do mantes dope do b j 

Conhecimentos Gramaticais - são as palavras aprendidas quando estão daras as 
regras gramaticais que as regem: 

sufixo número pessoal am no final de verbos (anelaram, faziam) 
que indica a 3ª pessoa do plural 

Se assim é, já está na hora de pensarmos recursos mais abrangentes e eficazes para 
o trabalho sistematizado ela ortografia. Não podemos deixar de conhecer o sujeito que 
aprende (o que ele já sabe a respeito do objeto) e o objeto a ser aprendido (as regras 
01tográficas elas palavras). Assim, teremos um ponto ele partida para a prática pedagógica. 

Vejamos uma experiência prática, acontecida numa sala ele 1 ª série, formada por 
crianças recém-alfabetizadas: 

Foi pedido às crianças, situação pouco normal na escola, que fizessem um ditado. Nele, 
elas escreveriam o mais certo que pudessem. Depois elas virariam a folha para fazerem 
um novo ditado. Só que desta vez elas escreveriam como se estivessem no 32 período 
(cometendo erros normais do ano anterior). 

É curioso notar a produção da aluna X, que se segue abaixo: 

PH.IMEIRO DITADO SEGUNDO DITADO 

A vicia cios dinossalros a vida dos dinosalros 

! lá muitos e muitos anos a muintos e muintos anus 
habitavam sobre a terra abitavão sobre a terra 
animais gigantescos. Com o animais jigantescos. Con o 
passar dos anos esses animais pasar dos anus estes animais 
foram sendo estintos e hoje forão ssendo estintos e hoje 
já n::io ezistem mais. já não ezisten mais. 

Em entrevista, a criança X nos explica, por partes, como pensou para nos apresentar 
a procluç::io errada: 

Eu comecei com letra minúscula porque título começa com maiúscula e o início 

também. 
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Dinossauros com um~ só fica com som de~· 

Reparem que o l, o z. e o§: das palavras dinossauros, existem e extintos, res
pectivamente, não se modificaram nas duas produções, demonstrando que estas variáveis 
ainda fazem parte de suas investigações. 

Coloquei muinlos porque a gente fala com!!, mas escreve sem .ele. É a mesma 
coisa com o a11us: escreve com Q e fala com y_. 

Habita1!am eu sei que é comf2.porqueminba mãe já falou e sei que termina com 
!!!. mas não sei por quê. O foram também. 

Pergunto: - Por que você n?'to escreveu terra errado? 

Porque no pré eu jri sabia que era com dois erres. A maioria das palavras assim: 
im, om, um, tc:rminam com!!!. e não com 11, então eu errei o com e o existem. 

Também ncio existem palauras que começam com letra repetida. Eu nunca vi. 

Neste teste podemos observar que a criança só consegue errar o que ela já sabe a 
priori. 

É através ele pesquisas deste tipo que podemos avaliar o empenho dos alunos e 
planejar :-itividacles que causem o conflito construtivo. É papel do professor criar propostas 
que visem :-io avanço com relação à ortografia, sem que este objeto seja motivo de 
amedrontamento ou desdém por parte do aluno. 

Vamos resignificar o que, para nós, adultos, j:í. se apresentou como causa de grandes 
fracassos escolares e que, hoje, podemos reavaliar e analisar, para criar caminhos 
interessantes na pr:í.tica ela sala de aula. 

Fernanda Ar-.uíjo Porto de Miranda é Psicóloga, Professora ela Escola Balão Vermelho e 
Consultora em Educação. 
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PSICANÁLISE E LITERATURA: 
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

marilia brandão lemos morais 

Nós leigos, sempre sentimos uma intensa curiosidade 
- como o Cardeal que fez uma pergunta similar à 
Ariosto - em saber de que fontes este estranho ser, o 
escritor criativo, extrai seu material e como consegue 
produzir em nós tal impressão com ele e despertar-nos 
emoções das quais, talvez, nem mesmo nos julgás
semos capazes. 

Com esta fra$e, Freud abre seu artigo 
Escritores criativos e devaneios, escrito 
em 1907. Ele estava ciente ele que esta é 
uma questão cn1cial e não tinha pretensão 
de dar respostas. Fascinado pela arte e pela 
literatura, em diversos de seus textos ele 
enfoca este assunto mostrando o seu des
lumbramento por esta conquista exclusiva 
do homem, o que não poderia deixar de 
acontecer, já que seu interesse se debm
çava sobre toda manifestação ela natureza 
humana. De acordo com Hanna Segai, é 
difícil fazer plena justiça à Psicanálise para 
a compreensão da arte. A descoberta, por 
Freud, da fantasia inconsciente e do simbo
lismo, propiciou uma nova luz à expressão 
simbólica máxima ela fantasia : a arte. E é 
curioso assinalar que, em vida, o único 
prêmio que o criador ela Psicanálise rece
beu foi o Prêmio Goethe de Literatura. 

No texto de Freud, Delírios e sonhos 
na Gradiva deJensen, ele diz que: 
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Poetas e romancistas são nossos 
preciosos aliados e seu testemunho 
deve ser altamente estimado, pois eles 
conhecem muitas coisas entre o céu e 
a terra, com que nossa sabedoria não 
poderia ainda sonhar. Nossos mestres 
conhecem a alma porque se embe
bedaram em fontes que nós, homens 
comuns, ainda não tornamos aces
síveis à ciência. 

Mas quais seriam as convergências 
entre a Psicanálise, criada há cem anos por 
Freud que, mais que uma ciência, é a arte 
de decifrar verdades da alma humana 
através da palavra prenhe de afetos, e a 
Literatura? 

Verdades estas em que os escritores, 
escrevendo, falam, sem o saber, de coisas 
que, literalmente, eles não sabem. 

O poema sabe mais que o poeta. O texto 

transcende o escritor. Freud diz que por 
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qualquer caminho que ele seguisse, um 
poeta já havia passado por ele anterior
mente (haja visto o drama edipiano nas 
obras de Shakespeare, em especial 

Hamlet), talvez reconhecendo que os 

poetas e escritores sejam aqueles que 

traduzam melhor em palavras ou captem 

na linguagem algo da ordem do indizível 

e do universal do mistério humano. Lem

bro-me das palavras de Guimarães Rosa, 
em Tutaméia: 

O que um dia vou §aber, não sabendo 
eu já sabia. 

Ou como diz Clarice Lispector em Um 
sopro de vida (Pulsações): 

Enquanto viver terei de vez em 
quando a quase-não-sensação do que 
não se pode nomear. 

Retornando ao artigo Escritores 
criativos e devaneios, Freud aborda o 

mistério ela criação artística e compara o 

escritor criativo (e o artista) com o deva

neador (aquele que sonha acordado, ou a 

fantasia consciente). 
A pessoa que devaneia dá rédeas à sua 

fantasia de desejo, embebida no princípio 
do prazer. O artista também cria um mun
do fant:ístico no qual pode satisfazer seus 
desejos inconscientes. Mas em seu retorno 
à realidade, ele traz consigo a sua obra, a 
sua criação artística. 

Neste sentido, toda criança, ao brincar, 
comporta-se como o escritor criativo ou o 
poeta, pois, em suas brincadeiras, as crian
ças moldam e criam um mundo próprio à 
sua maneira, ao sabor de seus desejos. O 
brincar cb criança é um jogo sério, onde ela 
investe grandes quantidades ele afeto. O 
contrário elo jogo é a realidade. 

E por ser, em parte, um jogo, a lite
ratura oferece inefáveis prazeres, mas é 
também um jogo elaborado, exige trabalho 
e seriedade envolvidos na sua criação. E 
um escritor, para ser eficaz e reconhecido, 
precisa ele um coeficiente de marginalidade 
proporcional àquele que a maioria dos 
leitores está pronta a conceder à sua infân
cia, tempo mágico de tapetes voadores e 
varinhas de condão em que construía a sua 
realidade com desejos, tempo de oni
potência de pensamentos em que o adulto, 
compondo há muito com o princípio da 
realidade, ainda se permite através da 
literatura, da arte e do humor, este reen
contro com a liberdade do non sense. 

A arte é o único domínio em que a 
onipotência das idéias se manteve até 
nossos d ias. Só na arte ainda acontece 
que um homem, atormentado por 
desejos, realize algo que se assemelhe 
a uma satisfação; e, graças à ilusão 
artística, este jogo produz os mesmos 
efeitos afetivos, como se fosse algo real. 
É com razão que se fala da magia da 
arte e que o artista é comparado a 
um.mágico. 

(Freud, em Tótem e Tabu) 

Os desejos expressos na obra de arte, 
segundo a Psicanálise, são desejos in
conscientes, reprimidos, inaceitáveis pela 
consciência. O poeta ou escritor supera 
estas resistências quando sua expressão 
atinge o universal, subornando, através do 
prazer estético, os seus próprios devaneios 
egocêntricos, permitindo que os leitores 
identifiquem seus próprios devaneios sem 
autorecriminação ou vergonha. A ars-poé
tica se utiliza da forma estética, propiciando 
a liberação prazerosa da inibição. 

Lacan criou o aforisma: o Inconsciente 
é estruturado como linguagem, em cadeias 
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ele significantes (significante é o que 
representa o sujeito para um outro signi
ficante) que deslizam por deslocamento 
(correspondente à figura ele linguagem 
metonímia). No inconsciente existe, tam
bém, o mecanismo ela condensação, ou 
seja, uma representação única representa 
por si só vfüfas cadeias associativas (corres
pondente à figura ele linguagem metáfora). 
Não é nosso objetivo aprofundar neste 
tema. 

Freud fala que a imagem encontra-se 
na r:.tiz cio verbal. A representação cons
ciente (aqui lo que forma o conteúdo ele um 
ato de pensamento) integra a represen
tação ele coisa (imagem perceptiva incons
ciente) mais a representação ele palavra. 
Antes ela palavra existe alguma coisa que 
não é palavra. O pensamento pensa o que 
já era e é este era que captura a palavra. 
Recorro outra vez à literatura de Clarice 
Lispector que diz, literariamente, algo 
semelhante, nesta atemporalidade, univer
saliclade e contemporaneidade caracterís
tica cios imortais: 

Minha nascente é obscura ... Meu 
pensame11to com a enunciação das 
pala11ras mentalmente brotando, este 
meu pensamento de palavras é 
precedido por uma instantânea uisão 
sem palauras do pensamento, palaura 
que se seguirá quase imediatamente, 
diferença e~pacial de menos de um 
milímetro. O pré-pensamento é o pré
i nst ante. O pré-pensamento é o 
passado imediato do instante. Pensar 
é a co11cretização, materialização do 
que se pré-pensou. Na verdade, o pré
pensa r é o que nos guia, pois está 
imediatamente ligado à minha muda 
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inconsciência. O pré-pensar não é 
racional. É quase virgem. (. . .) Eu 
escrevo por intermédio de palavras 
que ocultam outras - as verdadeiras. 
É que as verdadeiras não podem ser 
denominadas. Mesmo que eu não 
saiba quais são as verdadeiras 
palavras, eu estou sempre aludindo a 
elas. ( . .) Às vezes a sensação de pré
pensar é agônica: é a t01tuosa criação 
que se debate nas trevas e que só 
se liberta depois de pensar com 
palavras ... 

Poderíamos fazer uma convergência 
entre arte e Psicanálise a partir de que 
talvez aquilo que a arte busque seja exa
tamente dar forma ao que não pode ser 
nomeado, a alguma coisa fora do discurso. 
E a busca da palavra como forma perpassa 
o trabalho psicanalítico, o trabalho com o 
mundo dos afetos através da palavra (que 
remete à não-palavra), forma de algo que 
é anterior, não-verbal, silêncio pulsátil, 
silêncio da fala na brancura do texto, 
imagem como raiz do verbal, palavra 
tornada imagem ao sabor do desejo que 
movimenta. 

No sonho, Freud mostra a excitação 
tomando um caminho regressivo. Ao invés 
de caminhar em direção à extremidade 
motora do aparelho psíquico, volta-se para 
a extremidade sensível até a percepção. 
Desejo articulando-se com a imagem, raiz 
do verbal. 

Existem analogias subst..'lnciais entre o 
texto onírico e o poético. Sonho e ars-poé
tica encontram-se no contexto da fantasia. 
Gostaria de tentar traçar algumas analogias 
utilizando-me da poesia de William Blake 
-A Uosa Doente•, em sua forma concreta 



que lhe foi cbcb por Augusto de Campos: 

' " ~ ~ 

"' <. 

"' ~ 
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Percebemos neste poema um mo
vimento regressivo da representação da 
palavra Rosa à imagem visual de uma flor. 

A repetição da letra v empresta um 
som ao poema, como o canto do vento, 
proporcionando-Uie sonoridade, musica
lidade. 

Palavras e idéias apresentadas como 
coisa, cena de sonhos, cena ele poesia 
concret.'l. No sonho existe um movimento 

dos processos psíquicos inverso ao estado 
de vigília, uma revificação alucinatória das 
imagens perceptuais, uma idéia é trans
formada novamente na imagem sensorial 
de que originamente se derivou, a contex
tura dos pensamentos oníricos é reduzida 
à sua matéria-prima. 

Palavras e idéias apresentadas como 
coisa, cena de sonhos, cena de poesia 
concreta. Palavras condensadas, texto 
poético transformado em imagens que as 
simboliza. Eis a poesia concreta, num 
movimento regressivo da representação 
verbal à representação da coisa. Imagem, 
raiz do verbal. Palavras que se agrupam 
num texto poético, num conteúdo re
metido regressivamente ao aspecto formal 
da imagem e do som promovendo um 
impacto, um sem-sentido que toca, que 
afeta, que contamina, que transmite,- que 
passa, como Arte, como Psicanálise. 

Bem, mas as obras de arte não estão aí 
somente para serem interpretadas. Aliás, 
prescindem de interpretação. Elas em si 
são. Encerram um mistério formal no seu 
âmago, tocam · o silêncio comovido da 
expectativa de algo universal, sentido por 
cada um singularmente. Utilizar-se in
devicbmente da Psicanálise para reduzir, 
ordenar conteúdos, dar sentidos e inter
pretações a obras artísticas é um redu
cionismo de algo muito maior, mais caótico, 
mais criador, mais mobilizante, mais trans
gressor, mais marginal, mais humano, pois 
a Arte, assim como a Psicanálise, tem a 
natureza do ato criador. Neste sentido, 
ambas ultrapassam a criatura. 

Marilla Brandão Lemos Morais é Médica, Especialista em Psiquiatria e Psicanalista do 
Círculo Psicanalítico de Minas Gerais em Belo Horizonte . Escreve poemas. 
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---CADERNOS Bl{BLl)OGRÁFICOS-~---

LUIZ OSWALDO CARNEIRO RODRIGUES: 
NA TRAMA DE RISOS E CURAS DO LOR 

bernadete patrus ananias pothakos 

Quando Samuel Clemens descobriu 
que a grande prisão cio homem é a sua 
consciência, e que dela nem mesmo as 
gotas mais sagazes e generosas cio humor 
podem libertá-lo, ele já se fixara entre os 
críticos como Mark Twain: coclinome que 
libera o gênio subversivo de todas as 
formas da reverência e ela seriedade. 

Quando LOR compreendeu que a 
consciência anda um passo atrás da rea
lidade 1 conseguiu driblar essa amarra que 
limitou o trabalho de seu predecessor 
americano, tornando-se o marco da ver
dade pelo qual ele media o fracasso e a 
loucura da humanidade. LOR torna-se uma 
saudável mistura ele Tom Sawyer e 
Huckleberry Finn em aventuras que tmns
cendem o programa cotidiano ela crítica 
irreverente para tocar a essência cb própria 
vida. Essa m:íquina é perfeita, ele avisa, só 
faltou instruções do fabricante. As tra
gédias ficam assim sem um manual de 
explicações para que o humorista possa 
exercer seu poder transfigurador, conver
tendo os assuntos e as emoções mais sérios 
em traços e linhas ele entrewnimento e 
revelação. O humor sempre tende a revelar 
uma face escondida ela realidade, ques-

tionando as concepções convencionais do 
quadro em foco. 

O desenho de LOR pode ser irônico 
quando fruto da economia da perplexidade 
diante do mistério cósmico que une as 
águas do Pacífico a tempestades que arra
sam plantações na Áustria e afetam o clima 
de todo o mundo. A unidade do planeta, 
o acaso, a impr·evisibi/idade acordam no 
humorista a força da ironia que não se 
constrói pelo traço ou através da palavra, 
mas reside no fato, no fado, no feto ... O 
Bom Josef, trabalho inédito até esse ins
tante, é um bom exemplo da face irônica, 
denunciadora do trabalho de LOR. 

Nada fala melhor sobre o quadrinho 
do que o próprio quadrinho: confidência 
de um contador de estórias e histórias que 
surpreende o leitor pelo ângulo, pela 
tomada peculiar da cena, pela visão biônica 
do homem de seis milhões de dólares. À 
vista todas as dúvidas da humanidade. O 
ato heróico silenciosamente questionado 
num único nome. Onde o acerto? Em que 
ponto a verdadeira perda? De que forma e 
quando a par:íbola do bom samaritano? 

LOR instiga as indagações. Já brincava 
de desenhar na Faculdade de Medicina da 
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UFMG, fazendo caricaturas dos professores 
para divertir os colegas. Lá fazia política 
estucbntil num momento em que o palco 
já estava vazio. A ditadura campeava solta, 
punindo as diferenças ideológicas e expor
tando nossos expoentes de luta. Alguns, é 
claro, não tiveram essa sorte. Mas LOR, 
Marcelo e Otávio escaparam cio rede
moinho de prisões e enfrentaram o silêncio 
dos anos subseqüentes. Fez vestibular em 
1968, depois ele cursar o Colégio Univer
sitário - escola que marcou uma época e 
reuniu talentos ela juventude belorizontina 
na década ele sessenta. 

O nosso engano, a nossa presunção de 
achar que a gente podia interferir nas 
coisas, desabafa. Mas LOR não parece ter 
desistido deste empreeenclimento. Os seus 
cartuns, as suas charges, os seus quadri
nhos continuam dando o recado de um 
inconformista. A humild.'lde, porém, cos
tuma banhar ele graça os quarenta e cinco 
anos. O trabalho continua, lacleaclo ele 
perguntas quanto a seu resultado. Já não 
sonhamos milagres. Tampouco acredita
mo-nos imortais. O idealismo enquanto 
chama é ótimo, argumenta. O perigo é ele 
se tornarfanatismo ou frustração. 

LO R acredita que os jovens ele hoje são 
mais realistas do que a geração dos tur
bulentos anos sessenta. O sonho tranifor
mista acabou. O sectarismo estudantil 
atuai não é uma simples conseqüência da 
ditadura, afirma ele com um sorriso. 

LOR parece conceber com tranqüili
clacle os efeitos que a crise ela modernicL.'lde 
tem sobre a juventude deste final ele sé
culo. Ele, que trocou Jesus Cristo por Che 
Guevara, viu o sonho socialista agonizar 
até a desintegração do Leste Europeu, em 
princípios desta década. Nenhum ele nós 
passou por tudo isso impunemente e nos
sos filhos sabem o que sabemos e muito 
mais. 
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A formatura em medicina foi em 1972. 
Queixa-se que já não se podia falar em 
política, mas não demorou muito para que 
ele engajasse num trabalho que lhe per
mitisse dizer o que pensava sem cair na 
rede da censura. Em 1974, aceitou o con
vite do jornalista Geraldo Magalhães para 
colaborar no jornal Estado ele Minas. Criou 
uma coluna de textos de humor e cartuns 
denominados Ria se doer, que dividia 
com o médico e humorista José Ronaldo 
Procópio. No ano seguinte, junto com 
Nilson, Afo, Maria Vale, Marcos Benjamim, 
Clacchi e Dirceu, criou a página semanal 
Humordaz, que era publicada aos sá
bados. Incentivados pelo sucesso deste 
trabalho, lançaram uma publicação in
dependente chamada Almanaque do 
Humordaz em 1976. Entretanto, difi
culdades burocráticas e a rígida censura 
prévia realizada em Brasília acabariam por 
sufocar o trabalho do gmpo, fechando a 
página cio jornal. 

A partir dessa experiência, LOR passou 
a discutir com outros desenhistas, e em 
especial com o Nilson, as causas que im
pediram a continuação do trabalho no 
Estado de Minas e o fracasso de vendas do 
Almanaque do Humordaz. Estavam em 
pauta, na consciência crítica do Grupo 
Mineiro do Desenho, as questões rela
cionadas à produção e consumo de bens 
culturais. Descobriram que a sua tentativa 
de produzir uma revista de humor com 
material nacional não era a primeira a 
fracassar no Brasil e que havia razões 
maiores para o subdesenvolvimento crô
nico da cultura local. 

LOR fez inúmeras palestras em todo o 
Brasil a partir das reflexões realizadas nessa 
época. Com Nilson e Thalma Rodrigues, 
sua mulher, denunciou a dominação ideo
lógica das multinacionais dos quadrinhos 
em diversos encontros culturais do país. 

• 
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Ressente-se, de maneira pessoal, da 
ausência de mudança nas personagens das 
estórias mais vendicbs entre nós. Patópolis 
é o lugar cio continuísmo com habitantes 
que se repetem interminavelmente dentro 
de seus rígidos papéis pré-determinados 
por seu criador. Em Now sem rumo 1 & 

22 um louco vira índio sem que o autor 
possa evitá-lo. O processo criativo é uma 
viagem, afirma, e os personagens se mo
vem e escrevem a própria estória. Est.'io 
vivos e traçam seu caminho. LOR não fala 
de seu compromisso com a mudança, a 
inovaç;io, o dinamismo dos seres e ela vida 
em sua essênci::i, mas não é difícil perceber 
esse tr::iço inquietador em suas p::ibvras. 

O louco e o índio se misturam no 
resgate elas minorias sociais, na exaltação 
cio mais fraco, no questionamento das 
circunstâncias históricas que alicerç::im 
preconceitos. 

O grande sonho era fazer partos no 
interior, junto com o pai. O culto à vicia se 
manifesta aí, neste primeiro desejo de 
p::irticipação profissional. Entretanto, vem 
se re::iliz::inclo de maneira diversa: nos 
quadrinhos, nas ch:uges, nos cartuns e 
na pesquisa científica. Luiz Oswalclo 
Rodrigues é mestre em Fisiologia e doutor 
em Biologia Molecular. Hoje integra o cor
po docente ela Faculcbcle ele Fisioterapia ela 
U FMG, onde é t::imbém pesquisador e 
Chefe ele Departamento. 

Dedicou-se ::ios qu::idrinhos durante 
dez anos, estimul::iclo por Ziraldo e pelo 
Henfil. Em 1979, tr::ibalhou numa série 
intitulada Contra Ataque, import::inte 
registro cl::i época cl::i repressão política. 
Foi colaborador do Pasquim e elo jornal 
De fato. Em 1986, criou uma tira diária -
Tclinho - publicada em vários jornais. Era 
uma crítica bem humorada à geração cria
da pela b::ib::í eletrônica, a Televisão, que 
depois tomou outros caminhos, como 
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pede o gênio deste artista. No entanto, a 
sua temática está sempre ligada à realidade 
brasileira. 

Em 1978 foi vencedor do IV Salão 
Internacional de Humor em Piracicaba. 
Em 1980, foi premiado em Piracicaba e no 
Salão Nacional de Humor, em Curitiba. 
Esses e outros cartuns estão agora reunidos 
em livro publicado em 1992 pela Editora 
CFMG: Os Desmandamentos, cQm uma 
grave apresentação de Ana de Oliveira (19), 
estudante de engenharia elétrica na PUC/ 
MG: 

A clareza da idéia e do traço fazem 
com que os leitores dos jornais em que 
você publica tenham motivação para 
pensar. Você oferece a eles uma 
análise bem-humorada dos fatos de 
um jeito que um operário, uma 
criança e um deputado possam 
refletir e perceber até onde a coisa 
toca a cada um de nós. (. .. ) Apenas 
1fr dos problemas pode oxigenar o 
cérebro e aliviar um pouco o coração, 
mas é pensando sobre o que acontece, 
e por que acontece, que andamos 
para a frente. l 

A obra de LOR é a de um intelectual 
multifacetado em busca de respostas nos 
campos da arte e da ciência. Em Qualé a 
do Batman?', texto produzido em co
autoria com Nilson, ele questiona a ide
ologia cios quadrinhos heróicos e de aven
tura, ressaltando a ênfase que eles dão aos 
valores dominantes. 

Retrato Falado (Vega) reconstitui o 
drama ela esquerda diante do AI-5. São 
vários personagens contando aquelas 24 
horas de agonia, em que o autor se coloca 
de maneira pessoal, profundamente en
volvido na perda e na indignação daquele 
momento histórico. 

• 



Urso Fiote (Lê) é uma estória que 
escreveu com as filhas e que ressalta o 
valor da cooperação e da solidariedade. 

Now sem rumo 1 & 2 fala de uma 
nau (o nosso país, quem sabe?) num tempo 
determinado (now ). Os personagens são 
protótipos de uma época da história do 
Brasil (anos sessenta e setenta?), cons
tituindo-se numa sátira espirituosa e bem 
humorada já que a caracterização de cada 
um é linear e f{'..chada. 

Tristes rumos tristes fins (Melho
ramentos) é uma coletânea de 40 tiras 
acompanhando textos do romance de 
Lima Barreto, Triste fim de Policarpo 
Quaresma. Esse trabalho se deve à suges
tão de críticos que viram pontos coinci
dentes no enfoque nacionalista que os dois 
autores fazem da realidade. 

Nem sempre se consegue !ir do humor 
que LOR faz, embora o riso seja a concor
dância mais íntima que existe. É que a 
admiraç.'io pode sobrepujar o prazer hu
morístico e isso acontece toda vez que 

alguém põe a descoberto as percepções 
mais sensíveis que trazemos conosco. A 
abordagem, o toque, a habilidade do traço, 
a sutileza da palavra, tudo isso faz emergir 
um quadro de tal clareza em sua temática 
e enredo que o leitor é tomado mais pelo 
espanto de uma revelação repentina e 
inequívoca do que mesmo pela força do 
prazer humorístico, responsável, afinal, 
pelo sucesso e contundência da comunica
ção. É como se o leitor não economizasse 
a emoção de cuja prevenção procede todo 
o deleite que o humor provoca em quem 
o faz ou naquele com quem ele é com
partilhado. Daí ser possível o humor do 
sorriso entre lágrimas ... 5 

A economia da compaixão é a fonte 
mais comum do humor, tanto ·em Mark 
Twain como em LOR. No entanto, neste úl
timo, em se tratando de corrupção política, 
há sempre um traço em que se lê repulsa. 

Contra a crueldade das circunstâncias 
reais, o humor se rebela para afirmar o 
triunfo do ego e do princípio do prazer. É 
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mais um método que a mente humana 
construiu para evitar o sofrimento e en
frentar as adversicbcles. Trata-se de um 
dom raro e precioso que requer maturi
dade, pois o humorista é como um pai 
identificando e soninclo elos interes.ses e das 
dores de uma crianç::i, ao mesmo tempo em 
que amplia sua percepção substancial das 

pessoas, dos acontecimentos e da vida em 
si mesma. 

LOR tem o dom dessa participação 
superior. Dá um recado de coração aberto, 
apontando para os problemas da maneira 
mais amena possível. LOR é bom, dizia um 
amigo. Por isso, desde o início de sua 
carreira, ele nos tem advertido: ria se doer! 

Beroadete Patrm; Ananias Pothakos é Especialista em Literatura Infantil e Juvenil e 
Consultora de Pesquisa ela 13ibliotcca Pública Infantil e Juvenil ele Belo Horizonte. É também 
Professora de inglês e português da l'AI3JW - faculdade Brasileira de Informática da FAFI/BH. 

NOTAS 
1 LOR. Now sem rumo 1. Belo Horizonte: Imprensa Oficial do Estado ele Minas Gerais, 

1986. 

2 LOR. Now sem rmno 1 & 2 . Belo Horizonte: Imprensa Oficial do Estado de Minas 
Gerais, 1986. 

3 LOR. Os Desmaud::unentos. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1992. 

4 LOR. Quaié a do Ik1tm;m? Belo Horizonte: Coordenadoria de Cultura do Estado de 
Minas, 1978. 

5 FREUD, Sigmund. Os chistes e sua relação com o inconsciente. Rio de Janeiro: Imago. 
ESB, 1969. p.207-265. 
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MONTEIRO LOBATO: 
PARA UMA CAUSA LIBERTÁRIA, 

UMA LITERATURA REVOLUCIONÁRIA 

INTRODUÇÃO 

Na história da literatura brasileira, o 
nome de Monteiro Lobato deveria figurar 
entre o daqueles escritores que, por obra 
de rnn olhar enviesado para a condição de 
dominada em que sempre se encontrara 
a nossa produção cultural, resolveram 
transportar valores, costumes e desejos 
nacionais para o cenário artístico. 

A partir de uma observação de sua 
produção infantil, é possível vislumbrar 
uma trilha que revela o aspecto trans
formador de sua literatura, que se coloca 
como espaço potencial para a formação da 
consciência crítica. É por-essa trilha que 
sigo para tentar flagrar o sentido revo
lucionário proposto no título deste estudo. 

1) O HOMEM E A ÉPOCA 

Tendo nascido na época em que o 
movimento realista/ naturalista se con
solidava no Brasil, Monteiro Lobato foi 
diretamente influenciado pelas diretrizes 
do positivismo de August Comte, cujas 
concepções básicas eram a elevação da 
ciência social (Sociologia) ao primeiro 
plano das preocupações científicas; a busca 
da verdade em dados concretos (só o que 
pode ser observado é real); a experiência 
como critério ela certeza e, a partir dessas 

terezinha taborda moreira 

concepções, a negação dos problemas que 
ultrapassam os limites da experiência. T<!l 
influência materialista foi aprofundada, 
posteriormente, pela filosofia do super
homem, de Nietzsche. Esta questiona o 
preconceito ele uma verdade absoluta pela 
introdução da noção de valor que institui, 
como princípio de crítica e avaliação, a 
vontade de poder. Diferenciando-se do 
desejo de dominação, a vontade de poder 
decide sobre a qualidade das forças que, 
embora divergentes, coexistem na socie
dade. Cabe ao indivíduo, portanto, inter
pretar, na pluralidade de sentidos gerada 
p~lo jogo de ação/reação e afirmação/ 
negação dessas forças sociais, a unidade de 
tudo. Desconstrói-se, assim., a posição 
metafísica tradicional de uma verdade que 
paira sobre o grupo, representada seja pela 
Lei, pela Religião, pela Cultura, e institui-se 
o indivíduo, o sujeito. 

Percebe-se a tendência racionalista de 
Lobato, que vai desembocar, pela fase de 
desenvolvimento econômico que vivia o 
país e pela influência do capitalismo norte
americano, no pragmatismo que carac
teriza o aspecto didático de sua obra. Esta, 
em alguns aspectos, conforma-se com a 
estética modernista definida para a lite
ratura infantil e, em outros, apresenta 
características próprias que a destacam no 
quadro da literatura nacional, deslocando-
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a, inclusive, de seu tempo e alçando-a à 
esfera da universalidade, como se _verá 
adiante. 

1.1 - A ESTÉTICA MODERNISTA 
EM LOBATO 

A estética do período modernista, 
desestimulando as preocupações estilís
ticas de reprodução da norma padrão e do 
falar elevado, cedeu lugar à expressão oral, 
através cio coloquialismo, cio popular e, em 
alguns casos, até da ortografia. Em seu 
conteúdo expressivo, a linguagem de 
Monteiro Lobato é viva, colorida, explo
ranclo expedientes como, por exemplo, as 
onomatopéias, nos movimentos sucessivos 
do saborear das jabuticabas - Tloc! Pluf! 
Nboc! Essa operação sinestésica e audio
visual, promovida a linguagem, apela para 
os sentidos elo leitor, incentivanclo-o senso
rialmente e intelectualmente pela criação 
de neologismos, pitorescas e engenhosas 
invenções que, atiçando a curiosidade, 
proporcionam o desenvolvimento mental. 

Além disso, o Modernismo favoreceu 
a representação elo contemporâneo, su
gestão que Lobato soube aproveit.'lr para 
atualizar personagens (como as do conto 
de fadas tradicional), cenários (ao situar a 
ação em potências emergentes, como os 
Est.'ldos Unidos), temas (como a segunda 
guerra), idéias (como as de desenvolvi
mento industrial e emancipação econô
mica), além de incorporar, a seu universo 
imaginário, o que considerava mais original 
e avançado, como a tecnologia, o cinema, 
a história em quadrinhos e o rádio. 

Como o Modernismo trazia de volta o 
nativismo, aincb que com outra roupagem, 
a atitude nacionalista revigorou-se, invadin-
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do todas as áreas da cultura. Estando 
integrada aos problemas, ideais e rea
lizações de sua época, mas não refletindo
os nem renegando, a literatura infantil 
configurou algumas temáticas e procedi
mentos que acabaram por caracterizá-la. 
Assim, o espaço privilegiado pelas histórias 
era o mundo rural, representado, no entan
to, por diferentes pontos de vista. r.1: 
Lobato, trata-se do Sítio do Picapau 
Amarelo, uma propriedade de certa forma 
caracterizadora da economia agrícola 
brasileira (fazendas cafeeiras paulistas). 
Aos poucos, porém, a paisagem rural vai 
sendo substituída, e o sítio assume cono
t.'lção metafórica, passanclo a. representar o 
Brasil do modo como Lobato desejava que 
ele fosse: é lá que se descobre petróleo e 
se obtém a tão almejada autonomia econô
mica, e são seus habitantes que provocam 
uma revolução mundial destinada a mudar 
0 comportamento da humanidade 
(A chave do tamanho). 

Igualmente características desse perí- . 
odo eram as histórias de origem folclórica, 
narradas por uma negra (doméstica e/ou 
escrava) a crianças, que resultava da trans
posição literária de um hábito tradicional 
da educação brasileira, quando esta não 
era administrada pela escola. Seguindo a 
moda, mas adotanclo postura iconoclasta 
perante os valores da cultura popular, 
Lobato instalou essa negra em Tia Nastácia, 
promovendo-a de cozinheira a narraclora 
titular de um de seus livros (Histórias de 
Tia Nastácia). 

Tais elementos permitem perceber o 
que Monteiro Lobato significou para sua 
época, privilegiando alguns temas 
e opondo-se a outros, mas, acima de tuclo, 
atingindo a dimensão simbólica cio desejo 
de um Brasil melhor. 



2) LITERATURA COMO 
QUESTIONAMENTO 

Além das características apontadas 
dentro da estética modernista, a obra 
infantil de Monteiro Lobato possui carac
terísticas peculiares que a tornam singular 
e original. Sua originalidade consiste no 
fato de se encontrarem, nela, situações e 
personagens que vivem na memória dos 
tempos, da história, da literatura, da lencb, 
cio folclore, etc. E aí está a grande origina
lidade de Lobato: redescobrir realidades 
estáticas, cristalizadas peb memória cultu
ral e dar-lhes nova vida, inserindo-as no 
universo infantil. 

A inserção destas personagens no 
universo infantil tem um senrido: ques
tionar, com as crianças, verdades feitas, 
valores cristalizados com o tempo. 
E Lobato o faz a partir do questionamento 
elas personagens que ele inverte, reverte e 
subverte através ela intertexrualicbcle. 

J:í em Narolnho Arrebitado, Lobato 
inaugura a intertextualielade através da 
fuga do Pequeno Polegar cio livro onde 
morava. A partir daí, todas as outras per
sonagens cio mundo maravilhoso transi
tam pelos livros de Lobato, numa verda
deir:.1 interação dialógica com as persona
gens do sítio. 

A forma de procluç:.io ele Lobato reflete 
uma visão ela literatura como um fenô
meno coletivo e clesindividualizador. A 
proposta é a ela criação ele um contexto 
liter:írio que transcende os limites elas 
estratificações que a sociedade elabora e a 
cultura sedimenta, no qual o imaginário 
processa a construção ele uma literatura 
que se comunica com outras literaturas. 

Insere-se\ pois, a obra, na perspectiva 
que Walter 13enjamim 1 aponta, para 
o trabalho do escritor, de descampar-
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timentalizar sua produção, na medida em 
que a literatura pode ser pensada como a 
pa1ticipação ele muitos, vista como o centro 
de um grande processo de fusão de for
mas. A criação é conduzida por um ponto 
de vista que introduz a visão do autor sobre 
cada um dos textos ao qual ele se refere. 
A execução coletiva de textos e perso
nagens diferentes aponta para a única 
possibilidade de leitura que se pode fazer 
deles: mesmo sendo diferentes, eles su
portam uma mesma leitura maniqueísta e, 
portanto, monológica. E é contra essa 
leitura que Lobato se coloca ao reuní-l~s 
num contexto literário único, contrariando 
os discursos através da subversão que 
opera nas personagens. 

Ao elaborar a sua obra a partir de 
outros textos, Lobato executa a sua indivi
dualidade nos espaços que esses outros 
textos ocupam. Desse modo, promove um 
deslocamento: esses textos perdem seus 
espaços de referência - sejam eles regionais 
ou universais - seus lugares de cultura e de 
preservaç..'io da tradicão, suas funções de 
modelos e passam a ocupar um único 
espaço, o da literatura, no qual, perdendo 
o estatuto da verdade que veiculam, passa
rão a comunicar-se uns com os outros. Os 
textos que ele mescla no episódio narrativo 
são apresentados de maneira diversa pela 
tradicão, mas interagem nas histórias que 
c1ia, produzindo um efeito ficcional através 
cio qual ele propõe a seus leitores a outra 
face de personagens criados com o pro
pósito de sedimentar valores que serão 
dirigidos às pessoas. E Lobato o faz através 
de uma articulação e de uma leitura pessoal 
dessas personagens e desse valores. 

Em sua aventura criadora, o mundo 
real e o ela fantasia não são delimitados. 
Eles habitam um espaço comum: o da 
comicidade , que ele transmite ao seu 
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discurso literário com um espírito humo
rístico. É que o que importa, para Lobato, 
é a criação, a participação. Mais do que 
valores estabelecidos, ele propõe o estí
mulo à consciência crítica de seus leitores, 
a fim de que eles tenham capacidade de 
participar ativamente de seu universo 
social. É este o aspecto didático de sua 
obra, em que se reflete, também, a sua 
visão pragmática da literatura. 

Fluente, coloquial, objetivo, sem retó
rica ou rodeios, e impregnado de humor, 
o discurso é construído a partir de alguns 
fatores que se conjugam na criação e 
produç.1.o do sentido: a interpenetração de 
realidade e fantasia; a utilização de outros 
textos que ele mescla no episódio narra
tivo, e o espírito lúdico, em que se evi
dencia a sua construção parodística e 
carnavalesca. 

2.1 -A CRÍTICA PELA FANTASIA 

A obra de Lobato se sulxlivide em dois 
planos: o plano da realidade, que é o Sítio, 
a vivência real do cotidiano, suporte e 
ponto de partida de toda a fantasia; e o 
plano da fantasia, da função lúdica, do 
tempo mítico, onde se realiza o mara
vilhoso. Esses planos coexistem sem, no 
entanto, se confundirem. As personagens 
transitam entre os dois planos, pa1tindo da 
realidade (mais imediata) para a fantasia, 
onde as aventuras são elaboradas, eretor
nando para a realidade. 

Esse movimento cíclico se justifica pelo 
fato ele que é pela fant.."1.Sia que as perso
nagens pa1ticipam ativamente da realidade, 
pois é ela o espaço do questionamento e 
da crítica. Toda a filosofia pragmática de 
Lobato está gravacb nas cenas em que as 
personagens questionam os t..'lbus e con-
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vencionalismos, tornando-se um grupo 
coeso e com personalidade própria. Daí as 
personagens serem, muitas vezes, alegó
ricas ou simbólicas, revelando as idéias 
sociais ou políticas de Lobato, seus pontos 
de vista, sua visão crítica de seu país e do 
mundo. 

Assim, o Visconde de Sabugosa é 
símbolo da erudição alienada das reali
dades, ilhado em seu mundo livresco, a 
consumir-se entre as prateleiras e a poeira 
das estantes. Sabedoria adquire-se 
e constrói-se vivendo, enriquecendo-se 
com a ação, com a participação. E só é 
verdadeiramente sábio aquele que associa 
o livro à vida, à experiência. Em nada se 
aproveita a sabedoria armazenada e não 
utilizada, bagagem vazia e inócua. Nessa 
mesma linha, o Rinoceronte é uma alegoria 
dos gramáticos tradicionais, obstinados, de 
couraça impermeável, a arrastar-se pesa
damente entre as crianças. 

O Burro-Falante simboliza, em sua 
condição humilde e em seu anonimato, 
uma crítica de costumes, contrariando, com 
sua fuga para o sítio, a máxima de que os 
inocentes é que pagam pelos pecadores. 

Tia Nastácia, como também Tio 
Barnabé, formam os canais humanos 
do folclore na obra de Lobato. Ambos 
simbolizam a figura do preto velho, cuja 
ignorância das coisas dos livros e das ciên
cias é vivida na plenitude das superstições. 

Dona Benta se constitui como o ele
mento neutralizador da ação erudita do 
Visconde, simplificando sempre os co
nhecimentos e tornando claras as idéias 
complicadas. Como livre-pensadora, ela 
aponta e corrige, para as crianças, as 
instituições caducas, as injustiças, simbo
lizando a razão e o bom senso. 

Pedrinho e Narizinho são as crianças 
de todo o mundo, curiosas e ávidas de 
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conhecimento, sempre dispostos a novas 
aventuras e abertos a experiências novas. 

Emília é a personagem-síntese de sua 
própria essência dupla: boneca e gente, 
fantasia e concretude. Personagem dentro 
do mundo cb fantasia e tipo como pola
rização ele Lobato. Emília transita entre a 
fantasia e a realidade. Sendo o ego e o eco 
de Lobato, a avidez da verdade que nele 
havia contida é derramada, muit"ls vezes, 
através ela boneca-gente, cujos conceitos 
traem a bonec:l"m:.ígica dentro da própria 
fantasia. É a personagem-tipo que o autor 
cria, anima, a fim ele projetar a si mesmo 
em outra dimensão, numa caricatura sub
jetiva. Emília é única em seus aspectos: 
rebeldia e imaginação, inteligência e fan
tasia, espírito e graça, autenticidade e 
irreverência. Ela não conhece as con
veniências nem os limites; apenas é, na 
dimensão do ser e do sempre. 

Através elas aventuras fantústicas, as 
personagens de Lobato quebram certos 
valores do tradicional convencionalismo 
utilizado para escrever às crianças, tra
balhando-as para uma sociedade artificial 
e sofisticacb, num relacionamento super
ficial e falso. Nesse sentido, Emília desafia, 
acima de todas as outras personagens, as 
verdades estabelecidas, surpreendendo a 
tocbs as pessoas habituadas a um padrão 
standard ele comportamento. 

Nessa linha de ruptura a padrões 
conservadores, são excluídas as figuras 
paterna e materna, cl:"tSsicos representantes 
cio poder adultocêntlico. Restam a avó, que 
exerce um poder apenas formal - pocbndo 
exageros ele componamento, lembrando a 
hora de dormir, etc - e Nast:.ícia - que, sen
do criada, fica impossibilitaeb de exercer o 
poder e, além disso, é afetivamente ligacb 
às crianças. Hetiraclo do sítio o poder 
aclultocênuico, é em torno das crianças que 

gira a ação. E são elas mesmas que pro
põem as suas próprias tare/ as e impõem 
suas realizações e aventuras. 

No mundo fantástico de Lobato, nota
se o sentido da verdadeira comunidade 
através eb integração do grupo, da par
ticipação de todos em tudo, embora haja 
divergências entre as personagens. É a 
projeção, no projeto literário, do modelo 
de democracia liberal que Lobato defendia 
como projeto político. É a elaboração, na 
e pela fant"lSia, de uma ordem que falta na 
realidade. 

A intertextualidade que Lobato pro
move em sua obra também está de acordo 
com esses dois princípios: o projeto esté
tico, que trabalha a pluralidade de vozes 
das personagens num clima de ludismo e 
alegorização, e o projeto ideológico, em 
que as personagens do Sítio do Picapau 
Amarelo se encontram com as perso
nagens dos contos de fadas e de outras 
histó1ias numa proposta de identificação e 
rejeição - identificação com as perso
nagens progressistas, como o Pequeno 
Polegar, Peter Pan, Gata Borralheira, etc, e 
rejeição aos que representam autoritaris
mo, machismo ou qualquer outra forma de 
conservadorismo, como o Capitão Gancho, 
Barba Azul e Dona Carochinha. 

2.2 - A DESCONSTRUÇÃO 
DO DISCURSO DE DOMINAÇÃO 

A obra de Lobato se apresenta como 
uma reflexão sobre a literatura infantil a 
partir da utilização de formas já consa
gradas e sacralizadas que, ao longo dos 
tempos, ela história, vêm lhe servindo ele 
fontes e influências, e que se situam no 
campo ela contraliteratura. 

Com, isso, Lobato faz uma incursão no 
problema do texto dominante . Embora o 
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estudo ela história da literatura infantil 
ressalte uma variação ele conceito no es
paço e no tempo, em razão da intimidade 
ele sua natureza com a pedagogia, é fato 
concreto que um cios fundamentos básicos 
da literatura infantil é a contraliteratura. 

Sendo assim, e considerando a fron
teira que separa Uteratura e contraUteratura, 
a quest..'io que Lobato coloca é a cio impe
rialismo cultural cio adulto em relação à 
criança. Isto devido à relação técnico
peclagógica ela literarura infantil, através ela 
qual a maioria elos livros destinados à 
criança veiculavam à época, tanto quanto 
veiculam hoje, modelos, ele maneira exem
plar, com a intensão ele que os mesmos 
fossem/sejam reproduzidos. Tais livros 
propagavam(am), na vercbde, um discurso 
ele dominação que expressa valores e 
conceitos fundados sobre a realidade 
social, e somente aclmitiam(em), para a 
criança, um papel ele receptor passivo, pois 
~11 como as minorias que não têm direito 
à voz, a criança não elita seus valores, mas 
deve ser conduzida pelos valores daquele 
que tem autoridade para fazê-lo: o adulto. 

Por traz desta questão, é para o nosso 
espaço social, a nossa realidade ele país 
colonizado que a lucidez crítica e a sen
sibilidade artística ele Lobato apontam. O 
discurso ele dominação veiculado serve à 
perpetuação do estado de depend2ncia em 
que nós, brasileiros, vivemos, além de ser 
conseqüência desse estado. A literatura 
infantil endossa a dominação de valores 
que confirmam a ordem instaurada. 

Nesse sentido, Lobato assume uma 
dupla postura ele resistência. Ao nível ela 
obra, nega qualquer discurso dirigido à 
criança que se caracterize pela normati
vidade. Rompendo com o discurso do
minante, Lobato faz uma oposição global 
à ideologia dos textos que retoma, tornan-
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cio inoperantes os seus sentidos originais. 
Ao nível do contexto literário no qual se 
insere, a obra de Lobato se caracteriza por 
ter sido elaborada fora da estrutura mo
delar da literatura infantil, manifestando-se 
como uma diferença em relação ao padrão 
literário destinado à criança. 

Dentre as manifestações de contra
literatura que aparecem na obra infantil de 
Lobato, destacam-se os contos, mitos e 
fábulas. Tais manifestações pertencem ao 
campo das literaturas de expressão oral. 

2.3 - O CONTO DE FADAS 

O conto de fadas é um conto ma
ravilhoso, que se passa no mundo da 
magia, da fantasia ou do sonho, cujas ações 
escapam à contingência da vida humana e 
onde tudo se resolve por meios sobre
naturais. 

O conto se dirige à criança numa lin
guagem simbólica, afastado da realidade 
quotidiana. Com relação às fadas, a criança 
experimenta a projeção de seu desejo de 
onipotência, escapando aos seus limites e 
dependências reais, pois a fada interfere 
em situações de carência para ajudar a 
resolver os problemas ou para compensar 
aspirações frustradas. E o fazem através de 
ações mágicas que realizam utilizando 
instrnmentos ele poder, ou seja, o anel e a 
varinha de condão. 

Na obra de Lobato, vários contos são 
retomados através de algumas de suas 
personagens: Chapeuzinho Vermelho, 
Cinderela, Peter Pan e o Capitão Gancho, 
Pequeno Polegar, Barba Azul, etc. 

A escolha destas personagens obedece 
à leitura maniqueísta que elas comportam. 
Transpostas para outro ambiente literário, 
diferente do seu ambiente de origem, no 
ent..1nto, a função que elas exercem já não 
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as compromete com a representação do 
bem e do mal, propiciando à criança uma 
identificação no nível do gosto ou da 
simpatia. 

Deslocadas de seu ambiente literário, 
es~lS personagens se defrontam com situa
ções que não se resolvem por meios sobre
naturais, mas pelo meio que parece ser 
mais próprio à criança: a astúcia. É pela 
astúcia de Emíkl, chamando Tia Nast:ácia, 
que as personagens se salvam do ataque 
do Lobo Mau (Rci~açõcs de Narizinho), 
e que, para salvar o anjinho (Memórias da 
Emília), Pedrinho e Peter Pan vencem 
uma briga com Popeye, e ainda, é pela 
astúcia do Visconde que os piratas são 
derrotados e o tesouro de Branca de Neve 
é salvo (O Pica pau Amarelo). E se tudo 
se resolve peb astúcia, os limites entre bem 
e mal, cerro e errado serão mais frágeis, 
menos rígidos. Por vezes a astúcia é co
locada ao lado do bem, desfazendo-se, 
assim, o discurso maniqueísta, monológico 
e dominante que esta forma tradicional ele 
literatura ajuda a perpetuar. 

2.2.2 - OS MITOS 

Narrativa de significação simbólica, 
geralmente ligada à cosmogonia e refe
rente a heróis encarnadores das forças da 
natureza e/ ou de aspectos ela condição 
humana, os mitos explicam a origem elas 
coisas. 

A referência ao mito cio herói 
acontece, aqui, através de Belerofonte 
(O Picapau Amarelo). Ele encarna o 
papel do iniciado que, tendo passado por 
uma prova e vencido-a, é alçado à con
dição ele herói. Psicanaliticamente, o mito 
do herói se liga ao processo de maturação 
do jovem e obedece a um rito ele iniciação. 
Daí seu aspecto verossímil, comprovado 
pela passagem ela adolescência à idade 

adulta. Daí, também, o caráter exemplar do 
herói, colocado como modelo para as 
atividades humanas. 

Mas não é nessa perspectiva que Bele
rofonte se enquadra na obra de Lobato. 
Dividido entre as viagens pelo mundo no 
lombo de Pégaso e os cuidados com a 
Quimera já caduca pelos anos, Belerofonte 
é esvaziado de sua ação heróica, de seu 
conteúdo mítico. Transposta para a atua
lidade, a sua ação exemplar revela-se 
tediosa e maçante. É a desconstrução do 
mito pela eliminação do efeito que a maté- . 
ria mítica causa. Nesse sentido, Belerofonte 
polariza-se com Dom Quixote: ambos são 
alienados, o primeiro na glória que o 
perpetuou, e o segundo na incansável 
perseguição dos sonhos de glória. 

2.2.3 - AS FÁBULAS 

As fábulas são narrativas alegóricas 
que, utilizando personagens animais, 
aludem a situações humanas e possuem 
fundo moral. 

A retomada das fábulas em Reinações 
de Narizinho tem o sentido de questionar 
conceitos e convenções. A atitude de 
Emília em relação à cigarra e à formiga é 
uma inversão do slogan capitalista do 
trabalho como sentido único da vida. Da 
mesma forma, a atitude das crianças de 
salvar o Burro Falante da morte e levá-lo 
para o Sítio subverte a ordem dos inocentes 
que pagam pelos pecadores: levar o Burro 
Falante para o Sítio significa salvá-lo da 
opressão que a hipocrisia das relações 
sociais impõem à sua inocente sinceridade. 

2.3 -A SUBVERSÃO PELO HUMOR 
Sabe-se que o riso é uma forma de 

subverter padrões. Henri Bergson 1 define
º como conseqüência de uma desarmonia 
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para a qual concorre algo de ligeiramente 
atentatório à viela social. A repercussão do 
cômico é sem fim, diz Bergson, porque 
gostamos de rir e lodos os pretextos nos 
servem. 

Em Lobato, a subversão provocada 
pelo riso vai ser evidenciada através do 
humor, que se manifesta através das per
sonagens e ela escritura. 

O humor desmistifica as manobras da 
retórica, pondo em clescobe1to os artifícios 
com que se constroem as verdades justifi
cadoras elas diferenças. Ele evidencia uma 
atitude intelectual elo autor, que produz a 
sua obra com uma postura reflexiva e 
consciente cm relação à literatura infantil. 
Esta atitude revela um distanciamento 
crítico do material que ele uliliza: os textos 
que parodia e o contexto socio-polílico
econômico no qual se insere a lileratura 
produzida para crianças. 

Mesclando outros textos em seu 
discurso, Lobato executa o método socrá
tico de destruir qualquer opinião isolada 
por coloc:í-la em contato com um contexto 
mais amplo ou estranho. Com isso, ele 
questiona o contexto brasileiro ele maneira 
consciente e atenta ao real. Sua ação de
sestabiliza os discursos veiculados pelos 
mode los cbssicos conservadores e pela 
pedagogia atrcbcb ao populismo ditatorial 
que impede o desenvolvimento econômi
co do país. Com isso, ele nega a pos
sibilidade ele esses modelos apresentarem 
verdades absolutas, porque reveb o caráter 
duplo, o engano do monologismo que eles 
encerram. Assim é que o sério e a brinca
deira, o sonho e a realidade, o real e o 
aparente se situam no mesmo contexto 
liter:'irio. 

J\ obra se enquadra numa concepção 
clt: arte como idéia, lanto é que o autor se 
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mostra por trás de suas personagens, 
apresentando a consciência de ser o seu 
primeiro leitor. F.ssa peculiaridade JX>cle ser 
observada na caracterização das perso
nagens, feita através de suas próprias falas 
que, alegoricamente, as representam: 

D. Carochinha: 

- Não sei - respondeu Dona Caro
chinha - mas tenho notado que muitos 
dos personagens das minhas histórias 
já andam aborrecidos de viverem 
toda a vida presos dentro delas. 
Querem novidade. Falam em correr 
o mundo a fim de se meterem em 
novas aventuras. Aladino queixa-se 
de que sua lâmpada maravilhosa está 
enferrujada. A Bela Adormecida tem 
vontade de espetar o dedo noutra roca 
para dormir outros cem anos. O Gato 
de Botas brigou com o Marquês de 
Carabás e quer ir para os Estados 
Unidos visitar o Gato Félix. Branca 
de Neve vive falando em tingir os 
cabelos de preto e botar ruge na cara. 
Andam todos revoltados, dando-me 
um trabalhão para contê-los. Mas o 
pior é que ameaçam f ugír, e o 
Pequeno Polegar já deu o exemplo. 
(Reinações de Narizinho) 

Cinde1·eia: 

Cinderela riu-se muito da questão e 
respondeu que na verdade fora com 
sapatinhos de cristal ao famoso baile 
onde se encontrou com o príndpe pela 
primeira vez. Mas que esses sapa
tinhos não eram nada cômodos, 
(aziam calos; por isso só usava 
sapatinhos de camurça. 
( .. .) 
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- Há outro ponto que me causa 
dúvidas, continuou a boneca. Que é 
que aconteceu para sua madrasta e 
suas irmãs, afinal de contas? Um livro 
diz que foram condenadas à morte 
pelo príncipe; outro diz que um 
pombinho furou os olhos das duas ... 

- Nada disso aconteceu - disse 
Cinderela. Perdoei-lhes o mal que me 
fizeram - e hoje já estão curadas da 
maldade e vi.vem contentes numa 
casinha que lhes dei, bem atrás do 
meu castelo. 

(Reinações de Narizinho) 

Branca de Neve: 

-Impossível! - re~pondeu Branca. Eles 
são sete, e se sair um quebra a conta. 
A gente nela deve mexer com o 
número sele, que é mágico. 

(Reinações de Nari7Jnho) 

A Bela Adormecida 

- A Bela Adormecida manda comu
nicar que 11ão pode vir. 

- Que pena! - exclamou Narizinho. E 
porquê? 

- Não sei. Suponho que está se pre
parando para espetar o dedo noutro 
e~pinho e dormir mais cem anos. 

(Reinações de Narizinho) 

Belerof ante: 

- Sim, lutei e venci a Quimera, e 
conquistei Pégaso. Depois disso, que 
mais? Além de que a posse de Pégaso 
veio lramformar-me a vida. Que 
maravilhosos passeios fiz pelas altu
ra~~ montado nele! Acostumei-me a 

voar. Desci em todas as terras, bebi 
de todas as fontes. Pégaso tinha o seu 
pouso no Monte Hélicon, um dos mais 
belos e altos da Grécia, e também eu 
elegi esse monte como o meu pouso 
habitual. Depois dos longos vôos, ele 
descia lá para descanso e para tosar 
o excelente capim que lá viceja. 
Ficamos os maiores amigos do mundo 
- e até hoje, séculos passados, não há 
maiores amigos do que nós. A minha 
façanha foi uma só - mas vale por mil. 

(O Picapau Amarelo) 

D. Quixote: 

- Pois a minha vida, senhor, correu 
bem ao contrário da sua. já perdi a 
conta das façanhas que pratiquei. 
Combati gigantes terríveis, e exércitos 
- mas o maldito mágico Freston 
sempre me roubou a maior parte das 
glórias. Era, por exemplo, um gigante 
que surgia na minha frente. Eu o 
atacava de lança em punho e, quan
do o ia vencendo, o maldito mágico, 
para roubar-me a glória, trans
formava o gigante em qualquer outra 
coisa - moinho de vento ou odores de 
vinho. Hoje estou velho, cansado - e 
difamado. O tal Cervantes escreveu 
um enorme livro em que me pinta 
como me imaginou - não como na 
realidade sou. E o mundo cruel aceita 
com a maior ingenuidade tudo 
quanto esse homem diz ... 

(O Picapau Amarelo) 

Esopo: 

- Emília fala muito bem - explicou 
Narizínho. Pena é que diga tanta 
tolice. 
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O grego s01riu com malícia. 

- Nós, sábio~~ também não fazemos 
outra coisa - disse ele. Mas como 
dizemos nossas tolices com arte, o 
mundo se ilude e as julga alta 
sabedoria. Vamos, bonequinha, diga 
uma tolice para o velho Esopo ver. 

(Reinações de Narizinho) 

Laura: 

- Pare, senhorita, e derrube o pote de 
leite, senão a fábula fica sem pé nem 
cabeça! 

Laura deu uma gargalhada. 

-já se foi esse tempo, bonequinha! Isso 
me aconteceu uma vez, mas não 
acontece outra. Arranjei esta lata de 
metal, que fecha hermeticamente, 
para substil uir o pote quebrado. Agora 
posso sonhar quantos castelos quiser, 
sem receio de que o leite se derrame e 
meus sonhos acabem em desilusões. 
Adeus, meninada, adeus! 

(Reinações de Nari:tlnho) 

Visconde: 

O Visconde limpou o pigarro e deitou 
sabedoria. 

- O senhor Caramujo é um molusco 
gastrópode ele gênero Líparis. 

(. .. ) 

- A senhora Emília é um animal aiti
(icial que não está classificado em 
nenhuma zoologia. 

(Reinações de Narizinho 

Tia Naslácia: 

- Que é isso, Nastácia? - ralhou Dona 
Benla. - Como é que você rebaixa 
assim a principal peça da armadura 
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dum dos maiores heróis da hu
manidade? 

- Ah, Sinhá, quando eu vi isso lá no 
canto, pensei logo: Que excelente 
gamela está-se perdendo aqui! e truxe 
a coisa para a cozinha. O meu 
game/ão está rachado, e essa gamela 
de D. Quixote é das boas, das que não 
vazam nem um pingo. 

- Mas isso não é gamela, Nastácia. É 
escudo - uma arma. Tire a lingüiça 
daí. Enxugue. 

Tia Nastácia obedeceu suspirando: 
Que pena! Uma gamela tão boa! ... 

(O Picapau Amarelo) 

D. Benta: 

- Só acredito no que vejo com meus 
olhos, cheiro com meu nariz, pego 
com minhas mãos ou provo com a 
ponta da minha língua, dizem os 
adultos - mas não é verdade. Eles 
acreditam em mil coisas que seus 
olhos não vêem, nem o nariz cheira, 
nem os ouvidos ouvem, nem as mãos 
pegam. 

-Deus, por exemplo, - disse Narizinho. 
- Todos crêem em Deus e ninguém 
anda a pegá-lo, cheirá-lo, apalpá-lo. 

- Exatamente. E ainda acreditam na 
Justiça, na Civilização e na Bondade 
- em mil coisas invisíveis, incheiráveis, 
impegáveis, sem som e sem gosto. De 
modo que se as coisas do Mundo da 
Fábula não existem, então não 
existem também nem Deus, nem a 
Justiça, nem a Bondade, nem a 
Civilização - nem todas as coisas 
abstratas. 

(O Picapau Amarelo) 
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Emília: 

- Bem sei - disse a boneca. - Bem sei 
que tudo na vida não passa de 
mentiras, e sei também que é nas 
memórias que os homens mentem 
mais. Quem escreve memórias ar
ruma as coisas de jeito que o leitor 
fique fazendo uma alta idéia do 
escreved01: Mas para isso ele não pode 
dizera verdade, porque sencio o leitor 
fica 11endo·que ele era um homem 
igual aos outros. Logo, tem de mentir 
com muita manha, para dar idéia de 
que está falando a verdade pura. 

( .. ) 

- Pois eu sei! -gritou Emília. - Verdade 
é uma e:,pécie de mentira bem pre
gada, das que ninguém desconfia. Só 
isso. 

(Memórias da Emília) 

A atitude ele manifestar-se como 
primeiro leitor ele suas personagens esta
belece um cli:ílogo entre Lobato e o seu 
leitor, comunicando-se indiretamente com 
ele através das entrelinhas, que provocam 
e dinamizam a leitura crítica. Essa forma 
dialética ele produção de sentido relativiza 
as certezas, instalando a diversidade. Colo
cados em contato uns com os outros, os 
discursos ela tradição vão revelar o seu 
equívoco, o seu car:íter duplo, através cio 
qual se poder:í perceber a sua outra face. 

Assim é que Dona Carochinha é uma 
velha coroca te/o implicante que ninguém 
mais quer saber das suas histórias embo
lorada~~ que se o Mundo da Fábula não 
existe, então também não existem nem 
Deus, nem ajustiça, nem a Bondade, nem 
a Civilização - nem todas as coisas 
abstratas. 

Ao promover a inversão, subversão e 
reversão dos valores estabelecidos, Lobato 
manifesta a tradição e a sua transgressão. 
Tal atitude corresponde à carnavalização, 
ou a lógica do sonho, que permite a insta
lação do jogo na escrita, ou seja, a escritura 
e, através dela, a violação das normas, a 
suspensão dos interditos, a celebração do 
devir, ao invés da consagração do per
manente. 

A celebração do devir é instaurada no 
Sítio, espaço para onde convergem as 
várias histórias que, assimiladas à obra de 
Lobato, serão relativizadas, contestadas e 
recriadas. Espaço da liberação do sonho, 
cio reino da fantasia, das aventuras, o Sítio 
reúne contrastes, funde vozes sociais, 
incorpora polêmicas político-ideológicas 
e, humoristicamente, sublinha o questio
n:imento ele Lobato a toda uma estrutura ele 
poder que ele, intencionalmente, deforma 
e desconstrói. Lugar de realização do 
desejo, o Sítio metaforiza a liberdade de 
ação e expressão, a autonomia econômica 
~ a independência política, uma nova 
ordem que, elaborada por um jogo lúdico, 
desfaz a visão etnocêntrica que se tem das 
relações ele poder, possibilitando a reflexão 
sobre o modelo que é passado para as 
crianças. 

3) LITERATURA PROTESTO 

Em sua obra infantil, Lobato atendeu a 
um duplo objetivo: por um lado, levar às 
crianças o conhecimento da tradição (com 
seus heróis reais ou fictícios, seus mitos, 
conquistas da ciência, etc) - acervo 
herdado que lhes cabe transformar e aper
feiçoar; e por outro lado questionar as 
verdades feit."ls, os valores que o tempo 
cristalizou e que cabe ao Presente redes
cobrir e renovar. 
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Essa postura ele Lobato condiz bem 
com o momento histórico cio país, clivicliclo 
entre a burguesia rural cafeeira e a bur
guesia urbana industrial, e ainda, com o 
momento histórico mundial, em que as 
guerras firmaram a hegemonia do sistema 
capitalista. Pertencendo, primeiro, à bur
guesia mral e, posteriormente, à urbana, e 
ai.nela, por questões econômicas, oscilando 
entre as classes alta e média, Lobato soube 
compreender o estilhaçamento que sofria 
o sistema tradicional. Influenciado pelo 
positivismo e pelo individualismo 
Nietzschiniano, Lobato empenhou-se, com 
lucidez irreverente, em desmascarar os 
falsos valores. Daí as críticas que desfecha 
a todas as manifestações de poder. Si
multaneamente empenhado em fazer uma 
literatura libe1t:íria que atingisse as c1ianças 
e em fomentar projetos econômicos ou
sados, como a exploraç.'io de petróleo para 
o desenvolvimento cio país e melhoria das 
condições ele vicia ela população, Lobato 
chegou a indispor-se com o governo d ita
torial de Varg:i.s, tendo sido enquadrado 
como comunista pela opinião pública e 
considerada subversiva a sua reivindicação 
de libercbcle c1fativa, ou seja, criar literatura 
fora cios padrões fornecidos pelo naciona
lismo populista. 

É fácil, portanto, perceber-se as duas 
atitudes que se destacam no universo 
literário ele Lobato: a necessidade de mp
tura com o sistema de vicb tradicional, e a 
defesa incondicional do homem-de-inicia
tiva, cuja vonucle ele realização e poder de 
trabalho abriram, para o mundo, uma era 
de progresso tecnicista e financeiro. 

É nesse sentido que Lobato pode ser 
classificado como o escritor operativo, de 
Walter Benjamim, cuja missão é participar 
ativamente cio processo de produção, 
modificando-o, na medida do possível. E 
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ele o faz não somente através da des
constmção de estereótipos propagadores 
das verdades absolutas e moralizantes 
vigentes na sociedade, por via da literatura, 
mas também em sua vida prática, como 
fundador e incentivador de projetos edi
toriais que retiravam do Brasil a tutela 
européia, com a sua ironia cáustica a recair 
sobre o homem e as instituições, na sua 
incapacidade de aperfeiçoar-se, e com a 
atitude de colocar-se como modelo a 
orientar outros produtores e consumidores, 
por colocar à disposição deles um modelo 
literário mais capaz de transformar em 
críticas as consciências dos seus leitores. 

Parece ponto pacífico que, dentro do 
universo lobatiano, o modelo de indivi
dualismo audaz, confiante, empreendedor 
e crítico encontra em Emília a sua mais 
completa realização. Nesse ponto, cabe 
lembrar as críticas que o Visconde faz a 
Ernilia (Memórias da Emília), ao escrever 
suas memórias, pondo a descoberto, sem 
nenhuma reserva, todos os seus defeitos. 
A aceitação de Emília às críticas feitas pelo 
Visconde assumem a feição de uma auto
avaliação em que, sem se auto-censurar, 
ela justifica sua maneira de ser por sua 
natureza de boneca feita por uma criada 
negra e inculta, ou seja, totalmente igno
rante e à margem das engrenagens do 
sistema. 

- É isso mesmo. Sou tudo isso e ainda 
mais alguma coisa. Pode ficar como 
está. Cada um de nós dois, Visconde, 
é como tia Nastácia nos fez. Se somos 
assim ou assados, a culpa não é nossa 
- é da negra beiçuda. 

Determinismo? Se sim, toda a tirania 
de Ernilia encontra razão no fato de ela ser 
de um paninho muito ordinário. Caso 
contrário, ela se manifesta como irre-



verente e pernóstica porque representa a 
reivindicação reformadora ou revolucio
nária que não se faz sem radicalismos. 
Nesse sentido, lutar contra formas de poder 
e opressão não significa frieza e falta de 
coração, mas, ao contrário, significa uma 
profunda consciência e sensibilidade à 
injustiça que elas representam e, mais 
aincb, da impossibilidade de eliminá-las. 

Antas da pingar o ponto final quero 
que saibam que é uma grande 
mentira o que anda escrito a re::.peito 
do meu coração. Dizem todos que não 
tenho coração. É falso. Tenho, :;im, 

um lindo coração - só que não é de 
banana. Coisinhas à toa não o 
impressionam; mas ele dói quando vê 
uma injustiça. Dói tanto, que estou 
convencida de que o maior mal deste 
mundo é a injustiça. 

Mas se não é possível eliminá-las, 
pode-se desmascará-las, trazê-las à luz pela 
literatura. Daí, ela tornar-se arma de luta, 
protesto, projeto de vida e de cultura no 
qual a criança (e também o adulto) engaje 
toda a potencialidade de sua consciência 
crítica. 
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Juvenil de Belo 1 lorizonte, Mestre em Literanaras ele Língua Portuguesa (PUC/MG), Especialista 
em literatura infantil e juvenil. 
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LIVRO DE IMAGEM: 
UM VIÉS DA LITERATURA 

Nas ofici1fas ele criação literária (pro
duç.."io ele textos e narrativa para crianças e 
jovens - BPf)BII) com professores, bi
bliotecários, :igentes cultur:iis e outros 
profissionais, foi possível fazer algumas 
observ:ições sobre o uso do livro de 
imagem: 

- Os livros ele imagem são pouco 
conhecidos pelos educadores e muitas 
vezes 0U1:iclos pelos mesmos com um certo 
desprezo. 

- Ele não tem sido incluído no pro
cesso ele seleção p:ir.:i formação de acervo 
ele bibliotecas e espaços cultur:iis. 

- O livro ele imagem é inclic:ido por 
educadores e pelo mercado editorial so
mente p:ira crianç:is não alfabetizadas e, 
conseqüentemente, :is alfabetizacl::ts, quan
do abrem o livro ele imagem, pensam que 
são para cri:inças pequenas, não alfa
betizadas. 

- O empréstimo do livro ele imagem 
quase não existe, uma vez que o leitor 
ainda n."io descobriu que ler imagens é algo 
curioso e fascinante. 

Após estas observações, procurei 
compilar, neste texto, comentários ele ilus
tradores, escritores e artistas pl:ísticos sobre 
o livro ele imagem. Est:i sú1tese possibilit:irá 
disseminar informações, para ecluc:idores, 
sobre a leitura visual, do livro de imagem 
como um cios caminhos ela literatura p:ira 
crianças, jovens e adultos e, também, list:ir 
alguns livros disponíveis no mercado. 

reni tiago pinheiro barbosa 

A IMAGEM 

A imagem é sempre resultado de uma 
determinada técnica, de uma deter
minada tecnologia e de fatores 
econômicos e de mercado. A imagem 
pode ter várias funções: representa
tiva, descritiva, narrativa e simbólica. 
Toda imagem apresenta uma visão de 
mundo e/ou a visão de um mundo -
um ponto de vista. A imagem pode 
representar um ser do mundo visível, 
pode descrever um ser especifico, 
situar esse ser no tempo através da 
nmração e representar um ser invi
sível, uma idéia, um conceito através 
de símbolos. 1 

A imagem tem o poder de tornar 
concreto até mesmo o que só tem 
expressão relativa, ou seja, os valores 
do homem. Ela permite ao ser hu
mano acionar-se por inteiro, quero 
dizer com sua sensibilidade, sua in
teligência, sua vontade, sua persona
lidade, ao mesmo tempo, livremente. 
Toda imagem é significante: permite 
ao sujeito formar um sentido de vida, 
exatamente como a palavra escrita, 
de modo mais imediato, sem o 
desgaste da palavra que, por ser o 
veiculo comum da comunicação 
humana, pode ser automatizada ou 
esvaziada. 1 
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WEHNECK (1983) afirma que, no 
processo da elaboração ela linguagem, 
antes mesmo que a criança se exprima por 
palavras, ela é sensível às imagens. Neste 
processo, a imagem tem um papel primor
dial. A imagem, apesar ele ser um material 
semiconcreto, bidimensional, constitui-se 
como uma comunicação mais direta que o 
código verbal escrito, que se representa de 
forma abstrata. Mas sobretudo a ilustração 
é uma linguagem internacional podendo 
ser compreendida por qualquer povo. 3 

CAMARGO comenta que as imagens 
precisam ser entcncliclas com os olhos cio 
coração e n:io apenas com os olhos do 
intelecto, como se se tratasse ele um pro
blema matem:í tico. O melhor seria sen
sibilizar para a imagem, seguir um cami
nho pelo qual pudéssemos aumentar a 
nossa sensibilicl:icle para captarmos todo 
tipo ele imagem. 

Jung, segundo CAMAHGO, sugeriu 
que, na dinâmica ela psique, destacavam
se os momentos ele interiorização (intro
versão) e exteriorizaç.'io (extroversão). Em 
relação à imagem, o ilustrador e o leitor 
poderiam se identificar com imagens in
ternas e externas. Jung também reco
nheceu quatro funções fundamentais ela 
consciência: o p<:>nsar, o sentir, o perceber 
e o intuir. É indiscutível que uti lizamos 
diariamente essas funções, com predomí
nio de uma ou outra, conforme o mo
mento. Conseqüentemente, pode-se dizer 
que h:í imagens que satisfazem as nossas 
necessidades intelectuais (imagens de 
gráficos, diagram:ts, plantas, etc.), afelil!as 
(imagens ternas, clram:íticas, provocadoras 
ele medo, angústia, etc.), intui/ilias (ima
gens cio lúdico, cio jogo, elas formas, elas 
cores, etc.) e perceptillas (imagens que 
sugerem impressües táteis, visuais, gus
tativas, sonoras, olfativas, etc.). 
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Portanto é necessário que o educador 
e/ou o mediador de leitura, mantenham 
sempre a atenção em relação ao seu ponto 
de vista, para não desvalorizarem uma 
ilustração apenas por não combinar com o 
seu tipo psicológico. Ao mesmo tempo 
precisam estar abertos para oferecer às 
crianças variados tipos de ilustração e não 
só aqueles com os quais sintonizam. Não 
vemos só com os olhos, vemos com o 
coração, com a imaginação, com os braços, 
mãos, com o corpo inteiro. 4 

LIVRO DE IMAGEM 

Onde passa a cerca entre o livro de 
imagem e o livro ilustrado? 

Não se tem uma definição concreta e 
fechada sobre o assunto. O que se 
per·cebe é que o livro de imagem se 
dá quando a ilustração assume a 
função narrativa, mas que o desenho 
pode assumir, também, esta função, 
narrando a história por outro canal. 
O liuro de imagem permite a leitura 
criadora, resultado da percepção 
única e individual, graças às com
binações perceptil!as que se realizam 
e que fazem com que nunca um leitor 
descreva o que leu exatamente como 
o outro. Cada leitor cria uma inter
pretação para as imagens repre
sentadas e estabelece a relação entre 
elas. Numa atitude ativa, ele compa
ra, discrimina, enumera, descreve, 
recria e interpreta segundo as suas 
experiências do mundo. Portanto, se 
o leitor estrutura a percepção das 
imagens de uma forma própria, em 
momentos diferentes, parece-nos 
desre:,peitador fazermos um inter
rogatório, tão logo ele tenha os livros 

• 



em suas mãos. É uma falta de respeito 
à sua reflexão e ao seu mecanismo 
perceptivo.5 

LAGO (1991). 

LAGO (1985) considera que o livro de 
imagens se escreve conjuntamente com o 
desenho. Faz-se uma literatura de imagens 
que pode, inclusive, prescindir da palavra. 
O desenho narra. Assim, o que antes po
der:í ser considerado ornamento passa a 
ser carregado ele sigpificaclo. 6 

CAMARGO (1992, p.121) prefere utili
zar a expressão livro de imagem para livros 
em que a história é contada unicamente 
por imagens. A expressão do livro de 
imagem não é de uso generalizado. Por 
necessidade de estilo (para não repetir as 
mesmas palavras) ou de conceito (para 
definir melllor), v:ízias expressões têm sido 
usadas: :ílbum ele figuras, livro de estam
pas, álbum ilustrado, estória-muda, texto 
visual, etc. 1 

VAZ 0 993) afirma que o livro de 
imagem tem sido objeto de atenção de 
especialistas do livro infantil: autores/ 
ilustradores, editores e estudiosos. O 
mercado editorial tem assistido a um 
grande incremento desse tipo de livros 
dedicados 100% il imagem, comportando, 
como linguagem escrita, unicamente o 
título, nome do autor, ilustrador e editor. 
Cada vez mais crescem as propostas edi
toriais deste tipo de livro sem palavras, 
usando somente a linguagem visual. 

A crítica especializada em literatura 
infantil tem sinalizado para a importância 
do aprimoramento dessa produção edito
rial, do seu consumo e de suas conseqüên
cias na formação dos leitores do futuro . 
Estudiosos têm chamado a atenção para a 
importância da leitura pictórica que ante
cede a leitura verbal. E segundo WERNECK 
(1983) a linguagem direta proporciona a 

intimidade do leitor analfabeto, que pode 
dirigir o seu pensamento em seu próprio 
rítmo.3 

O livro de imagem recorre à lin
guagem visual, atraente e fácil para 
qualquer ser humano e que os meios 
audiovisuais, ao acoplarem o som, 
exploram a peifeição. Este tipo de livro 
se apresenta como excelente mídia 
iniciadora. Ao folhear um álbum 
desses, o leitor percorre todo o seu 
silêncio e verbaliza. O livro sem texto 
proporciona todo o texto. Com
petência do leitor. 

As crianças que acessam o livro de 
imagem já vêm interagindo, inven
tando suas histórias há muito tempo, 
enquanto o mercado lança livros 
interativos via cd-rom. O livro de 
imagens é palpável, objeto portátil, 
cabe na estante, mas também cabe 
debaixo do braço. Se dura menos que 
um cd-rom, certamente é mais barato 
e o seu tempo de vida permitirá 
miútas viagens.1 

ANDRADE (1984) poetisa: 

O desenho fala, chega mesmo a ser 
mais que uma espécie de escritura, 
uma caligrafia, que uma arte plás
tica ... Desenhos são para a gente 
folhear, são para serem lidos que nem 
poesias, são haikais, são rubaes, são 
quadrinhos e sonetos ... 

O livro de imagem no Brasil tem uma 
história recente. Nosso primeiro livro 
de imagem foi Ida e Volta, dejuarez 
Machado, desenhado em 1969 e 
publicado em 1976. A idéia do livro 
de imagem, contudo, apareceu em 
1920, na página de rosto do livro A 
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menina do nari7.inho arrebitado, 
de Monteiro Lobato. A preocupação 
com a leifura de imagens é ainda 
anterior. Em 1916, Ale:xina de 
Magalhães Pinto (1870 - 1921) 
elaborou um esboço provisório de 
uma biblioteca infantil, ou seja, uma 
seleção de livros para crianças e 
relacionou vários livros ilustrados 
para audição e análise de imagens. 
Alexina deu os primeiros passos em 
direção a uma metodologia da leitura 
da imagem: um convite para as 
crianças externarem o que vêem, o 
que sentem, obsen1arem detalhes e 
inventarem histórias. E recomenda 
"antes de aprender a ler as crianças 
poderiam ouvir histórias dos livros ( . .) 
e, ante as re~pectivas estampas, repeti
las.1" 

No Brasil ou 1w exterior, esse livro tem 
mercado garantido ou em expansão 
para criança~~ jovens e adultos. Não 
se sabe ao certo o motivo a que se 
deve o aumenta dessa produção 
brasileira.1 

PROJETO GRÁFICO 

CAMARCO (1991) considera que o 
projeto gr:'ifico ele um livro envolve o 
formato, paginação, tipo de papel, tipo ele 
letra, encadernação, impressão, etc. A 
ilustração é um elos aspectos cio projeto 
gráfico. É a arte visual. A ilustração pode 
ser analisada por suas qualidades pL-lsticas: 
linha, cor, organização do espaço, jogo de 
luz, sombra, etc.9 

Segundo XAVIER (1991) a ilustração 
artística é ilimitacl:i na sua forma como 
instrumento cb própria arte. Tantas quantas 
forem as formas de expressão plástica da 
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arte, tantas serão as formas possíveis de 
uma ilustração a ser criada e executada. 
Qualquer técnica que se escolha - colagem, 
escultura, modelagem, aquarelas, bicos de 
penas, guaches, entre outras, resulta em 
efeitos interessantes. A ilustração tridi
mensional exige cuidados especiais na sua 
elaboração. Trata-se de uma concepção 
cenográfica, onde a luz, os volumes, a 
textura e a ocupação espacial têm um 
papel fundamental. Truques coloridos 
e O dia-a-dia de Dadá usam a forma tri
dimensional: massa de modelar e luz de TV 
imaginada incidindo sobre os personagens. 
Texto e fotografia através de luz natural 
reíletida por espelhos e chapas de isopor. 
O material e a técnica a serem usados não 
importam. O que interessa é o resultado 
plástico e a comunicação do que se pre
tende. A ilustração é a visão plástica da 
literatura. 10 

Para LAGO Cl 985) a linguagem plás
tica, específica do planejamento gráfico do 
livro de imagem, extrapola a moldura 
de uma superfície única e encontra sua es
pecificicbde ao compor um objeto formado 
de folhas que pressupõem um movimento 
e um.'I continuidade de direção. A estrutura 
básica da linguagem do ilustrador, a sua 
pauta, são estas páginas que se abrem em 
duas, entre capas que demarcam princípio 
e fim. Planeja-se cuidadosamente o for
mato, a encadernação, o papel que se 
oferecerá ao tato, a divisão do texto pelas 
folhas, as ilustrações. É preciso velar por 
cada detalhe. Arquitetar um livro é 
arquitetar uma cidade. Num livro de ima
gens é preciso virar a página como quem 
está conhecendo uma cidade e vira uma 
esquina para desvendar um novo campo 
visual. Não se trata de pintar uma série de 
quadros. Há toda uma conjugação neces
sária, todo um ritmo, um movimento, uma 



tensão, uma direção que perp:issa o tra
balho como um rodo. No livro de imagens 
para criança todo este projeto gráfico se 

desdobra, na medida em que há uma 
relevância cio aspecto visual e o volume do 
texto é diminuto.6 

Reni Tiago Pinheiro Barbosa é Bibliotecária, Especialista em Literatura Infantil e Juvenil 
e Chefe ela Seção ele: Documentaçfio da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte. 

MERCADO EDITORIAL 

AGIR 
• Ida e volla .. Juarez Machado. 

ÁTICA 
• Tn1cks •A cabra cega• Todo dia• De vez 
em quando. Eva Furnari. 

•Um barulho no telhado• Vermelho e 
verde• Prato de espaguele. Liliana e 
Michclle Tacocca. 

DIMENSÃO 
•A árvore que virou palito. Rosângela 

Quinaucl. 

EDIOURO 
•O gato Viriato. Mariana Massaranti. 

FORMATO 
•A menina e o dragão • Riliuha boni-
tinha• Catarina e Joselu1a. Eva Furnari. 

•O almoço. Mario Vale. 
•O barquiubo vai. Maurício Veneza. 
•O dia-a-dia de Dadá. Marcelo X:ivier. 

FTD 
•Quer brincar? • Quem espia se arrepia 

• Quem cochicha o rabo espicha • 
Quem embaralha se atrapalha. Eva 
furnari. 

•A 1neniua , o cobertor . Lu is Lorenzon. 
•O próximo dinossauro. Rog<.:r Mello. 
• Prutaco tataco . lvlarcelo Moreira. 
•Que planeta é esse?• O sabor de maçã. 

Regina C. lkn.nó. 

GLOBAL 
•A bn1xi.nha encantadora ... Eva Furnari.. 

KUARCP 
•O inventor maluco • Pote mágico • O 

prcscutão • O n1gido do rei • Skateruga 
• Terror no galinheiro • O último. broto 
• O visitante • Dorival, o acrobata • O 
encantador de serpentes • O en1dito • 
Fome de jacaré• Glub Glub no clube• 
Mágica de coelho • O mergulho maluco 
• A 1ninhoca valente • Não exagera, 
mãe! • O ovo • O palhaço voador. 
Rogério Borges. 

LÊ ' 
•A cartola mágica. Flávio F. Lima. 
•A viagem • D. Tricotina tapeceira • O 
criador • Vida moderna. Semíramis 
P:iterno. 

•Gato de papel• História de amor. Regina 
C. Rennó. 

MARTINS FONTES 
•Boa viagem, Filipe • Feliz aniversário, 

Filipe • Feliz natal, Filipe • Filipe contra 
a corda de pular • Filipe contra o cubo 
mágico• Filipe contra o vento e o tem
po• Filipe e a arte • Filipe e o horário 
nobre• Filipe faz uma experiência• 
Filipe, folha por folha • Filipe, o 
fotógrafo• Um presente para Filipe. 
llane Turk. 

MAZZA - EDIÇÕES 
•Tuiã. Demóstenes Vargas. 
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MELHORAMENTOS 
•A nova aventura do ratinho• O ratinho 

e a casa • O ratinho e as cores • O ra
tinho que morava no livro • O ratinho 
e o vento. Monique Félix. 

MERCADO ABERTO 
•O astronauta Tatá •O balão fujão• Bus
ca a bolinha, Tampinha • O canarinho 
afinadinho • A cobra e as amigas
formigas • A floi-.dnha da Rosinha • 
Nicoleta e as borboletas• Pantaleão e o 
leão • A patotinha da lagoa • Peixe, 
peixinhos, peixão• O rato e o gato ••• 
um barato! • Toninho no caininho . 
Canini. 

MIGUILIM 
•Outra vez. Angela Lago. 

MODERNA 
•Do outro lado da janela. Ricardo 

Azevedo. 
•Bate e volta• Cobra cega• Corre-corre. 

Avelino Guedes. 
•Briga de mna nota só. Izomar Camargo 

Guilherme. 
•Ninguém pode comigo • Se ficar, o 

bicho pega. Regina Siguemoto. 

PAULINAS 
•Luzinha curiosa • O inelhor 11.c1n sem
pre é bom • A mcuina das borboletas • 
Olho mágico• Viva a diferença. Roberto 
Caldas. 

•Amendoim • Filó e Marieta • Zuza e 
Arquimedes• Caça fmnaça. Eva Furnari. 

•Cântico dos cânticos. Angela Lago. 
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•Só tenho olhos para você. Graça Lima. 
•O buraco • A casa • A coisa • O tempo • 

O terremoto. Regina Siguemoto. 

PRlMOR 
•Domingo de manhã. Juarez Machado. 

QUINTETO 
• Rouge de Faim em coração partido • 

Rouge de Failn em não me a1nole na 
hora da novela. Patrícia Gwinner. 

RHJ 
•Cena de rua. Angela Lago. 

SALAMANDRA 
•Noite de cão. Graça Li.ma. 
•A flor do lado de lá. Roger Mello. 

STUDIO NOBEL 
•O caminho do caracol. Helena 

Alexandrino. 
•Para miln, para você, pra todo mundo . 

Ciça Fittipaldi. 
•A menina da árvore. Eva Furnari. 
•Vítor e o jacaré. Mariana Massarani. 

VALE LIVROS 
•Pula gato. Marilda Castanha. 

VIGÍLIA 
•A menina da tinta• O rastro do gato. 

Maria José Boaventura. 
•História de jardim. Márcia M. Guimarães. 
• Curumim e o passarim. Paula Régis 

Junqueira. 
•Tapete verde. Isabel C. Passos. 
•Catando feijão. Liliane Romanelli. 
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A ESCRITA PARA ALÉM DO 
HÁBITO DE MÃO E DEDOS 

terezinha taborda moreira 

... o que se deve Jazer é ensinar às cn·anças a linguagem 
escrita, e nâo apenas a escrita de letras. 

A citaç:io acima fecha um capítulo no 
qual o psicólogo russo L. S. Vygotsky nos 
aponta o processo ele desenvolvimento ela 
escrita que, p:ira ele, acontece pelo des
locamento elo desenho de cois::i.s para o 
desenho ele palavras. 

É interess:inre observar o tratamento 
vivo que Vygotsky clispens:i à linguagem 
escrita, ao consicleri-la a partir de um 
processo unificado que se inicia com os 
gestos (signos visuais iniciais ela escrita), 
passa pelos rabiscos - que constituem um 
suplemento à representaç:io gestual, 
depois pelo brinquedo - no qual a utiliz:i
ção de objetos atende à possibilidade ele 
executar, com elt>s, um gesto represen
tativo e, finalmente, se desenvolve em 
direção ao desenho - no qual a criança 
explora seus conhecimentos, expressando 
sua percepç:io rt>:1l elos objetos ou elabo
rando conct>itos que comunicam aspectos 
essenciais deles, por conterem um certo 
grau de abstraç:io. Nesta altura, a lingua
gem falada j:í alc:.1nçou grande progresso e 
já se tornou habitual na criança, mode
lando a sua vicia interior e submetendo-a a 
suas leis. E assim seri até o ponto da 
descoberta ele que ela pode desenhar não 
somente objetos, mas t..1mbém a fala. Aí a 
linguagem escrita adquire o car:.íter ele 
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simbolismo direto, passando a ser perce
bida da mesma maneira que a linguagem 
falada. 

Contrariando o ensino da escrita como 
uma habilidade motora e não como uma 
atividade cultural complexa, Vygotsky 
salienta que tanto ela quanto a leitura 
elevem ser inseridas num espaço ele re
levância e de necessidade para a vida, 
tornando-se elementos naturais no dia-a
dia ela criança. 

Pensar o desenvolvimento da lingua
gem escrita a partir da evolução do ato de 
brincar nos coloca diante da função lúdica 
ela poiesis, que encontra, no espaço social, 
o seu sentido ritual de diversão, arte, 
invenção, persuasão, competição, etc. E, 
aqui, o aspecto lúdico da poiesis vai de 
encontro à conclusão de Vygotsky de que 
a escrit..1 deve ter significado para a criança, 
para que se desenvolva não como hábito 
ele mão e dedos, mas como uma forma 
complexa ele linguagem. 

A associação entre a linguagem escrita 
e a função lúdica da poiesis se enquadra 
muito bem na prática da criação literária, na 
qual o ato discursivo se constitui a partir do 
engenclramento ele sentidos. Nesse caso, o 
incentivo à produção literária pode ser 
percebido como uma ponte entre as 



leituras cb criança e o discurso escrito, na A bruxinha acordou. Quando ela foi 
medida em que este reflete a forma como continuar a ler, levou um grande 
ela articula o pensamento, a linguagem e susto: as gravuras não estavam mais 
a elaboração elo saber, manifestando um lá, elas tinham desaparecido. 
sentido e um significado para sua realidade Grise/da procurou ... procurou ... 
sócio-histórica. procurou e não achou. 

É o que se verifica nos textos 
A bru.xinha e o livro branco, de Lorena Já no épico O machado do poder, 

verifica-se uma aventura completa, com 
Gomes Ribeiro ele Oliveira, O machado 

princípio, meio e fim, e ainda, com ele
do poder, ele Lisandro Novaes, Pupi, meu 

mentos que intertextualizam a literatura 
cãozinho, ele Clari"Ssa e Mundo encan-

~----------------~ fantástica - entrevista · tado, ele Thiago, pro-
duzidos na oficina de em figuras monstru-

osas habitando flocri:.iç3o de textos of e-
restas misteriosas; o 

recicla pela Biblioteca 
maravilhoso - atraPública Infantil e Ju-

venil de Belo flori- vés da utilização do 
mágico; o mito do zonte em j:.ineiro de 

1995. herói, manifesto na 
prova à qual o per-

No texto A 
bruxinha e o livro sonagem central terá 

que se submeter e 
branco, a evidência 

os seriados de TV, 
da literatura tradicio-
nal aparece na perso- que aparecem como 

pano de fundo das 
nagem Griselcb, que 

ações que se desen
é uma bruxa. Poré 111, 

volvem na narrativa, 
contra1ianclo o cliscur-

seja através cio no
so tradicional que ga-

me cio herói, ou atrarante a astúcia e :.i oni- ~----------------~ 
vés da existência de 

potência desses seres sobrenaturais, somos 
uma hierarquia sócio-política que mistura 

colocados di:tnte ele uma bruxinha algo 
:.i caracterização moderna da cidade, com 

distraída, em uma aventura que o texto 
vilas e prefeituras, e a ambientação me

apenas inicia. 

A BRUXINHA E O 
LIVRO BRANCO 

Era uma uezuma bruxinha chamada 
Grise/da. 
Grise/da gosta/ia muito de ler. 
Começou a ler um liuro e foi dando 
sono nela, até que ela adormeceu. 
Grise/da deixou o livro aberto. As 
grauuras safram do liuro. 

dieval que gerou uma ordem específica 
cios modelos de herói mais comumente 
divulgados: a dos cavaleiros. 

O MACHADO DO PODER 

Certo dia um homem estava passando 
pela floresta quando foi sulpreendido 
por um grande e horrível monstro. O 
homem, apaoorado, p&-se a correr do 
monstro, mas o monstro começou a 
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cmTer atrás dele. Por sorte o homem 
conseguiu fi1gir. 
Ao chegar à ui/a onde morava, o 
homem auisou às autoridades sobre 
o monstro. O prefeito, então, mandou 
à floresta um dos seus melhores 
cavaleiros à procura do monstro. O 
cavaleiro usava uma armadura, um 
escudo, uma e!>pada e um facão. 
Chegando à floresta, não foi preciso 
procurar muito. Foi apenas andar 
um pouco até dar de cara com o 
monstro. O monstro abriu uma 
bocan-ct com um bafo sufocante e, 
então, o cavaleiro falou: 
- Prepare-se, monstrengo! Chegou o 
seujl!n! 
E então o ca11aleíro pulou com a 
e!>pada para cima do monstro ... mas 
isso foi inútil, pois caiu dentro da sua 
enorme bocarra, sendo engolido por 
ele. 
Depois que o prefeito soube que seu 
caualeiro fi·acassara, ele foi pedir 
ajuda ao rei, que mandou outros 
cavaleil'os à floresta. Mas todos 
fracassaram. 
E foi assim até sobrar somente um 
caualeiro. Ele era o último. Seu nome 
era Henk. O rei, desesperado, como 
última e!>jJem11ça, mandou-o à flo
resta. Antes, porém, deu-lhe, para 
destruir o mo11stro, o machado do 
poder. Este em um machado muito 
e!>pecial, pois se aquele que o usasse 
fracassasse na luta, o reino estaria 
perdido. 
Henkfoi para ajlomsta à procura do 
monstro. Henk estava apenas com 
umasimplesannadura ... maspossuía 
o machado do poder. f!enk estava 
confiante de que ia vencer o monstro 
e sal11ar seu reino. Ele andou, andou 
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e, de repente ... o monstro apareceu 
em sua ji·ente com aquelas garras de 
tigre, dente de leão e bafo de onça. 
Mas, mesmo assim, Henk estava 
confiante de que iria vencê-lo. O 
monstro pulou para cima de Henk, 
que se defendeu com o machado do 
poder e, em seguida, atacou o mons
tro. Com apenas uma machadada 
tudo brilhou e, quando Henk olhou, 
o monstro esta11a morto. 
E, então, todo o reino recebeu a 
notícia de que Henk saiu vitorioso. E 
todos festejaram, com a certeza de que 
o monstro havia sido derrotado. 

Com uma visão poética do cotidiano, 
Pupi, meu cão7Jnho transforma em lite
ratura a aventura de conhecer e conviver, 
numa relação de troca que independe de 
valores sociais. 

PUPI, MEU CÃOZINHO 

O Pupi chegou em minha casa com 
50 dias. Ele comia ração com angu, 
mas agora só come ração. Eu dei para 
ele uma caminha, uma bolinha, um 
sapatinho de osso para ele roer e um 
paninho. 
A b1·incadeira que ele mais gosta é 
puxar o paninho da gente. Ele faz 
dudu •perto dos vasos. 
Um dia, meu primo Pedro deixou o 
Pupi cair no chão e ele quebrou a 
patinha. Três horas depois, levamos o 
Pupi ao veterinário. De noite eu estava 
brincando com o Pupi de caçar 
formigas e ele caçou uma formiga e 
comeu-a. 
O Pupi é preto com as patas marrons, 
o focinho e duas pintas marrons em 
cima dos olhos. Ele é super esperto, 
alegre e brincalhão. 

• 



Mas não tem pedígree. 

•cocô. 

Em todos os textos, a teia das relações 
sócio-culturais serve de suporte a uma 
escritura que articula informações re
cebidas e experiências vividas para fazer, 
da literatura, lugar de expressão de formas 
de perceber e sentir o tempo e o espaço, 
jogo em que os significantes brincam para 
encenar a existência humana e o mundo, 
tal qual no poema ele Thiago: 

MUNDO ENCANTADO 

Brincando de bola 
Pegando a cartola 
Olhando o patola 
Ape11ando a gola. 

Olha ali! 
Olha lá! 

Venha brincar 
Num mundo encantado 

Nós vamos estar! 

Terezinha TaborJa Moreira é Consultora de Pesquisa ela Biblioteca Pública Infantil e 
Juvenil de Belo 1 Iorizonte, Mestre em Literan1ras de Língua Portuguesa (PUC/MG), Especialista 
em literatura infantil e juvenil. 

NOTA 

•VYGOTSKY, L. S. /\ pré-história ela linguagem escrita. ln. Idem, Ibidem. A formação 
social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. São Paulo: 
Martins Fontes, 1994, p. 139/ 157 . 
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TRANSPASSADOS DE HISTÓRIAS 

grupo morandubetá 

Tudo começou num verão! Não era o de 1942, 
mas o verão de 1990. Chegavam na cidade do Rio 
de Janeiro, trazido.s pela Fundação Nacional do Llvro 
Infantil e Juvenil (FNLIJ), dois contadores de 
histórias que coordenariam um curso para ensinar 
as técnicas da arte de narrar. Ela, venezuelana; ele, 
brasileiro, nascido em Minas. Os dois moravam em 
Caracas e pertenciam ao grupo de contadores de 
histórias, chamado Cuentos Y Encantos. Numa 
turma de 20 alunos, quatro pessoas resolveram se 
juntar e formar um grupo de contadores de histórias. 

Assim começava a nascer o que viria a ser depois o Grupo Morandubetá. O nome 
extraído cb língua tupi-gu.1rani significa coleção de histórias. Histórias que foram abrindo 
portas para a nossa construção pessoal e profissional. 

Quando começamos a contar histórias, reativamos a importância dessa arte que há 
tempos estava esquecida. As histórias estavam adormecidas e a prática de contá-las 
trancacla muitas vezes entre quatro paredes. E fomos aos poucos, com um beijo, acordando 
a arte de narrar. E quem é que não tem guardado, no baú da memória, alguma história 
para contar? Se não ouviu, viveu, leu ou até mesmo sonhou viver e inventou! 

A origem dessa arte é muito antiga, sabemos. Desde as sociedades mais primitivas, 
os contadores narram suas histórias. Histórias de viagens e chegadas; o saber do passado 
e o saber de terras distantes; os mistérios da vida e os mistério.s da morte. O contador vai 
tecendo tudo isso com palavras que viram falas e que são aos poucos recebidas e 
interpretadas pelo ouvinte, que visualiza e constrói os personagens de cada história. A 
cada mudança ele voz e movimento de corpo, o ouvinte se concentra na expectativa de 
que algo surpreendente acontecerá: o contador faz a platéia se embalar ao som da história 
contad.1. O olhar, a todo tempo, seduz e convida o ouvinte para adentrar pelo cenário da 
história. Muitas vezes ele fecha os olhos e se percebe diante do fato narrado, pois relatar 
fatos significa contar ações, contar movimentos, e é isto que faz o contador. 

O ato de contar histórias está sempre vinculado ao passado; ainda que o tempo 
n:irr:itivo sej:i o futuro, o fato já :iconteceu. E o conrador é o detentor desse saber. 
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As pessoas muitas vezes indagam: - E as técnicas existem? Sim, e são muitas, que 
variam ele pessoa pa 1~1 pessoa e no decorrer cio tempo. Os antigos e tradicionais contadores 
também tinham as suas, mas muitos não percebi:im que as possuíam. E contavam com 
desenvoltura e encanto. Hoje as pessoas conhecem essas técnicas e já sabem como utilizá
bs; alguns mais sutis, outros mais extravagantes, cada um a seu modo, e de preferência 
com bastante naturalidade para ficar verdadeiro. Por isso, o conto deve ser real, mesmo 
dentro ela fantasia. O ouvinte precisa acreditar naquilo que ouve e o contaclor no que fala. 

Cabe dizer aqui que este ouvinte não tem idade, pois não contamos histórias só para 
crianças, contamos histórias para toclos aqueles que queiram ouvir. E muitas dessas pessoas 
são adultos que arregalam os ouvidos para deixar passar, novamente pelo coração, as 
histórias que um dia eles ouviram, viram ou tiveram vontade de viver. E muitos, como 
crianças, pedem: - repete aquela?! 

Acreditamos que no momento em que as pessoas param para ouvir, os clois, - narrador 
e ouvinte - caminham juntos nos traçados dos enredos, vivendo naquele momento (ou 
revivendo, talvez) toda a emoção que a história faz brotar. Sendo assim, um conto é fonte 
de prazer e emoção que pode ser sentida por qualquer ser humano, não importando a 
idade cio ouvinte. É claro que n:lo elevemos esquecer que existem histórias para cada tipo 
ele público, mas o :1to ele ouvir não tem idade. O que acontece é que a criança tem o 
de:.pudor da primeira infância, de querer tudo descobrir; conhecer e ouvir. 

Acreditamos no poder que a história tem de provocar emoções e despertar o ouvinte 
para o fascínio ela palavra escrita e ela leitura. Sabemos também que a história contada 
ao pé da cama, 11:1 s:1la ele aula ou no parque (mas é claro, sem cobranças didáticas) é o 
elo entre o leitor e o livro. 

É atr:wés elas histórias narradas que podemos fazer brotar no ouvinte o desejo de 
querer ouvir, ler e descobrir otllras histórias. E como diz o ditado, uma história puxa outra. 

Verão de 1996 

Grupo MorauJubctá (RJ) é formado pelos contadores de histórias Benita Pricto, Engenheira 
Eletrônica, Atriz e Promotora Cultural do SES! de Duque de Caxias; Celso Sisto, Ator, Arte
Educaclor, Escritor e Especialista em literatura infantil e juvenil; Eliana Yunes, Assessora 
Especial da Política Nacional de Leitura da Fundação Biblioteca Nacional, Doutora em 
Lingüística e Teoria da Leitura, Especialista em Leitura e Literatura Infantil e Professora da 
UERJ e PUC-Hio; Lúcia Fidalgo, Bibliotecária, com especialização em Biblioteca Infantil e 
integrante da equipe.; do Programa Nacional de Incentivo à Leitura - PROLER, da Fundação 
Biblioteca Nacioml. Contatos e contratos - fone: (021) 222-0593 - fax: (021) 222-0128 ou 
pelo endereço: Rua l lermencgilclo de Barros, 8/401 - Glória - RJ/RJ - CEP: 20241-040. 

NOTA 
Este texto é parte d.., uma pesquisa que o Grnpo Moranclubetá - Contadores de Histórias 
vem realizando desde 1990 para publicação de seu livro No coração da palavra - wna 
história Jc quem <.·outa hl-;tórias . 
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ESPAÇO ABERTU 

ALITERAÇÕES POÉTICAS 

heloísa helena davino alves 

Atualmente, quando penso em poesia, logo me vem a fala de Dalila Machado, 
professora da Universicbde Federal ela Bahia: 

Depois que você ler um poema, nunca mais será o mesmo. 
Eis aí uma grande verdade. Como ser o mesmo após um encontro com Mário 

Quintana, Adélia Prado, Cecília Meireles, Elias José, José Paulo Paes, Arnaldo Antunes, 
Roseana Murray, Drummond, Heniiqueta Lisboa, Fernando Pessoa, entre tantos outros 
grandes poetas? 

Impossível deixar passar batida a emoção, conter lágiimas, não sorrir ou escancarar 
uma risada, deLxar ele pensar em alguém ou alguma situação vivida ou simplesmente 
suspirar fundo. Daí vira pu1:1 paixão pela leitura e a gente quer mais. Procura-se por outros 
autores, outros livros, outras possibilidades ele criação, imaginação, visão ele mundo, de 
sentir, ele encontros e partidas. Nunca mais seremos os mesmos. Fomos acrescidos, 
modificados no ver e ser, mudou a ótica, a cor, o sabor, o aroma se fundiu com outros 
tantos e paira no ar o cheiro ele manhãs recém amanhecidas. 

O mais impressionante é que, mesmo sendo de graça, semeada ao vento 
(parafraseando Drummoncl) a poesia continua pouco desejada, procurada, amada, 
respeitada e apresentada nas prateleiras elas livrarias, bibliotecas e, principalmente, nas 
escolas. 

Qual será a barreira e/ ou dificuldade do ser humano para lidar, conviver, apreciar, 
trabalhar e b1incar com a poesia? Sim, brincar - esse exercício de representações e paixões 
tão necessário ao nosso crescimento intelectual, emocional, físico, sensorial, enfim, que 
nos conduz ao equilíbrio interno e nos proporciona alegria e bem-estar. 

É preciso debc1r um pouco ele lado esse racionalismo cartesiano que parece ser o fio 
condutor ele nossa vicb e permitir que a emoção flua, resgatar o lúdico perdido em algum 
conto existencial e nos comprometer com a alegria de viver. 

Me parece que falta disposição, intenção, desejo desse leitor adulto que diz detestar 
poesia quando, na realidade, pouco leu ou ouviu falar, mas não se deu ao luxo de a 
conhecer com os próprios sentidos. Só sabe cbqueles poucos autores aclamados, exigidos 
ou presentes em textos escolares e concursos quando, diga-se de passagem, são situações 
em que 1xiuco se pensa na vivência poética, na magia e encantamento das palavras, idéias, 
imagens e, sim, em aspectos formais da linguagem. 
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Aí me pergunto: como podemos querer que a criança goste, aprecie, leia poemas? 
Que olhos pcrccbedo a poesia presente no mundo e nos detalhes? 

Ganhamos em tecnologia e perdemos na sensibilidade. Perde o mundo o seu 
encantamento e o homem sua essência. Mas estamos em tempo de poesia e há tempo 
de torná-la companheira ele nossas ancbnças panfletárias, marginais, concretas, amorosas, 
infantis ... Que seja em voz alta ou silenciosa, em coro ou na mais profunda solidão, mas 
que esteja presente e nos ajude a sonhar. Precisamos de um mundo melhor, pessoas mais 
generosas e, certamente, a poesia nos abre esta nova possibilidade - que começa agora 
com a sua busca, encontro, troca e encantamento com a POESIA. 

Ilcloísa Ilclcna Davi.no Alves G Pedagoga, com especialização em Literatura Infantil e 
Juvenil e Arte-Ecluc:iç:io. 
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O HOMEM QUE SABIA JOGAR XADREZ* 

lianeiva 

Xadrez - sério demais para um 
jogo; fútil demais para ciência. 

Gustave Flaubert 

Xeque! - disse o jogador sentado no lado esquerdo da mesa. 
Bastante surpreso, como se a captura da preciosa peça não fosse uma constante nas 

partidas entre eles, o outro homem levantou uma sobrancelha em característico sinal de 
descontentamento. 

- Como? Eu estava me defendendo tão bem! 
- Nem tanto! riu-se o advers::írio, com a benevolência dos eternos vencedores. - Xeque 

duplo com a dama e o bispo! 
O perdedor olhou desgostoso para o tabuleiro e compreendeu que realmente não 

havia mais saída. A rainha inimiga, três casa adiante, e o bispo, bem colocado numa 
diagonal, tornavam a fuga do seu rei uma façanha impossível. Xeque-mate outra vez. 

- Perdi! - admitiu de mau humor. Não era perder que o deixava tão aborrecido. Era 
perder sempre. J--1:.í. quase dois anos jogavam diariamente e ele não vencera uma partida 
sequer. 

- Se você n:lo fosse o meu único parceiro, juro que o aconselharia a só jogar damas. 
É bem mais simples - riu o outro, alisando a careca - mas, nas circunstâncias, não me posso 
permitir tamanho desprendimento. [nsista, homem! Quem sabe não acabará aprendendo? 

Ele sentiu renascer a raiva das outras vezes. Era sempre assim: depois da derrota, tinha 
que suportar a compbcênci:l do outro; em seguida, sua zombaria e, finalmente, uma ironia 
mordaz. Um ldbito irritante que o advers::írio não dispensava. Na verdade, devia desistir 
daquele jogo ingl6rio; porém, infelizmente, na pr::ítica nada é assim tão simples, e ele não 
conseguia se livrar cb imensa atração que sentia pelo mundo fascinante onde reis e rainhas 
reinam sobre peôes e bispos; onde estes, por determinações milenares, só andam em 
diagonal; onde os c:1valos vivem aos pulos, e as torres se deslocam protegendo o soberano. 
Era, realmente , um mundo que o fascinava e do qual não podia se desligar. 

Tinha predileção peb rainha incomum que preferia ser chamada de dama. Admirava
lhe a ousadia a acl1)1va ótimo que, por direito de nascimento, fosse a figura mais poderosa. 
J::í o rei não o impressionava tanto. Julgava-o pouco temerário e aborrecia-o que não 

RELEITURA, ABRIL· 1996 • 



matasse, nos combates, o soberano contcirio. Não estava à altura dos Reis Cavaleiros que, 
à frente dos seus exércitos, enfrentavam-se em grandes batalhas até que o sangue de um 
deles corresse generosamente sem parar. Seu privilégio de não poder ser capturado sem 
antes receber um aviso cordial - xeque - era injusto para com as outras peças. 
Definitivamente, o rei não era a sua figura favorita. Depois da rainha, gostava mais dos 
cavalos que saltavam traiçoeiramente de onde menos se esperava. Quanto aos bispos, 
concordava que um deles valesse o equivalente a três peões. Não mereciam mai~. 

Queria poder jogar xadrez com desembaraço, mas, por infelicidade, não conseguia 
dominá-lo. Estava condenado a ser um eterno derrotado. Reconhecia muito bem a sua 
mediocridade sem, entretanto, saber como remediá-la. Eram humilhantes as muitas 
explicações que j:í pedira ao parceiro e, mais humilhante ainda, não ter aprendido as 
malícias do jogo, apesar de toda a boa vontade do outro. Havia sempre algo que lhe 
escapava: aquel:l jogada que não previra, aquela casa que acabava não sendo tão segura 
quanto lhe parecera. Lera livros e mais livros sobre o assunto sem, contudo, assimilar a 
habilidade dos grandes mestres. Não que o pretendesse ou quisesse. Desejava, tão 
somente, adquirir os conhecimentos SLÚ°icientes para surpreender de vez em quando.:. Era
lhe repugnante perder sempre. 

- Amanhã - disse o amigo, guardando as peças para a noite - você terá outra chance, 
mas não acredito que lhe seja de algum proveito. Acho melhor - acrescentou irônico - você 
abandonar qualquer esperança quanto aos result.'ldos de nossas partidas futuras. Preocupe
se, apenas, com o tempo que eu levarei para ganhar. Ah! Ah!. .. Não faça esta cara! Seja 
um bom anfitrião e me acompanhe até a porta. Está na hora do meu jantar. 

Parece que só os vencedores têm apetite. Ele não conseguiu comer. Naquela noite 
ficou insone, infeliz demais para relaxar e dormir. Sentia-se meio sufocado. Faltava-lhe 
ar e sobrava-lhe angústia . Procurou acalmar-se. 

- É apenas um jogo! - falou em voz alt.'I. - Não sei por que me preocupar tanto! 
Levantou-se exasperado e, por absoluta falta do que fazer, dirigiu-se para a sala onde 

ficava o t.'lbuleiro de xadrez. Sentou-se em sua poltrona favorita e acendeu a luz colocada 
ao lado. Abriu o livro de mistério que começara a ler no dia anterior. Releu a mesma página 
várias vezes para compreender o rumo ela história. Sua concentração estava péssima. 
Irritado, abandonou a caçada ao assassino e focou olhando o teto. Descobriu um princípio 
de vazamento no canto direito e garantiu a si mesmo tomar providências. A realidade 
prosaica distraiu-o e, mais aliviado, caminhou até a mesa do xadrez. Acomodou-se na 
cadeira de sempre e, automaticamente, colocou todas as peças na posição inicial de partida. 
Eram muito bonitas, feitas ele marfim e âmbar, e haviam pertencido a um bisavô. O 
t.'lbuleiro original, ele teca e carvalho, perdera-se entre uma mudança e outra de endereço 
e fora substituído por um de m:'írmore estrangeiro, suficientemente caro para combinar. 

Sempre jogara com as brancas, pois era um costume de família não abrir mão do 
direito, a elas confl'rido, de iniciar as partidas. Displicentemente, moveu um peça numa 
famosa abertura usada por um antigo campeão internacional. Na mesma hora viu-se 
compelido a movimentar um peão preto. Começou a jogar contra si próprio. Seria uma 
partida bastante cômoda, j:í que raciocinava para os dois lados. Teria, na pior das hipóteses, 
um empate. Absorvido, não sentiu o tempo passar. De repente, percebeu surpreso que 
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a partida não se desenrolava como previra - as peças brancas estavam em dificuldade. 
Pensou num modo ele livrá-Ias. Não conseguiu. Aborreceu-o a maneira como se 
complicara. 

- Droga, não g::rnho nem de mim próprio! 
Analisou o jogo e se deu conta de que fora muito melhor com as pretas. 
- Engraçado! ... Por que não joguei tão bem com as minhas peças? Até parece maldição. 

A Maldição das Peças Brancas. Riu-se. Será que o bisavô mandara tocaiar nas estradas 
da fazenda algum espe1to adversário que o vencia .:;empre e que, no último alento de vicia, 
compreendendo a razão do crime, lançara a praga que condenava as peças brancas do 
coronel a perderem para todo o sempre? Nada disso! Eram as suas limitações que o 
atrapalhavam. A maldição era a sua própria incapacidade. Naquela partida, entretanto, não 
havia explicação para a deITota das brancas. Apoiando o rosto numa das mãos, encarou 
de mais perto o tai.Juleiro e repetiu a frase vergonhosa: 

- Droga, não ganho nem de mim próprio! 
- Acho que você precisa de ajuda! - respondeu uma voz autoritária. 
Atônito, ele olhou em volta, gar:rntindo-se ele que estava inteiramente só. 
- Quem é você? Meu bisavô? - por alguma razão, não sentiu medo. 
- Isso não é maneira de se dirigir a mim! 
- Maneira! ... que maneira? Do que é que você está falando? Responda de uma vez, 

quem é você? 
- Eu sou o Rei Preto! 
Ele olhou incrl'dulo, o único rei preto que havia na sala. 
- Você? 
- Sem dúvicb! Quem mais poderia ser? 
- Realmente não sei! - ele estava desconcertado. Preparara-se para aceitar os 

costumeiros fantasmas, algum que habitasse aquela sala por amor ao jogo, mas não aquilo: 
um pedaço de âmbar! - Você é inanimado! 

- Se quer a minha ajuda, é melhor se acostumar com a idéia! Reis são muito suscetíveis 
e não toleram insultos. Depois, você está equivocado. Eu sou feito de resina fóssil: 
pinheiros extintos do período terci:írio. A vida não é privilégio cios homens. Que 
intolerância! É inacredit:ível! Apesar cio meu poder absoluto, sou muito mais flexível. 

- Desculpe-me! Foi bobagem minha! 
- Est::í perdoado! Agora, encare a realidade e sinta a minha vibração! Veja como eu 

pulso numa vida semelhante à sua. 
A quietude cb noite aumentava a estranheza do momento. O Rei emanava uma força 

sutil de energia vital. O homem deu-se conta de que as palavras do outro soavam 
diretamente dentro cio seu cérebro, sem necessidade de qualquer som. 

- É difícil de acreditar! 
- Ignorância su:i! Capacicbde limitada! 
- As outras peças também estão vivas? 
- Evidentemente! Digamos, apenas, que eu seja mais desenvolvido, o único a ter 

poderes de me comunicar com outras formas. 
Ele achou graça em ser chamado de forma. 
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- Foi você quem movimentou as pretas no jogo de hoje? 
- Claro que sim! Não iria permitir que você levasse meu reino ao desastre. Transmiti-

lhe os impulsos certos e você fez com elas o que eu ordenei. 
- É contra você que venho jogando todo esse tempo? 
- Não! Seu amigo entende de xadrez e, como você é muito fraco, eu nem preciso 

interferir. O Exército Preto ganha sem qualquer esforço. Ai está o meu grande problema 
e a razão pela qual quero ajudá-lo. Não suporto mais a monotonia em que vivo por sua 
causa. É tudo muito insípido! Além do mais, o poder me dá responsabilidades. Meus peões 
já perderam todo o interesse pelos combates; os bispos, impacientes, alimentam conceitos 
novos e idéias estranhas que não me convêm, e a Rainha está, literalmente, morrendo de 
tédio. Por isso, tomei uma decisão e resolvi falar com você. Quero ensinar-lhe a jogar! Só 
assim teremos o mesmo brilho de antigamente. 

- E o que farei cm troca? 
- Nada! Muito! Será um adversário à minha altura! Lutaremos renhiclamente! Faremos 

partidas memoráveis! A resistência cio inimigo só aumenta o prazer do triunfo fffi41. Minha 
proposta não lhe parece lógica? 

- Acho que é uma ótima idéia! - ele não conseguia acreditar na sua boa sorte. Seria 
um grande jogador! Até mesmo, quem sabe, com renome internacional. Nunca ouvira 
proposta melhor ... e em que condições, meu Deus! ... nada em troca! Por um instante, 
temera pela sua alma. Qual! Danação eterna era pura fantasia! Na vida real, os tratos eram 
diferentes. 

- E de que jeito me ensinar:.í? Até agora, tudo o que tentei foi em vão. 
- Você se esquece de que o xadrez gira ao ineu redor? Eu sou o objetivo do jogo, 

conheço-o mais cio que ninguém. Posso ensiná-lo melhor do que qualquer mestre. Não 
se preocupe, você aprenderá. 

- Quando começamos? - perguntou animado. 
- Amanhã à noite. Não jogue com o seu amigo por enquanto. Dê-lhe uma desculpa. 

É uma ordem! Agora, me deixe só! Quero pensar! 
Na noite seguinte, quando teve certeza de que sw casa estava inteiramente sossegada, 

trancou-se na sala. Sentiu, na mesma hora, uma espécie de eletricidade no ar e soube que 
o Rei estava à sua espera. 

- Não gosto de teorias - falou a voz autoritária. - Prepare o tabuleiro! 
O homem reverenciou a impoliincia do momento. Estava para satisfazer o seu maior 

desejo. Seria o mais cooperativo possível. Abriu a mente para o Rei e aguardou com 
ansiedade. - Um bom jogador precisa de concentração, capacidade de julgamento, 
iniciativa e ousadia. Sem isso, nacb conseguirá. Faça a sua abertura. Eu lhe direi como 
movimentar as pretas. 

Jogaram grande parte da noite e, naturalmente, ele cometeu vários erros. Viu-se 
perdido antes elas três ela madrugada. 

- Vamos discutir aquilo que você deveria ter feito e não fez, todo o precioso tempo 
que perdeu, tocbs as indecisões. 

As partidas continuaram pela semana. O Rei lançou como ele jamais sonhara e 
escapou de todas as dificuldades que ele supunha criar. No oitavo encontro, o Exército 
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Preto preparou-lhe armadilhas mortais depois de forçá-lo a jogadas insensatas. Nas 
madrugadas seguintes, foi provocado e levado a lances fatais. Exasperou-se, achando que 
aquele esforço ele nada acliantalia. Já não tinha mais a euforia das primeiras noites. Estava 
esgotado. Cada erro era dissecado com determinação. O Rei era inflexível, não permitindo 
qualquer tipo ele dúvida . Enfurecia-se quando ele não desenvolvia bem as peças e 
exorbitava sua realeza todas as vezes em que ele se descuidava. Entretanto, o homem 
jamais se queixou - iria. até o fim, custasse o que custasse. Tão envolvido estava que não 
percebeu seu progresso. Só se concentrava nos erros. O elogia veio inesperadamente. 

- Este seu lance é bem interessante! 
Daí para a frente, melhorou a cada partida. 
- Muito bem - dizia o Rei, satisfeito de ver as brancas não se entregarem tão facilmente. 
Uma noite percebeu que estava quase pronto, quando o Rei lhe confidenciou estar 

a Rainha reencontrando a alegria ele viver. 
No momento em que o seu rei branco ficou em xeque-mate, depois de uma partida 

muito bem disputada , o outro comunicou: 
- Você já aprendeu tudo o que precisava. Recomece os combates com o careca. Tenho 

certeza de que serflo emocionantes. Há muito tempo não me acho tão gratificado. Faremos 
jogos incríveis! 

Ele quis agradecer, d izer o quanto aquilo tudo significava, mas, sentindo um vazio 
na sala, percebeu que ficara só - o Rei voltara ao seu próprio mundo. 

- Aprendi! 
Ninguém pode imaginar sua alegria. Estava inundado de felicidade. Eufólico, telefonou 

ao amigo na manh:i seguinte e marcaram um jogo para aquela mesma tarde. O outro 
chegou abarrotado ele boas intenções. 

- Você está muito disposto! - falou. - Em homenagem ao nosso feliz reencontro, não 
farei brindaderias nem zombarias. 

Tenho certeza disso - pensou o homem enquanto movia a primeira peça. 
O adversário bnçou com a firmeza de sempre. 
As brancas foram avançando com método e precisão, deixando pouco espaço. 
- Homem, você está bom hoje! 
Ele sorriu. Seu amigo mexia-se desconcertado na cadeira. 
Depois de algumas horas, decidiram-se por um empate. 
O outro estava boquiaberto sem assimilar o resultado. 
- Como o conseguiu? Você nunca jogou assim antes. 
- Mas agora jogo! 
- Eu não entendo! Você era ruim demais! 
- Chega ele conversa! Amanhã lhe darei uma chance de repetir a velha escrita. Até lá, 

conforme-se! 
Comemorou quando ficou sozinho. O empate tinha um gosto de vitória que lhe 

entrava pelos poros, dando-lhe Llma tranqüilidade até então desconhecida. 
Jogaram outras vezes sem que perdesse uma sequer. Os empates vinham cada vez 

mais rápidos. O amigo começou a chegar de mau humor, inconformado com a situação. 
Ele exultava, sentindo que poderia jogar ainda melhor. Seus sentidos estavam aguçados. 
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Percebeu que possuía um potencial infinito. Era somente uma questão de treino e 
dedicação. De olhos fechados, repassava todos os lances das partidas anteriores, 
analisando-os com clareza e achando sempre alternativas mais brilhantes. A cada jogo, 
aperfeiçoava a técnica. Nada era impossível a um homem determinado. Os resultados 
surgiam na justa mec!ic!a elo seu esforço. O ser humano era um privilegiado em poder 
superar-se peb inteligência. 

Estavam a meio ele uma partida bastante difícil, empenhando-se ao máximo. Várias 
peças tinham sic~o tomadas nos dois lados. Havia uma certa tensão no ar. O homem 
recostou-se e inspirou fundo. Viu que poderia dar xeque, atacando diretamente na fila 
de retaguarda. Uma vibração insólita atingiu-o em cheio, ele teve absoluta certeza de que 
emanava do Rei Preto. Algo frio e desagradável. Esperou um contato mental que não 
aconteceu, mas a insidiosa sensação continuou. 

- Xeque! - disse cxult:inte. 
O careca nada pode fazer. 
- Xeque-mate! 
Ganhara pela primeira vez. Antes que pudesse extravasar sua alegria, ouviu a 

conhecida voz autorit:íria dizer irritada: 
- Amanhã você jogará contra mim! 
Foi uma longa noite ele espera. A expectativa excitou-lhe a imaginação, impedindo 

que descansasse. Seria uma partida diferente e em condições inteiramente novas. Pela 
primeira vez, jogaria r<:>almente contra o Rei. Antes, fora apenas treino. 

No dia seguinte, o careca apareceu na hora de costume. Vinha carrancudo, ainda não 
refeito ela véspera. Dispensou as habituais conversas. 

- Vamos começar! - foi seu comando seco. 
O clima era pesado e inamistoso. Iniciaram a partida. O homem observou o amigo, 

disfarçacbmente, procurando alguma alteração que indicasse a interferência do Rei, mas 
não notou coisa alguma. Parecia que os dois estavam jogando como sempre. Era estranho 
que não sentisse a presença m:ígica do Rei quando sabia que ele estava ali. Aquele jogo 
era só deles. Seu amigo estava sendo utilizado sem saber. O homem moveu uma peça. 
O outro revidou. 

Os lances se sucediam com habilidade espantosa. Ele se orgulhava de estar à altura 
do Rei. Jogava com maestria. O careca estava atônito. - O que há com você? É incrível! 
Estou jogando melhor elo que nunca e mesmo assim não encontro um meio de vencê
lo. - Ele sorriu misterioso. Se o outro pudesse adivinhar o significado daquela partida ... 
Invadiu-o uma sensação ele prazer absoluto. Nada lhe parecia melhor do que saber jogar 
xadrez. Se é verdade que todos tinham uma finalidade, sem dúvida, aquela era a sua - o 
jogo claro, limpo e preciso. Era para isso que vivia. Se derrotasse o Rei, e já admitia a 
possibilicbde, ningut>m m:1is o venceria. Seria o maior de todos. 

Os peões são a alma do jogo. É difícil colocá-los bem, mas ele conseguiu. Perdeu duas 
importantes peças numa brilhante manobra do adversário. Decidiu forçá-lo a ir para o 
centro do tabuleiro. O Rei resistiu. Resolveu ocupar melhor as colunas e fileiras abertas. 
Viu-se confrontado com dois bispos colocados em diagonais contínuas, criando uma 
considerável dificukl:tde. Safou-se numa manobra espetacular. Jogavam a partida mais 
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linda que jamais existira. Não havia um grande lance que não fosse igualado. O jogo foi 
interrompido e retomado. Parecia sem fim. Todo esse tempo, ele só ouvia o próprio 
coração. O Rei continuava incomunicável. 

O esforço desusado começou a se fazer sentir, pelo menos nele. Seu amigo parecia 
tão bem quanto no princípio, o que era compreensível uma vez que não estava realmente 
envolvido. 

Num momento muito criativo, o homem colocou as pretas em flagrante situação de 
inferioridade. Seu exército branco estava imbatível. Pressentiu que a vitória poderia não 
estar longe. O outro, entretanto, lutava adiando o momento fatal. Horas se passaram. Ele 
estranhou que o jogo continuasse assim indefinidamente. No xadrez, é muita incivilidade 
prolongar uma luta inútil. O perdedor deve desistir. O Rei desobedecia as regras. A tensão 
se tornava demasiada. Veio-lhe uma fraqueza e ele começou a suar. Fez, então, uma coisa 
inusitada - interpelou o parceiro. 

- Vamos, entregue os pontos! - murmurou. - Você não tem saída! Está perdido! Há 
horas que sabe disto! Não adianta continuar! J:í estou muito cansado! 

Ouviu duas respostas. 
- Talvez seja melhor - balbuciou o amigo. - Realmente não sei por que continuo. 
- De maneira alguma! - falou o Rei. - Eu não vou perder para você! Tenho todo o tempo 

do mundo. Posso jogar eternamente ... 
- Por favor - ele pediu. - J:.í não aguento mais! Que mal há em perder? 
- É você quem me pergunta? - zombou o Rei. - Jogue! É a sua vez. 
Ele sentiu o peito pesado como chumbo. Uma estranha dormência subiu-lhe pelo 

braço. 
- E você garantiu que não queria nada em troca ... - disse, pressentindo o pior, quando 

uma dor lancinante o rasgou por dentro. - Eu só queria saber jogar xadrez! ... 
... e era por isso que morria. 

Lia Fonseca de Carvalho Neiva (RJ) é formada em Línguas Anglo-Germânicas pela PUC 
do Rio de Janeiro, colll especialização em Lingüística Aplicada na Universidade do Texas. 
Tem publicado livros infanto-juvenis em inglês e português desde 1988. 
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