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diTORiAl 

A RELEITURA chega ao número 9 com a certeza 
de já ter ocupado o seu lugar na produção editorial 
brasileira. A prova é que temos recebido, de vários 

pontos do país, solicitações de 
~--------------, exemplares da revista, além de 

inúmeras sugestões de textos para 
nela serem publicados. 

E, é atendendo ao seu público, que 
a RELEITURA 9 mantém o seu pa
drão de qualidade, oferecendo um 
painel de artigos de especialistas, 
com abordagens interessantíssi
mas do conhecimento e da cultura 
infanto-juvenil. 

A querida Sylvia Orthof é a grande 
homenageada, assim como outros 
tantos serão. 

Por quê? 

Os motivos são muitos. Sylvia Orthof 
'--------------~ tem estado sempre conosco, contri
Ilust. Anna Gõbel. Fantasmadecamarun. Fonnato, buindo com suas histórias e com 
1995. p.13. . a sua presença para o crescunento 

da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo 
Horizonte. 

maria do carmo santos maggi 
Diretora da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte 
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Sylvia Orthof 
maria antonieta antunes cunha 

A Releitura começa nesta edição a destacar, em cada número, um nome fundamental 
na história da leitura e da literatura infantil de nosso país. 

Embora desnecessária, aí vai uma brevíssima explicação da escolha do primeiro nome: 
Sylvia Orthof. 

Nestes últimos 20 anos, em que a literatura infantil ganhou forma própria e fôlego no 
Brasil, o nome de Sylvia Orthof tem estado sistematicamente na lista das grandes preferências 
de editores, críticos e leitores. 

Sua obra extensíssima, beirando cem títulos - nem todos com o mesmo valor literário, 
é claro - já recebeu todos os grandes prêmios brasileiros, e tem merecido estudos e 

"pesquisas que rastreiam razões para essa recepção tão 
positiva. 

Aventuro-me a afirmar que Sylvia Orthof é um caso 
especialíssimo: como poucos (e nem me refiro só ao 
panorama brasileiro), ela representa um estilo de fazer 
arte em que a correção política, social, ética se harmoniza 
com a comicidade mais espontânea e uma visão 
essencialmente otimista (atenção! Eu disse visão, e não 
cegueira) do mundo. 

Sua obra oferece incontáveis situações anti-racistas, 
anti-sexistas, anti muitos preconceitos, assim como 
apresenta personagens procurando caminhos próprios, 
questionando na ação as soluções estabelecidas secular
mente. Raras vezes, no entanto (e., ainda assim, no início 
de sua produção), transparece alguma dose de dida
tismo. Prevalece sempre o caso, em geral surpreendente 
e divertido de onde se pode (se se quiser) fazer emergir 

uma bem posta questão de atitude diante da vida. É o que vemos, por exemplo, em 
Cabidelim, Os bichos que tive, ou Mudanças no galinheiro, mudam as coisas por 
inteiro. 

O que mais se observa é a opção tranqüila pela transgressão e pela despreocupada 
diversão, como em A vaca Mimosa e a Mosca Zenilda, a série das tias (Tia Anacleta e 
sua dieta, entre outras), ou Cadê a peruca do Mozart? 

Menos comum é a escolha do lirismo (não sinônimo de verso), que aparece verdadeiro 
e intenso em Ponto de tecer poesia , Se as coisas fossem mães, A viagem do 
barquinho e o recém-saído Adolescente poesia, de rara simplicidade e beleza . 
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O que quero enfatizar é que na obra de Sylvia Orthof tudo flui naturalmente: correção, 
emoções, comicidade. Porque é da natureza de Sylvia tudo isso. No caso dela, nunca se 
poderá dizer que a obra não revela bem (ou obrig~toriamente) a personalidade e o caráter 
do autor. 

Sei que Sylvia Orthof conige muito seus textos, a partir de sua própria e exigente leitura 
e da de seu primeiro crítico, o ilustrador (e marido) Tato. Retoma-os também após eventuais 
observações de outros leitores e editores (estes, irremediavelmente seus amigos - o que 
não muito comum). 

Mas ouso garantir que são feitos apenas aperfeiçoamentos estéticos, correções de 
linguagem (até de gramática): aposto que nunca será apanhada, nem por ela mesma, num 
engano de visão de mundo, num preconceito. Porque na sua obra, que não pode receber 
o rótulo de edificante ou de comportamento, a generosidade e a humildade encharcam 
suas histórias, cheias também de dignidade. 

Conheço vários excelentes autores que fazem um esforço em tudo louvável de aceitação 
de situações adversas - uma crítica negativa, ou urna não-premiação. A situação é diferente 
com Sylvia Orthof: sua alegria diante do suces.so do outro, sua atenta observação às res.salvas 
a um trabalho seu são impulsivas, portanto essencialmente verdadeiras e naturais .. 

Essa clara relação entre a autora e sua produção cria uma obra sempre afinada, 
transparente, direta, na qual entra, com curiosidade e sem desconfianças, o leitor-criança 
ou jovem e o adulto sem preoonceito. Dentro do livro ou da peça, muitas surpresas ocorrerão, 
pois é sina da arte surpreender e instigar, mas o leitor não se sentirá traído pelas intenções 
da autora, e sim valorizado na sua inteligência, na sua sensibilidade e na sua opção pelo 
riso. 

No momento em que Sylvia Orthof completa 21 anos de literatura, a Biblioteca Pública 
Infantil e Juvenil de Belo Horizonte homenageia essa Artista - patrimônio de todos, que 
ajuda substancialmente a literatura infantil e juvenil brasileira a atingir, ela também, a sua 
maioridade. 

Macia Antonieta Antunes Cunha é Secretária Municipal de Cultura de Belo Horizonte. 
Professora. Especialista em literatura infantil e juvenil . 
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A PERUCA DO MOZART 
E A ORELHA DO VAN GOGH 

Cheguei à peruca do Mozart por causa 
da orelha do Van Gogh. Longe de ser uma 
frase de efeito ou uma de suas grandes 
tiradas cômicas, essa fala de Sylvia Orthof, 
a respeito de seu livro Cadê a peruca do 
Mozart? 2 , revela muito do se11 p rocesso 
criativo e seu modo de encarar a literatura 
infantil. 

Sylvia explica que, quando s.eus filhos 
eram pequenos e escutaram a história de 
Van Gogh, a coisa que mais os interessou, 
mais os excitou, foi saber que o pintor tinha 
cortado sua própria orelha. Durante muitos 
anos essa lembrança ficou impressa na 
cabeça da autora, aguardando o momento 
de ir para o papel. Até que, em 1991, Sylvia 
decidiu escrever um livro em homenagem 
ao bicentenário da morte d e Wolfgang 
Amadeus Mozart, compositor especial
mente querido dela e do marido, Tato. 
Logo surgiu a questão: como criar um 
Mozart que empolgasse as crianças, como 
aconteceu com o episódio da orelha do 
Van Gogh? A resposta pipocou na hora: 
roubando-lhe a penica! Assim nasceu o 
personagem Mozart: uma criança (como o 
leitor), com suas fantasias e brincadeiras, 
às voltas com os projetos, desejos e trapa
lhadas dos pais. 

Como tinha a intenção de realmente 
apresentar o compositor para a criança, 
Sylvia baseou-se principalmente em sua 
biografia, na criação do personagem. Mas, 
ainda que sem perceber, também buscou 
inspiração no filme Amadeus (Mitos 

o 

leocunha 

Forman, 1984) 3, onde Mozart é caracteri
zado como um personagem brincalhão e 
um tanto inconseqüente, alheio à sua 
genialidade. 

Toda história é faz-de-conta 

O narrador é um elemento especial
mente divertido e inusitado no livro. Logo 
no início, apesar de falar de um personagem 
que realmente existiu, ele começa a história 
como se fosse um conto-de-fada: 

Era uma vez um menino ... 

Nesse ponto já se misturam e se con
fundem a ficção e a História, o que vai se 
repetir durante toda a história, até o final, 
onde o narrador conclui: 

Se é verdade, não é. 
Toda história é faz-de-conta, 
precisa da tua fé. 
( .. .) 
Quem quiser saber do certo, 
escute dele um concerto, 
leia a história verdadeira . 

Essa impressão é reforçada pela capa 
do livro, que traz uma moldura típica de 
fotos antigas e sérias, mas com um retrato 
inusitado de um menino (Mozart) com um 
olhar espantado e as mãos na cabeça. 

Em várias passagens do texto, o narra
dor (que começara com o irônico Era uma 
vez) foge do tradicional. A um certo ponto 
ele conversa com o ilustrador: 

. ' . ,. 
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Mas vou pedir um favor 
ao Tato, o ilustrador: 
mostre Salzburgo pra gente, 
ponha o antigo no presente, 
desenhe também um sol, 
pinte o som de um rouxinol, 
pois Mozart é fantasia, 
tom e cor e harmonia. 
Mas por favor não insista 
em fazer tudo certinho, 
use o bico de uma pena 
de um cantante passarinho, 
que é o melhor artista. 

Em outros momentos, o narrador con-
versa com o leitor: 

Se é verdade, não é. 
Toda história é f az-de-cohta, 
precisa da tua fé. 

Além disso, a história é freqüente
mente interrompida/ entrecortada por 
comentários cômicos e metalingüísticos: 

Esqueci meu lenço branco, 
pra assoar o meu nariz/
disse a mãe muito esquecida. 
(Que senhora distraída!) 

ou 

As fadas cercaram Mozart 
com suas vozes cantantes. 
(As fadas conhecem os gênios 
musicantes .. .) 

ou ainda 

A bruxa caiu no rio, 
virou uma caravela, 
navegou-se,foi embora, 
ninguém soube nada dela . 
(Nada dela não se diz! 
Mas que frase infeliz!) 

RELEITURA, NOVEMBRO• 1996 

Meu reino por uma peruca 

Para contar a história de um persona
gem que existiu na vida real e em filmes, e 
que criou, ele próprio, várias outras obras/ 
histórias, o uso de intertextualidade4 é quase 
inevitável. 

Na criação da bruxa Miluca, Sylvia faz 
uma referência à Rainha da Noite, às fadas, 
a todo o clima misterioso e fantástico da 

Ilust. Cadê a peruca do Mozart? Miguilim, 1991. 

ópera A Flauta Mágica. Surgem ainda os 
personagens que Mozart criou para a ópera: 
Papageno e Papagena, a Rainha da Noite. 
Gnomos e rouxinóis completam a atmosfera 
onírica. 

Mas o intertexto surge também de 
outras fontes. Uma delas é o mito bíblico de 

• 



Sansão, que perdeu sua força ao ter os 
cabelos cortados por Dalila. Mozart, privado 
de sua peruca, não pode se apresentar, 
perdendo todo o seu poder de tocar e 
encantar as pessoas. 

Outros intertextos podem ser encontra
dos no livro: a urna certa altura, Mozart grita: 

Meu reino por uma peruca! 

remetendo claramente à celebre frase 
shakespeariana Meu reino por um cavalo. 

Também não seria exagero reconhecer 
na frase 

Vou m 'embora pro distante .. 

uma referência ao Vou m 'embora pra Pasár
gada, de Manuel Bandeira, visto que, logo 
antes, Sylvia escrevera o livro A fuda lá de 
Pasárgada. 

Lero-lero e Rock and Roll 

Em algumas das primeiras histórias de 
Sylvia Orthof, podíamos perceber um leve 
tom didático, ou moralizante, mas sempre 
diluído por seu fantástico senso de humor.5 

Curiosamente, Sylvia aproveita este livro 
(que tinha tudo para ser um livro informa
tivo, paradidático) para negar esse possível 
dichtismo e responder a eventuais críticas: 

Amadeus Mozart vivia 
num tempo muito distante, 
na Europa, em Salzburgo, 
lá pro lado de Viena, 
ou longe, não sei direito. 
(Eu conto sem preconceito 
de ensinar, isso não quero! 
Pois história só tem graça 
quando não tem lero-lero.) 

É riquíssimo esse trecho: a autora não 
apenas se desqualifica como educadora 

• 

(. .. lá pro lado de Viena, ou longe, não sei 
direito.), como ainda tece o seu ponto de 
vista diante da questão: querer ensinar/ 
moralizar num livro de literatura infantil é 
lero-lero, ou seja, é jogar conversa fora. 
Ensinar não tem graça, é quase um precon
ceito. E completa no final: 

Quem quiser saber do certo, 
escute dele um concerto, 
leia a história verdadeira. 

Aqui, além de fazer o elogio da obra 
de arte (e de Mozart em especial), Sylvia 
inverte o conceito, ainda comum, de que 
o livro infantil tem como tarefa ensinar. O 
que há de informação, ou mesmo de Histó
ria, faz parte da grande brincadeira que é 
o livro. E essa brincadeira é cheia de non
sense e simbolismo. 

O non-sense surge, geralmente, com 
efeito cômico: 

- Marido, esqueci os discos, 
eu não trouxe a vitrola! 
- Mamãe, ainda não existe 
esta coisa que disseste! 
- Não existe, filhinho? 
Pois não é que eu me esqueci? 

ou quando Miluca grita: 

- já me vejo no futuro 
requebrando um rock and rol// 

ou então: 

Um cravo, muito formoso, 
antigo avô do piano, 
reclama, muito nenx>so: 
- Se demora, eu desafino! 
Mas cadê esse menino? 

ou ainda: 

A bruxa caiu no rio, 
virou uma caravela ... 
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Já a simbologia surge em três pontos 
principais: a peruca, a vassoura e o rouxi
nol. 

A penica representa o poder, a virtude. 
Sem ela, o gênio musical perde o seu 
encanto. Como já foi dito, a autora nos 
remete ao mito de Sansão e Dalila. A bruxa 
Miluca (nome próximo de maluca, e não 
por acaso), rouba a peruca do garoto e 

usa a bela peruca 
na vassoura endiabrada. 

A vassoura, com uma peruca na ponta, 
é duplamente poderosa? Miluca acredita 
que sim. Com isso ela se tomará a maior 
vedete . A vassoura é um símbolo fálico, 
talvez, mas também, e sobretudo, símbolo 
de forças ... Quando o rouxinol dá uma 
bicada na ponta do nariz da bruxa e 
recupera a peruca, a bruxa perde também 
a vassoura: 

Ai de mim! Ai, tenha pena, 
eu perdi minha vassoura, 
vou cair no rio Sena. 

Por outro lado, o rouxinol, que salva 
o menino, é conhecido justamente por suas 
qualidades musicais. A perfeição de seu 
canto enfeitiça as noites de vigília. 7 É, de 
certa forma, um pássaro mágico, que se 
contrapõe à bruxa para ajudar o menino 
musical. No fundo, é como se tudo relativo 
à música fugisse da ordem do natural: a 
flauta era mágica, o rouxinol também e o 
inexplicável talento de Mozart. 

Finalmente, cabe lembrar que a obra 
de Sylvia Orthof, como um todo, revela a 
mesma espontaneidade e a efervescência 
de talento que encontramos no Mozart 
jovem. A autora, que em palestras e debates 
põe sempre em dúvida seus conhecimentos 
teóricos, é capaz de usar sua vasta expe
riência com o teatro, a literatura e as artes 
em geral para criar verdadeiras aulas de 
humor, intertextualidade e poesia. 

Leo Cunha é Jornalista e Publicitário, com especialização em Literatura Infanta-Juvenil pela 
PUC-MG. Cursa atualmente o mestrado em Ciência da Informação na UFMG. É autor de 14 
livros, entre os quais: Pela estrada afora (1 !! lugar no Concurso de Histórias Infantis do 
Paraná-1992), As pilhas fracas do tempo (J!l lugar no Prêmio João de Barro-1992), 
O sabiá e a girafa, Em boca fechada não entra estrela (1!! lugar no Prêmio Adolfo 
Aizen), O menlno que não mascava chlclê e Sonho passado a limpo (1!! lugar do VI 
Prêmio Nestlé). Em homenagem aos 20 anos de teatro e literatura infantil de Sylvia Orthof, 
Leo lançou em 1996 o livro Joselito e seu esporte favorito, que tem Sylvia e Tato como 
personagens. 
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NOTAS 

1. Análise do livro Cadê a penica do Mo7,art? (Miguilim, 1991), a partir da leitura crítica da 
obra e entrevista com a autora, Sylvia Orthof. 

2. A história se desenvolve a partir do momento em que a bruxa Miluca, com inveja do 
talento musical do pequeno Amadeus, decide roubar a peruca do garoto bem no dia em 
que ele iria se apresentar em Paris, diante do Rei Luís e sua Corte. 

3. Perguntada se reconhecia alguma influência cio filme, a autora negou a princípio, depois 
acabou admJtindo a hipótese. 

4. A intertexrualidade é uma espécie de diálogo que um texto estabelece com outro. Isto 
pode se dar em níveis diferentes: desde citações e epígrafes até formas mais complexas 
como a reminiscência, a paráfrase, a paródia, entre outras. Para encontrar uma análise 
suscinta da intertextualidade, ver: 

MENDES, Nancy Maria. lntertextualidacle: noções básicas. In: PAULINO, Graça e WAL TY, 
Ivette (org.) Teoria da Literatura na Escola. Belo Horizonte: Lê, 1994. p. 29-35. 

5. Exemplos: Maria-vai-com-as-outras; A viagem do barquioho. 

6. CHEVALIER, Jean & GHEERBRANT, Alain. Dicionário de símbolos. 7 ecl. Rio ele Janeiro: 
José Olympio, 1993, p. 932. 

7. Ibid. p.791. 
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CADERNOS Bl(BLl)OGRÁFICOS-~---

SONS E CORES NA CONFECÇÃO 
DA ALEGRIA 

bernadete patrus ananias pothakos 

É tempo de tecer poesia. Tempo de rimar a vida e contar o mundo ao leitor de 
forma divertida e animadora. Na micrologia do cotidiano, Sylvia Orthof pinça temas 
para a simulação literária do grande circo. O humor e o nonsense dão o tom pós
moderno de sua obra. Dos dilemas e cl:is contradições, o que fica é uma gostosa 
gargalham feita de alegria, afeto e otimismo. São mais de cem livros com purpurina, 
confete e tudo o mais que a festa pede. Puro realce, como canta Gilberto Gil. 

Herança dos palcos? Sylvia vem dos palcos, com estudos feitos em Paris e 
experiência no Teatro Brasileiro de Comédia, em São Paulo. É atriz e escreve peças 
para o Teatro do Livro Aberto, cujos espetáculos também dirige. Seu marido Tato, 
arquiteto co-responsável pelo projeto do Hotel Quitandinha em Petrópolis, cria cenários 
e fabrica enormes marionetes. Ilustra livros infantis, principalmente os escritos por Sylvia. 

Somos dois velhotes felizes, afirma ela, e trabalhamos com livros, bonecos e teatro. 

Na entrevista concedicl:i à equipe de pesquisa cl:i BPijBH, disse corajosamente: 
somos dois impostores a serviço da aieg1·ia. O olhar admirado do leitor flagra o casal de 
artistas e os reconhece enquanto artífices cl:i fantasia e cl:i ilusão. Clowns transformadores 
cl:i realicl:ide em espetáculos de cores, sons e brincadeiras. Bichos, monstros, fadas, 
bruxas, meninos, meninas, homens, mulheres, jovens e velhos. Tudo se presta à 
representação mágica que anima os livros e as peças que produzem. 

O real é um vir-a-ser e o que é é o que lhe conto nos meus causas, dizia-me um 
vaqueiro contador de estórias ao norte das gerais. Desde então, compreendo que a arte 
de contar estórias é uma proposta de visão do mundo, um jeito de ver a vida e 
conceber estripulias imagináveis do cotidiano. O resto é matéria inerte, inanimada, 
sobre a qual ainda não pousou o olhar cl:i criação reveladora cl:i essência das coisas. 

Os livros de Sylvia falam de um mundo alegre e inteligente. Um mundo de 
carinho e soluções. Onde não houver saícl:i, que haja o riso e muita criatividade para 
brincar com os problemas. Talvez por isso, Fanny Abramovich ache que ela leva a 
criança a sério. Carlos Drummond de Andrade elogiou sua afetivicl:ide, graça e ideal de 
vicl:i em Gato pra cá, rato pra lá (Memórias Futuras), o que ele chamou de maravilhosa 
fábula poética. 
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O discurso da autora familiariza-se com o absurdo do mundo para apresentá-lo 
às crianças de forma lúdica e bem humorada. Talvez nisso resida o seu respeito ao 
leitor mirim. Não há como consertar o mundo. No entanto, podemos vê-lo com simpatia 
já que é necessário ironizar o caos. Desfalecem os super-heróis e a crença na palavra 
enquanto denúncia. Confecciona-se, então, uma literatura carnavalizada em que a 
loucura e a insensatez são temas preferidos. 

Cma mesa eufórica, impossível, conta piadas, rebola e é uma simpatia. E, por 
pouco, não se casa com o garçom em A mesa do botequim e seu amigo Joaquim 
(Salesiana). 

Quem foi que nasceu primeiro: foi o ovo ou a galinha? Este é o tema 
desconcertante de Foi o ovo? Uma oval (Formato), em que a autora brinca com um 
problema insolúvel para abordar questões sérias como a autoridade, a autonomia e a 
insubmissão. 

• 

S~lvia Orthof 

Foi o Ovo'! 
UnaaOva! 
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A rima aparece como elemento lúdico, musicalidade cativante pontuando 
cadências na narrativa. Por vezes, o jogo dos sons é aliado indispensável do humor e 
da brincadeira. É o que acontece em A limpeza de Teresa (Ática). O título propõe a 
abordagem lúdica de um tema pertinente à psicologia feminina. O limpar é provavelmente 
a mais antiga terapia ocupacional elas mulheres, acompanhada da ilusão de que é 
possível lavar a merda do mundo, purificando-o. Na limpeza de Teresa, fica tudo 
desmanchado: um caldo mais que entornado. A palavra se desfaz de seus possíveis 
valores funcionais para anunciar o riso, o vôo fantástico ou a pura diversão aos 
trabalhadores do mundo. A neurose de Teresa viaja nas asas do vento, no rabo do 
avião, no olhar enviezado da autora para o deleite cios pequenos e grandes leitores. 

A escola, o autoritarismo e o absurdo de didáticas caducas são o alvo do tom 
jocoso de Sylvia em Um pipi choveu aqui (Global). 

E o medo? Nascemos e vivemos grande parte ele nossas vidas imersos neste 
sentimento a que chamamos medo. Medo da dor, medo da fome, medo da recusa, 
medo mortal cio abandono. Os heróis o enfrentam com feitos grandiosos. Mas Sylvia 
não quer um mundo de heróis. Sua proposta é um confronto inteligente e ousado dos 
problemas cio ser humano, dentro dos limites humanamente possíveis. O medo, ela o 
desmascara, desmoralizando-o através de uma perspicaz História de arrepiar o cabelo 
Qosé Olympio). 

A suposta fragilidade feminina se escreve diverticlamente em Mudanças no 
galinheiro, mudam as coisas por inteiro (Memórias Futuras), com a galinha descobrindo 
que pode cantar ele galo porque, afinal, tinha chegado a hora dos fracos cantarem ... 

Sylvia acredita que as estórias são como novelos de fios coloridos e embaralhados. 
Moram no arco-íris e para contá-las, é preciso puxar um fio e ver o que ele nos traz. 
Pode ser uma estória fantástica, bem-humorada e cheia de magia e maluquices. Aí 
então é preciso esquecer dicionários e gramáticas, compêndios beletristas e convenções 
lingüísticas institucionalizadas. Impõe-se o neologismo como forma de dar vida às 
personagens. Resgata-se a loucura como meio de transporte para os sertões elo mundo. 
Institui-se o nonsense a fim de subverter a lógica aparente elas coisas, criando a surpresa, 
o suspense, o ponto de interrogação. Porque as estórias boas e boazinhas, escritas e 
contadas de maneira certa e certinha, são chatildas, sem novidade1

• 

Em 1979, Sylvia Orthof surge como autora de estórias infantis, com o conto O pé 
chato e a mão de fada, premiado no 1 g Concurso Nacional de Contos Infantis 
(Banco Auxiliar de São Paulo). Durante algum tempo publicou estórias na Revista 
Recreio (Abril). Seu primeiro livro foi Uma história de telhados (Memórias Futuras) 
que conta, em perfeita sintonia com o falar da criançada, a divertida estória de um 
menino, um gato e uma velha, em aventura pelos telhados. 

Sylvia Orthof é carioca, filha de pais austríacos. Fez parte da Escola de Arte 
Dramática do Teatro do Estudante, onde interpretou Julieta aos quinze anos de idade. 
Morou dois anos em Paris. Lá fez cursos de mímica, desenho, pintura e arte dramática, 
além de um curso de teatro com uma proposta nova para a arte de representar. De volta 
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ao Brasil, Sylvia se profissionalizou no teatro. Mudando-se para São Paulo, começou a 
atuar no Teatro Brasileiro de Comédia e na 1V Record que, na época, apresentava 
telepeças ao vivo. Interpretou a Florista em Pigmaleão de Bernard Shaw. Novamente 
de mudança, desta vez para Nova Viçosa, sul da Bahia, pequena aldeia de pescadores, 
onde desenvolveu com as crianças um teatro de bonecos, confeccionados com sabugo 
de milho. Foi assim que Sylvia Orthof descobriu o teatro infantil. De Nova Viçosa 
retorna a Brasília, cidade em que criou, na 1V, o Teatro do Candanguinho, para o 
qual escrevia textos e criava bonecos. 

Na capital do país, ainda lecionou teatro na Universidade e foi coordenadora do 
Teatro do SESI, cujos atores eram selecionados entre os operários. Ao voltar 
definitivamente para o Rio de Janeiro, deu continuidade à sua carreira de diretora, 
produtora e atriz. 

Sylvia ficou viúva. Mais tarde 
conheceu Tato (seu ilustrador preferido) 
e está casada com ele há 23 anos. Hoje 
moram em Petrópolis. Do seu primeiro 
casamento ela tem três filhos: Cláudia, 
Gê e Pedro, além cios netos Mariana, 
Francisco, Nina e Olívia. 

Ela escreve todas as manhãs e diz 
já ter brincado mais de cem livros 
publicados, por motivo de paixão. Acha 
que um livro é um encontro, uma 
confidência, um abraço ... Acredita que o 
paraíso é uma enorme biblioteca! 

Com seus livros, Sylvia Orthof vem 
colaborando com o céu aqui na terra. 
Seu trabalho tem sido reconhecido de 
diversas maneiras. Ganhou os prêmios 
Moliére, Jabuti, O Melhor para a 
Criança, Certificado de Honra do 
IBBY, Associação Paulista de Críticos 
de Arte, entre outros. 

Sylvia trata seus livros como filhos. Eles nascem e, às vezes, queremos consertá
los, mas eles fogem, já independentes, entregando-se a uma editora. Diz Sylvia que, de 
longe, torce por seus livros, para que saibam viver a sua existência de livro ... Tem cada 
estante perigosa! ... A mãe desvela carinhos por sua criação. 

Sylvia é também poeta. Tempo de tecer poesia e A poesia é uma pulga são 
exemplos de seu talento poético, que transcende a rima simples que caracteriza a 
maioria de seus livros . 
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Aluna aplicada na escola cheia de aventuras da vida, essa escritora nota dez é 
ainda uma menina levada que tudo questiona e tudo quer reinventar. 

Sobre a obra e a vida de Sylvia Orthof, ressalte-se a soberania de um espírito 
jovem e irrequieto, afirmando a cada momento a sua independência e autonomia com 
relação à critica, ao consenso, aos valores convencionais. Somente as palavras da autora 
dão o tom ousado de sua saudável rebeldia: 

Quem não gostar dessa história, 
até logo, passe bem ... 
(. . .) 

Planto a vida do meu jeito, 
quem quiser, plante também. 

O direito é tão gozado 
no avesso que ele temi 2 . 

Entrou n·a boca do pinto. Saiu na perna do pato. 

Quem quiser que conte quatro! 

Bernadete Patrus Ananias Potbakos 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 português da FABRAI - Faculdade Brasileira de Informática da FAFI/ BH. 

NOTAS 
1 - ORTIIOF , Sylvia, A gema do ovo da Ema. São Paulo: FlD, 1988, p. 9. 

2 - ORTIIOF, Sylvia. A velliota Cambalhota. Belo Horizonte: Lê, 1990. 

AS OBRAS DA AUTORA 
São mais de cem livros publicados em favor da alegria e do divertimento. Confira, 

pelo menos, estes: 

1. ORTHOF, Sylvia. Choque no roque. Rio ele Janeiro: Memórias Futuras, 1990. 

2. _ . TiaJaouária é veterinária. São Paulo: Paulinas, 1994. 

3. _. A fada sempre-viva e a galinha-fada. São Paulo: FTD, 1990 . 
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4. ORTHOF, Sylvia. Fraca fracola, galinha d' Angola. São Paulo: Ática, 1993. 

5. _. Pirraça que passa, passa. ... São Paulo: Melhoramentos, 1998. 

6. _. Dita-cuja, a cornja. São Paulo: Salesiana Dom Bosco, 1987. 

7. _. A vaca Mhnosa e a mosca Zeoilda. São Paulo: Ática, 1994. 

8. _ .. Pé de pato. Rio de Janeiro: Ao Livro Técnico, 1985. 

9. _ . Ttunebune, o vaga-lwne. São Paulo: Ática, 1989. 

10. _. Maria-vai-com-as-outras . São Paulo: Ática, 1990. 

11. _. Pomba Colomba. São Paulo: Ática, 1987. 

12. _ . Nana Pestana. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1987. 

13. _ . Uxa, ora fada ora brnxa. Rio de Janeiro: !\ova Fronteira, 1985. 

14. _. Doce, Doce ... E quem comeu regalou-se. São Paulo: Paulinas, 1987. 

15. _. Adolescente poesia. Rio de Janeiro: Ediouro, 1996. 

16. _ . Tia Anacleta e sua dieta . São Paulo: Paulinas, 1994. 

17. _ . Cadê a penica do Mozart? Belo Horizonte: Miguilim, 1991. 

18. _. Bóia, bóia lambisgóia! Be!Q Horizonte: Lê, 1995. 

19. _. Foi o ovo? Uma oval Belo Horizonte: Formato, 1990. 

20. _. A mesa de botequim e seu amigo Joaquim. São Paulo: Salesiana Dom Bosco, 
1986. 

21. _ . Um pipi choveu aqui. Rio de Janeiro: Global, 1989. 

22 . _ . Mudanças no galinheiro, mudam as coisas por inteiro. Rio de Janeiro: Memórias 
Futuras, 1985. 

23. _. Rabiscos ou rabanetes . Rio de Janeiro: Global, 1989. 

24. _. A limpeza de Tereza. São Paulo: Ática, 1990. 

25 . _ . Trem de pai ... uai! Rio de Janeiro: José Olympio, 1989. 

26. _. Cabidelim, o doce moostrlnho. Rio de Janeiro: Memórias Futuras, 1986. 

27. _. A gema do ovo da ema. São Paulo: FTD, 1988. 

28. _. A velhota cambalhota. Belo Horizonte: Lê, 1990. 

29. _ . A poesia é wna pulga. São Paulo: Atual, 1991. 
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SYLVIA ORTHOF 
E O MONSTRINHO RISONHO: 

UMA ANTIGA HISTÓRIA DE AMOR 

Ilusr. Anna Gõbel. Fantasmadecamarlni. Fonnato, 
1995. p.16. 

Este artigo visa tecer o caminho que 
vem sendo trilhado por Sylvia Orthof na 
área do humor para crianças e adoles
centes. 

Na sua obra, o humor atua como um 
forte elemento transformador da realidade, 
na busca de uma vida mais bem vivida, 
como ela costuma dizer. 

Para melhor explicitar esse caminho, 
recorremos a teóricos do fenômeno da 
criação humorística como Arthur Koestler; 
a reflexão sobre os mecanismos da lingua
gem humorística e o humor feita por Freud; 
e a teoria da cultura popular, escrita pelo 
teórico russo Mickail Bakhtin. 
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Comentário indiscreto 

A autora deste artigo não resiste a fazer 
do seu leitor o detentor de um segredo bem 
segredado: é que ela, sob o efeito de uma 
mordida do Risonho, passou anos lendo 
a teoria da cultura que o russo Mickail 
Bakhtin criou para analisar a obra de 
Rabelais e Dostoiévski, os chistes de Freud, 
os ensaios de Arthur Koestler e a obra 
infantil de Sylvia Orthof. Reunindo essa 
gente toda, em uma sala fechada em casa, 
ela resolveu estudar o Humor na literatura 
infantil, o humor enquanto uma transgres
são inventiva e original da linguagem 
literária. Esses estudos e reflexõés resultaram 
na dissertação de mestrado, defendida em 
1994, chamada Uma abordagem da obra 
infuntil hwnoristica de Sylvia Orthof e 
Tato Gost e defendida no curso de Comu
nicação e Semiótica da PUC/São Paulo. 
Orientação: Profa Drª Sarnira Chalhub. 

Este artigo visa passar ao leitor as 
linhas gerais desta pesquisa. 

A Sylvia, inclusive, andou muito ressa
biada com essa llistória de tese sobre as suas 
escrivinhações, com medo de que seu 
trabalho fosse classificado como são as 
folhas ou as borboletas na Biologia. Mas 
quem pesquisa o Humor sabe que somente 
o diálogo entre várias teorias permite que 
se alcance um arcabouço teórico, que 
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Subindo pras altas serras 
o leite ferve e derrama 
das panelas das doceiras 
famosas de Mariana! 

Ilust. Tato. Bóia, bóia Lambisgóia! Ed. Lê. 1995. p.19 . 

acolha convenientemente uma obra de 
expressão dinâmica e original, como é a 
obra infantil e juvenil de Sylvia Orthof. 

Já dizia Freud: oHumorérebeldepor 
natureza. Portanto, a transgressão é um dos 
traços apontados como elemento funda
mental do Humor, no qual o princípio do 
prazer subverte o princípio da realidade e 
aí mesmo, ou seja, no aspecto do cons
ciente haverá o triunfo do ego. Diz Koestler: 

T ai transgressão implica a suspensão 
temporária das 'regras do jogo' que 
controlam nossas rotinas de racio
cínio; a mente em atividade é momen
taneamente libertada da tirania de 
esquemas rígidos· e superprecisos, de 
seus enrustidos preconceitos e axio
mas secretos; é levada a reaprender e 
adquirir uma nova inocência do 
olhar e da fluidez de pensamento, que 
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a capacita a descobrir analogias 
ocultas e ousadas combinações de 
'idéias, as quais seriam rejeitadas num 
estado de sobriedade e plena cons
ciência. 

Logo, o Humor deforma, disforma, 
reforma, criando e recriando novas manei
ras de ver o mundo e a vida, levantando 
reflexões inéditas sobre verdades tidas 
como irrefutáveis. Portanto é um dessa
cralizador, um destruidor de estruturas 
arcaizantes, ao mesmo tempo em que 
aponta para o novo; o inédito. Daí Arthur 
Koestler dizer que o Humor instaura o 
estado de tranif ormação. Assim, o Humor, 
enquanto linguagem, só aceita definições 
e análises que respeitem sua maneira livre 
e específica de ser. 

··:' 

llusr. Anna Gõbel. Fantasma de camarim. Formato, 
1995. p.67. 
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Freud, em seu trabalho sobre os chistes, 
denuncia vários mecanismos de funciona
mento da linguagem humorística, mecanis
mos estes retomados por Arthur Koestler em 
seu trabalho e que são utilizados de forma 
dinâmica, abrangente e recriadora na obra 
de Sylvia Orthof. 

Ao perceber que suas histórias não 
seriam classificadas como as folhas ou as 
borboletas na Biologia, Sylvia sentiu-se 
aliviada, deu uma requebrada a la Maria
vai-com-as-0utras e foi comer uma feijoa
da no restaurante que fica no alto do Pão 
de Açúcar, em uma tarde de sol e céu azul, 
em companhia de Tato, seu marido, é claro. 

Tropeçando na máquina 
do tempo 

Nos anos 70, Sylvia ensaiava suas 
primeiras histórias salpicadas com elemen
tos do humor. Algumas saíram na Revista 
Recreio, revista infantil editada pela editora 
Abril, mas muitas delas ficaram guardadas. 
Nesta época, Sylvia criou peças de teatro e 
ensaiou histórias, histórias estas que no 
principio da década de 80 tomaram a forma 
de livros infantis e juvenis, resultando em 
um volume expressivo de livros, que hoje 
chega a uma centena, publicados por vinte 
e cinco editoras brasileiras. 

E foi rabiscando sua primeira história, 
publicada pela extinta editora Codecri 
(1982 e reeditada pela Global), intitulada 
Histórias curtas e birntas que o monstri
nho Risonho começou a fazer parte da vida 
de Sylvia. Observando-se somente um 
trecho deste texto pudemos perceber que 
o embrião do humor já estava presente 
em seu texto. Eis aqui um trecho de Uxa 
no seu primeiro episódio vivido com o 
elefantezinho. Diz o texto: 



A bruxa Uxa é muito gorda, tão 
pesada que já quebrou oitenta e sete 
vassouras. As bruxas usam vassouras 
pra voar, deixam tudo sem varrer, 
viram o mundo de pernas pra lá. 
Assim é Uxa, a bruxa: tem olhos cor 
do mar, com dois peixes dentro, 
nadando. Tem cabelos cor de mel, 
melados, cheios de abelhas maravi
lhosas. Tem pernas pra que te quero, 
que são umas pernas que dão um 
trabalho infernal para os desenhistas 
desenharem. 

Neste texto já detectamos elementos 
pertinentes ao Humor, como o exagero 
(oitenta e sete vassouras), a recriação de 
provérbios (de pernas para lá ao invés de 
de pernas para o ar) e a caricatura visual 
presente em Tem pernas pra que te quero, 
que são umas pernas que dão um trabalho 
infernal para os desenhistas desenharem. 

Logo, percebemos que Sylvia já estava 
intuitivamente antenada com vários ele
mentos do humor, elementos estes que 
vieram mais tarde a se alastrar e se sof1Sticar, 
a ponto de criar uma linguagem humorística 
própria. 

Pois foi bem nessa época que Sylvia 
bateu de ombros com Risonho, na esquina 
de uma confeitaria em Petrópolis. Depois 
desse esbarrão, Sylvia nunca mais foi a 
mesma. Parece que foi mordida de vez 
pelo humor e o riso, elementos cor1Stituintes 
de suas histórias, sejam elas infantis ou 
juvenis. Quanto a Uxa, ela retorna ao 
cenário de sua obra em Uxa, ora fada, ota 
bruxa (Nova Fronteira), onde ela conta 
que Uxa é uma bruxa que tem dias de fada. 
Quando finge-se de fada, Uxa só cria 
confusões. E como fada, ela acaba no 
palácio do príncipe de Cinderela bem na 
hora de perder o sapato de cristal, momento 
em que resolve que não quer ser feliz para 

sempre e vai embora. Pouco depois, Uxa 
volta a ser bruxa e desata a fazer maldades. 
Tira a bestagem da cabeça do príncipe e o 
põe para trabalhar na feira vendendo 
abóboras. 

Essa recriação do conto de fadas 
Cinderela, na versão de Perrault, explora 
o Humor de idéias, o nonsense e o absur
do, numa carnavalização do contos de 
fadas sem igual. Com o uso de frases curtas 

e rimadas, mescladas a repetições, enume
rações absurdas e engraçadas, somos 
mergulhados no imaginário brasileiro de 
Orthof, com pitadas do europeu, pois 
encontramos diversos objetos-ícones 
do conto de fadas presentes na história 
(carruagem de abóbora, baile no palácio do 
príncipe, sapato de cristal). 

De volta a Risonho, Lobato, 
Sylvia e o humor 

Na verdade, nunca havia passado pela 
cabeça de Risonho que alguém pudesse 
observá-lo tanto e levá-lo tão a sério, desde 
os tempos de Lobato, um escritor que no 
dizer de Laura Sandroni criou um projeto 
de criança inovador e uma linguagem 
humorística própria. Risonho e Lobato 
foram amigos muito próximos. Sobre 
Lobato nos diz Laura Sandroni: 

Com Lobato, os pequenos leitores 
adquirem consciência crítica e 
conhecimento de inúmeros problemas 
concretos do País e da humanidade 
em geral. Ele desmistifica a moral 
tradicional e prega a verdade 
individual. Instaura, portanto, a 
liberdade. Sem coleiras, pensando por 
si mesma, a criança vê, num mundo 
onde não há limites entre realidade e 
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fantasia, que ela pode ser agente de 
transformação. 

Já a linguagem humorística burilada por 
Lobato, advinda de um diálogo lúdico que 
ele estabelecia com a linguagem, prende
se a recursos, como a exploração de seu 
caráter descritivo e emotivo, levando em 
conta elementos que ora aparecem juntos, 
ora separados, como a imprevisibilidade ou 
surpresa, a ênfase ou destaque e a econo
mia ou subtendido, no dizer de Arthur 
Koestler. Destes elementos básicos, ainda 
adiciona à ele elementos típicos de con
fecção dos chistes de Freud tais como: 
inversões frasais, que buscam dar ênfase ou 
economia na busca de um efeito inespe
rado, jogos de palavras, rimas e uso de 
figuras.de linguagem como a metonímia, a 
metáfora, a paronomásia, os paradoxos e 
oxímoros. 

Lobato, portanto, explora o máximo 
que pode a linguagem coberta de humor, 
cheia de neologismos e criatividade. Mal 
sabia ele, que esse projeto de criança e esse 
viés da linguagem humorística dedicada às 
crianças seriam acolhidos por alguns escri
tores da literatura infantil e juvenil na 
década de 70 até nossos dias. Mas que 
seriam acolhidos de braços abertos mesmo 
pela obra infantil e juvenil de Sylvia Orthof. 
Ela é uma escritora que enveredou-se pela 
trilha do humor e passou a incorporá-lo em 
sua obra de forma inovadora. 

Risonho, que já conhecera outros exce
lentes escritores de humor para crianças 
como Ziraldo, Mário Prata, Mauro Martins 
e João Ubaldo Ribeiro, ficou estarrecido 
com o trabalho que Sylvia estava desenvol
vendo. Conforme Sylvia foi criando uma 
linguagem humorística própria, seus textos 
foram passando da mera exploração do 
humor de idéias, ou seja, textos que apre
sentam uma solução humorística, para a 
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!lust. Anna Gõbel. Fantasmadecamarim. Fonnato, 
1995. p.85. 

escritura de textos que exploram o humor 
em essência, criando uma linguagem literá
ria humorística toda sua. 

Sylvia e Risonho: 
identidade e piscadelas 

Sylvia e Risonho encontraram-se na 
confeitaria. E entre papos de anjo, pães de 
queijo, chá de jasmim e muito doce de leite 
discutiram sobre a definição de Humor. 
Concluíram os dois que: 

O Humor é uma forma de unir 
elementos díspares de maneira 



Sylvia Orthof 

Galo, galo, 
não me calo 

J.~E.üi~19 

Capa Cláudio Martins. Galo, galo, não me calo. Formato. 1992. 

inesperada e original, e o faz ape
lando para as contradições e seme
lhanças existentes entre os elementos 
opostos de uma determinada questão. 
Enquanto o cômico se utiliza deste 
instrumental de maneira descompro
metida e superficial (ou seja, ao acaso, 
como um incipiente bobo da corte), 
o humorista traz na essência de seu 
ser esta contradição. O verdadeiro 
11umorista pode ser delineado como 
1 ma pessoa lúcida e questionadora 

• 

das idiossincrasias pertinentes ao ser 
humano, o que lhe causa um cons
tante e profundo sentimento de 
inadequação frente à alienação e 
hipocrisia de um determinado grupo 
social a que pertença. 

Na verdade, muitos são os escritores, 
teóricos e filósofos que já se detiveram sobre 
a questão do humor, tentando defini-lo, 
como Mark Twain, Marinetti, Pirandello, 
Monteiro Lobato, Leon Eliachar e outros. 
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Dentre essas defmições, é possível depreen
dermos que o Humor é um estímulo ao 
raciocínio, na construção e reconstrução do 
já existente; na objetivação da verdade pelo 
estilo específico do humor-arte, desvelando 
as idiossincrasias do ser humano; um 
trabalho constante contra a ambigüidade, 
deixando em suspenso a contradição, que 
traz em seu bojo um novo ponto de vista 
latente, ou seja, semeia uma nova reali
dade. Essa atuação no campo da ambi
güidade possibilita o ataque sem atiçar uma 
defesa agressiva. 

É um paradoxo que dá chance a se 
dizer brincando algo sério e de se dizer 
seriamente algo cômico; ou o fato de haver 
uma investida em favor do imprevisível, um 
imprevisível por vezes de grande impor
tància, porque tem o dom de desvendar 
uma questão; a importãncia da linguagem, 
devido a capacidade do ser humano se 
comunicar através dela, pertence unica
mente à espécie humana e, portanto, 
depende da linguagem para se expressar e 
se desenvolver (seja ela visual, verbal ou 
sonora). 

Depois de se regalarem com um papo 
de anjo, os dois concordaram também 
sobre a importãncia cio trabalho de Freud 
quanto aos chistes, ou seja, quanto aos 
mecanismos da linguagem humorística. 
Dizia Freud: 

Quanto ao chiste, este faz o caminho 
do pré-consciente ao inconsciente e 
irrompe pela palavra, inesperada
mente e à revelia do sujeito. Esta é a 
forma de o inconsciente contribuir 
com o cômico. O humor, por sua vez, 
tem como auxiliar o superego, que 
benevolamente presenteia o ego com 
a produção prazerosa que permite a 
transgressão, o consolo, o lúdico, é a 
tare/ a da proteção do sofrimento. 
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Sylvia e Risonho concluíram daí que, 
para Freud, o Humor é algo sublime e 
elevado, enquanto os chistes são procedi
mentos possíveis de análise deste Humor 
em um determinado texto ou obra literária. 

Sylvia e Risonho: o humor, 
o riso e a cultura popular 

Em um novo encontro, já apaixonadér
rimos, os dois começaram a trocar piadas. 
E rindo a bandeiras despregadas puseram
se a pensar sobre o riso. 

Desta vez Risonho tomou a palavra 
muito sério: 

No que diz respeito ao Riso, vários 
teóricos, a partir de Bergson, deno
minam o Riso ao que outros chamam 
de Humor. No dicionário de FERREIRA 
(1975: 1239) encontramos: 'do latim 
risu .. Ato ou efeito de rir, risada. 
Alegria, contentamento, satiif ação. 
Coisa ridícula. Riso amarelo - riso 
forçado, contrafeito. Perdido de riso~ 
que não pode conter o riso'. 

Logo, concluímos que ao riso equivale 
a reação a uma mensagem humorística. 
Deste modo, consideramos que a teoria 
desenvolvida por Mikhail Bakhtin quanto 
ao carnaval e camavalização da linguagem 
fazem referência ao Humor, ou seja, à 
emissão de uma mensagem comunicativa 
humorística. Um estudioso da obra de 
Bakhtin, Robert Stam afirma que a obra de 
Rabelais foi pouco compreendida pelos 
especialistas porque eles deixaram de 
referir-se aos laços profundos que o uniam 
à cultura popular, especialmente sob a 
forma de festividades populares tais como 
o carnaval, e não levaram em consideração 
os gêneros como o carnaval, a paródia e o 
realismo grotesco . 

• 



E Risonho contou a Sylvia que sua 
obra humorística tem plena sintonia com a 
diversidaoo cultural do Brasil e a reflete em 
vários textos seus como: a cultura aflicana 
em A Fada lá de Pasárgada, a cultura 
portuguesa em O cavalo transparente 
e Curnipaco, paco e tal, quero ir pra 
Portugal, a cultura do nordestino em A 
gema do ovo da Ema, a cultura carioca 
em A mesa de botequim e seu amigo 
Joa·quim e Maria-vai-com-as-outras, a 
cultura campesina européia em Doce, 
doce, quem comeu regalou-se, a cultura 
do imaginário europeu em Uxa, ora fada, 
ora bnixa, Pirraça que passa passa e 
Ervillna e o princês, a cultura mineira 
em Bóia, bóia Lambisgóia, A velhota 
cambalhota e Jogando conversa fora e 
a cultura francesa em Uma velha e três 
chapéus. Ele ainda afirmou que ela o 
faz sempre através da carnavalização 
bakhtiana. Sylvia logo rebateu: 

- Mas o que é carnavalização? 

Ao que Risonho prontamente resl?ondeu: 

Carnavalização é a influência deter
minante do carnaval na literatura. É 
o que você cria em Uxa, ora fada, ora 
bruxa, onde Uxa é uma fada muito 
loura que se recusa a casar-se e ser 
feliz para sempre, ou seja, recusa-se a 
aceitar um destino já traçado para 
sua vida, optando por traçar seu 
próprio destino pela vida. 

Para Bakhtin, o carnaval tem múltiplas 
facetas; é ao mesmo tempo textual, intertex
tual e contextual. O carnaval triunfa sobre 
a mudança, sobre o processo propriamente 
dito de mudança e não precisamente sobre 
aquilo que muda. O carnaval, por assim 
dizer, não é substancial, mas funcional. 
Nada absolutiza, apenas proclama a alegre 
relatividade de tudo. Essa relatividade que 

advém de pares antitéticos presentes, que 
tensionam a narrativa, são marca registrada 
em seus textos: vida/morte (crianças e 
velhos como protagonistas), o príncipio/ 
fim, idéias velhas/ idéias novas, perfeição/ 
imperfeição, bem/mal, formando histórias 
bem-humoradas ou de humor que traba
lham com o estado de transformação. 

E o mais curioso é que o grande nú
mero de protagonistas destas histórias 
pertencem a estratos sociais marginalizados 
pela sociedade: velho, criança, vedete, 
garçon, lavadeira; ou animais do cotidiano, 
evidenciando uma preferência de Sylvia 
Orthof pela diferença e altericlacle, elemen
tos em plena consonância com as categorias 
bakhtinianas do carnaval. Assim estas 
personagens marginalizadas permitem à 
escritora um maior espectro do humor, este 
humor ruptura ele linguagem no plano 
micro e que ecoa um lúcido questiona
mento ele idéias e valores sociais vigentes. 

A estas personagens de fora social
mente é dada a possibilidade ele emitir 
pontos ele vista dissonantes e únicos na 
busca de uma recriaçio inovadora. Por fim, 
podemos resumir a obra de Sylvia Orthof 
a temas mais freqüentes a que ela se detém 
como: a exaltação da alegria, o enfrenta
mento elo medo, a tristeza e nostalgia, a 
valorização da amizade, a imperfeição da 
natureza e das pessoas, o crescimento 
físico/ psíquico, a união entre seres 
(casamento), a superabuncL~ncia como o 
exagero que faz emergir uma nova ordem, 
a concepção/nascimento, a insatisfação 
como mola propulsara ao auto-conheci
mento, a luta pela liberdade ele expressão 
e a ludicidacle da palavra (poesia) como 
exaltação da vida e dos sentimentos de 
mundo. 

Sylvia caiu da cadeira com tantas 
teorizações sobre a sua escritura. Risonho 
ent."ío, carinhosamente, a ajudou a levantar-
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se e propôs dos dois irem à feira comprar 
abóboras ao invés de continuar com esse 
papo de fundir a cuca. Sylvia deu uma 
rebolada, soltou um riso de Uxa malvada 
e saiu pensando com seus botões que 
aquela apaixonite estava dando um traba
lho pra mais de metro. Quanto a Risonho, 
a cada encontro com Sylvia, foi ficando 
cada vez mais encantado com a autora. 

Primeiro aparte técnico 
dessa paquera 

Sylvia Orthof cria um estilo de escrever 
histórias bem-humoradas, com soluções 
humorísticas, explorando o humor de idéias 
com facilidade. 

E o que é humor de idéias? Segundo 
Arthur Koestler, o humor de idéias é o 
exercício de mecanismos básicos da lingua
gem humoristica que principiam com o uso 
do caráter descritivo e emotivo da lingua
gem e salpicam nele o uso do imprevisível, 
a ênfase ( mediante seleção, exagero ou 
simplificação) e/ ou economia (ou subten
dido). Às vezes, o texto ainda adiciona 
elementos típicos de confecção dos chistes 
de Freud, como inversões frasais, que 
buscam dar ênfase ou destaque, e a econo
mia na busca de um efeito inesperado, 
jogos de palavras que brincam com a 
duplicidade etimológica das palavras, rimas 
e uso de figuras de linguagem como a 
metonímia (a parte pelo todo), a metáfora 
(o uso da palavra em sentido figurado), a 
paronomásia, os paradoxos e oxímoros. 

Maria-vai-com-as-outras é um ótimo 
exemplo da exploração do humor de 
idéias. Maria é uma ovelha que segue um 
grupo. No grupo, Maria sente-se obrigada 
a seguir tudo que todos fazem. Após comer 
jiló, que ela odeia, e ter pego um resfriado 
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no pólo Norte, Maria, prestes a se atirar do 
Pão de Açúcar, escuta sua voz interior, 
desiste e vai para um restaurante comer 
uma feijoada. Maria aprende que ela só 
deve acompanhar o grupo de vez em 
quando. E a autora ainda explora o provér
bio Maria vai com as outras, construíndo a 
personagem de acordo com o provérbio e 
reconstruíndo-a como um ser de vontade 
própria através da solução inesperada e 
surpreeendentemente humorística dela dar 
uma requebrada e ir comer feijoada. Vários 
outros textos de Sylvia seguem esta vertente 
do humor de idéias sendo os mais repre
sentativos: As casas que fugiram de casa, 
Uxa, ora fada, ora bruxa, Gato pra cá, 
rato pra lá e No fundo do fundo fundo 
lá vai o Tatu Raimundo. 

Quanto às histórias de Sylvia em que 
ela explora o humor em essência, vamos 
nos deter na análise de Mudanças no 
galinheiro, mudam as coisas por 
inteiro. No decorrer da leitura, sabe-se 
que em certo dia de eclipse o galo fica 
confuso e não canta por não ter visto o dia 
amanhecer. A galinha, irritada com a inde
cisão do galo o substitui, momento em que 
se nota os recursos do Humor de idéias 
da originalidade e da imprevisão, que a 
todos surpreende e que adquire o peso de 
grito de libertação de todos os oprimidos do 
universo: desde ela no seu galinheiro 
(ferra), até a Dona Lua no céu que, explo
rada, trabalha com regime de hora-extra 
sem nem ao menos pedir pagamento ao Sol 
(Céu), como também o dragão da Lua, que 
cansado de ser oprimido e desrespeitado, 
desce de pará-quedas do Céu para viver na 
Terra, onde a opressão já perdeu lugar. 

Vale observar o próprio título, que 
esboça um trocadilho em mudanças 
mudam, com efeito reforçativo que evi
dencia uma forte ruptura com a realidade 
ficcional existente, traduzida no termo 



coisas por inteiro e deixando o índice e a 
expectativa de que algo, uma situação, se 
modificará. O espaço em que se dá a histó
ria já está explicitado no título através da 
palavra gaÜnheiro. Ora, o galinheiro já pres
supõ~ uma hierarquia social, onde o galo 
representa o poder de uma minoria, pois 
reza -a lei da natureza que ele é o macho 
procriador de um grupo de galinhas que 
apresenta ainda a obrigação de cantar com 
o raiar do dia e acordar os demais bichos. 

. A galinha, portanto, pertence a uma 
minoria desprovida de poder na sua relação 
de dependência que mantém com o galo, 
visando a procriação. Sabe-se de antemão 
também que o galo é bravo. Daí, a existên
cia de brigas de galos, idéia que o texto 
reforça, descrevendo diálogos em que o 
galo implica com a galinha. O leitor já traz 
estas informações de antemão e por isso, já 
fica intrigado com a proposta ambígua e 
diferente do título. 

Ilusi. Tato. A fada lá de Pasárgada. Miguiliin. 1990, 
p.54. 

No transcorrer da narrativa, detectamos 
elementos de exageração: 

ou 

O Sol ficou danado da vida, teve mais 
de vinte e oito arrepios, sua febre 
aumentou até milhões de graus e 
gritou, absurdo : O Dragão largou o 
tele/ one enganchado no dedo de um 
astronauta que ia passando e foi 
chamar a Dona Lua Nova 

o espirro foi tão forte que desligou o 
telefone 

ou, ainda, o oxímoro: 

A Lua foi pedir trezentos e cinqüenta 
e oitos cruzeiros pro Sol, como paga
mento de horário fora de horário 

e o deslocamento acompanhado de ênfa
se, mediante exagero unido a repetição: 

A galinha pensou, pensou, pensou ... O 
galo implica comigo porque eu sou 
fraca, sou fraca, soufraca ... mas se eu 
resolver mudar, eu mudo! 

A metáfora surge no sentido duplo da 
expressão cantar de galo que significa 
mando autoritário e conta com a expressão 
literal na ação narrativa, pois a galinha 
substitui o galo com o seu cocoricá, ele
mento cômico que acorda não só todos os 
animais, expondo o galo ao ridículo, como 
também representa o importante papel de 
conscientização de todos os seres em 
condição oprimida e subserviente. Neste 
cocoricá, encontramos a força vital fun
dante para o enfrentamento da ditadura do 
galo, elemento satírico que entra em conso
nftncia com o pericx;Jo histórico de Ditadura 
Militar, já nos seus últimos estertores, mas 
que por anos ainda revelou a dificuldade 
das pessoas garantirem seus posicio
namentos e vontade própria frente às 
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autoridades. Deste modo, o grito da galinha 
é um grito de vida contra o estado passivo 
de morte/medo em que viviam os oprimi
dos despersonalizados. O Dragão da Lua, 
por exemplo, 

era um tipo acostumado a obedecer a 
qualquer pessoa que falasse mais alto, 
muito nerooso, cuspindo fogo fraqui
nho pelo nan·z, tal como dizem que os 
dragões fazem. 

Este estado de despersonalização é 
de tal ordem que a Lua só o chama de 
Jeremias, embora seu nome verdadeiro seja 
Severino. E ele cospe fogo apesar de não 
gostar porque dizem que os dragões devem 
cuspir fogo. 

Há uma série de enumerações cômicas 
que surpreendem pela mescla do trivial com 
o inusitado, além de evidenciar um dado 
de superabundância como em: 

O Dragão trouxe pão, manteiga, 
geléia de jabuticaba, ovos estrelados 
e leite da Via Láctea, 

verdadeira manifestação da relação de 
prazer que a Lua estabelece com a vida. A 
manutenção do recurso que redunda em 
exagero absurdo, mesclando elementos da 
realidade (engordar) com a personagem 
de ficção Lua: 

A Lua comeu tudo e virou Lua Cheia, 
toda redonda. 

O mesmo se dá com a persongem Sol 
(ficção x realidade) ficar resfriado e ter 
febre, constatação ele personalização destes 
fenômenos da natureza que colaboram 
com estes e outros elementos do universo 
comum aos humanos (Lua com vestido de 
cauda, Sol tomar aspirina, etc.). 

Há também a analogia oculta, que 
evoca o elemento surpresa, na reação da 
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Lua quando xingada de gorda pelo Dragão. 
A Lua: 

não fica brava - sai para fazer 
ginástica, pulando pelo céu, lá pra cá, 
para afinar a cintura. 

Aqui a presença da ambivalência é 
fundamental e representada pela mudança 
de ordem no cotidiano pelo eclipse, que 
provoca o não-nascimento do dia. Uma 
ambivalência que preconiza um estado de 
transformação ou metamorfose. A mudan
ça de papel social, temática principal desta 
narrativa, evidencia um forte caráter satírico 
pertinente a ela. 

Esse universo às avessas ( a galinha 
cantar no lugar do galo) introduz o novo e 
o inesperado, ambos elementos de econo
mia ou subentendido, no dizer de Koestler, 
provocando uma inversão da lógica, como 
recurso de deslocamento em relação ao 
pensamento racional e comum. 

A enumeração rápida de elementos 
reflete uma reação em cadeia plena de 
concisão logo na primeira parte da história: 
o leiteiro levanta a ambiguidade SoVLua, 
o gato lambe o leite que o leiteiro deixou 
cair e acorda o galo que reforça a ambi
guidade e a dúvida: amanheceu ou não 
amanheceu? Devo ou não devo cantar? 
Assim o texto apresenta momentos de 
concisão ou contração (síntese) e momen
tos de verborragia (colisão ou justaposição). 
A justaposição é um mecanismo que 
aparece no largo uso dos paralelismos 
presentes nos diálogos entre Sol (resfriado/ 
passivo), Galinha (cocoricó/ativa). 

O recurso da linguagem humorística da 
ênfase e ela surpresa manifestam-se pelo 
constante uso de inversões frasais que 
quebram a linearidade, ou seja, as rotinas 
de pensamento lógico, como o encontrado 
no exemplo: 

• 



O Sol estava resfriado e tinha tomado 
uma aspirina. Mesmo assim, o nariz 
continuava a pingar, muito roxo
rosado, que é a cor do nariz do Sol, 
quando ele está resfriado. 

A incursão acanhada e posteriormente 
amplificada, da interação analógica e 
interdependente dos elementos visuais e 
sonoros, é fundamental para o desenvol
vimento da proposta da narrativa. Sua 
.primeira manifestação acontece na forma 
de deslocamento cômico, através da fala 
(verbal) do Sol em telefonema com a lua: 

- É que eu estou rouco e não escuto 
direito! 

A personagem tece uma relação 
causa/efeito da fala (rouco) com o sonoro 
(não escuto). A amplificação do uso deste 
recurso surge no momento de maior ambi
güidade da narrativa, ou seja, o céu com um 
sol fraquinho ou uma lua muito amarela 
(causa) refletindo um efeito sonoro novo: 

Quando a Lua Cheia apareceu nova
mente no céu, foi um espanto! 

O gato bebeu o leite e, vendo a lua, come
çou a miar muito alto, acordando o galo 
(gustativo/visuaVsonoro). A ligação causal 
(ver o sol para cantar de galo) que o galo 
estabelece entre ver o sol para depois cantar 
imprime à narrativa o forte papel da visua
lidade na vida do galinheiro. É aí que entra 
a interação maior do visuaVsonoro expres
so na página do livro com o cantar de galo 
da galinha em forma onomatopéica Coco
ricó, onde visualmente os ós apresentam 
a imagem de um ovo rachado, metáfora da 
ruptura com o antigo e o surgimento do 
novo, justamente esta imagem de um ovo 
rachado, onde se vê o título dividido no 
alto Mudanças no galinheiro e no baixo 
mudam as coisas por inteiro. 

• 

Não resta dúvida que a presença destes 
elementos visuais e sonoros ampliam consi
deravelmente a carga sígnica da narrativa. 

Em acréscimo às idéias anteriores, 
cantar de galo, que implica literalmente na 
narrativa em não conversar com os filhos 
retrata ruído comunicacional: falar e não 
ouvir o outro, ou seja, tecer monólogos, 
característica comum às figuras autoritárias. 
A galinha não via a sua realidade e quando 
passa a enxergar (peso da visualidade pelo 
lado do oprimido - que tendo perdido a 
expressão pela fala, recupera por outro 
sentido, no caso a visualidade) também 
canta (som como expressão democrática: 
hora dos fracos cantarem). Desencadeia a 
fala do dragão através do olhar: 

mas o dragão olhou pra Dona Lua e 
disse: 'Gorda'. 

A Lua é uma figura autoritária que ouve pela 
necessidade narcísica e, ouvindo, percebe 
que foi explorada pelo Sol e resolve reivin
dicar pagamento. O Sol paga e fica bom 
para não precisar pagar mais dinheiro à 
Lua. 

Em termos de realismo grotesco, a 
noção de alto/baixo expressa em um 
primeiro momento: Ficou olhando pra 
cima (visual: baixo/ alto) e nem reparou que 
derramou o leite todo (alto/baixo) e que se 
desenvolve por toda a narrativa pelos pares 
de personagens: Sol/Lua/estrelas/dragão 
como representantes do elemento Céu 
(Alto) e Galo/Galinha/gato/leiteiro como 
representantes do elemento Terra (baixo). 
E, na resolução da narrativa, temos a liga
ção alto/baixo, Céu/ferra, sintetizada na 
ação da personagem dragão Jeremias que 
desce do alto qe pára-<.J.uedas que equivale 
à quebra com a ambivalência, resgatando
se assim a expressão de cada ser. 

Assim, a narrativa inicia-se construíndo 
para o leitor a situação de autoritarismo e 
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opressão, chega em seu ápice com o canto 
da galinha e, a partir daí, há o autoritarismo 
às avessas, ou seja, a desconstrução do 
autoritarismo substituído pela contrução da 
livre expressão, sempre pela via da lingua
gem literária humorística, pautada especifi
camente neste texto pela intersemiose 
sígnica dos elementos verbais/ visuais e 
sonoros. 

Sylvia e Risonho: um 
encontro de almas gêmeas 

No último encontro, Risonho percebeu 
que Sylvia estava mais interessada numa 
banquinha de anéis de seg'unda mão da 
praça, do que no seu papo. Risonho entris
teceu. Parece que ela estava se sentindo 
meio invadida com esta história dele expli
car teoricamente as suas escrivinhações. E 
foi entre opalas e zircônias que Risonho 
percebeu nitidamente que escritores tem 
uma forma toda mágica e intuitiva de 

escrever; e que gostam mesmo de falar de 
seus textos como falam de outros assuntos: 
um pouco de cada vez. Foi aí que sentiu 
um estalo de que Sylvia tem o dom da 
serendipia, este dom de fazer descobertas 
fabulosas, mas que para continuar a fazê
las, ela não poder pensar muito sobre elas. 
Ou arriscaria perder a espontaneidade de 
seu humor e de suas idéias. 

De repente, então, um forte vento 
carregou os dois da praça, dando uma 
carona até a confeitaria, onde, satisfeitos, 
resolveram comer um papo de anjo, uma 
gula insaciável que faz de ambos duas 
vezes almas gêmeas: na gula e no humor. 

Risonho então pensou em como a obra 
humorística de Sylvia se parece com o 
vento: traz mudança, variedade, mutação, 
transformação e inconstância com novos e 
arejados ares, que. transformam toda a 
seriedade do trabalho de Sylvia destinado 
a crianças e adolescentes no riso espon
tâneo e debochado delas ao ouvirem as 
suas histórias. 

Ana Lúcia Brandão é Professora de redação do Curso ele Comunicação Social da Universidade 
Ibirapuera (UNIB/SP), Especialista em literatura infantil e juvenil e Resenhadora da Bibliografia 
Brasileira de Literan1ra Infantil e Juvenil (SMC/SP). 
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~~-PAR A B Ó L 

Adolescente Poesia (Ediouro, 1996) é o canto lírico da vida despertada 
para si mesma. Em primeira pessoa, a poesia se faz poema de amor que 
se re(vela) em todas as idades. Nos seus veios, inscrevem-se as sutilezas 
da puberdade: o desejo do outro, o sonho, a viagem, a captação dos 
problemas do mundo, a vontade de transfomiar tudo. Em cada verso, 
escreve-se a alma adolescente com palavras que refletem seu peito 
angustiado: 

Trago a saudade de tudo 
que ainda não vivi. 

ADOLESCENTE POESIA (fragmentos) 
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V 

Escrevo teu nome em tudo, 
depois apago depressa. 
Emudeço, nada digo. 
Ao mundo não interessa 
o que escondo comigo. 
Faço eclipse no escrito: 
em negrito. 

sylvia orthof 

Vinhetas de Sylvia Orthof 



VI 

Em todo beijo eu te invento, 
em ti eu me adolescento. 
Ai , pensamento ferido! 
Não digo e digo? 
A doideira é uma idade 
que se acorrenta comigo. 
Verdade . 

XIV 

XlII 

Se eu te escrevi doideira, 
só leia o que eu não digo. 
Talvez a poesia seja 
o que procuro contigo. 

Vou m'embora de viagem ~ 
comandando meu navio 

/ 
que se galopa no fio j 
de pingos já tão chorados 
que azularam um rio . 
A cor do azul é tão triste 

quando ~e desmancha n'água, ~) ' 
. ri 1 ., maruiat'a. ~ ~ir 

. í~: . l/7t;:~"\.~ j "" ~>~*-~·=:°~ () \ \:/ ~)/ CJ I.~. 't' ·, ____ ' 

--J--···. ;tt 
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XV 

Vou m'embora, vou m'embora 
e já fui... e nem parti. 
Trago a saudade de tudo 
que ainda não vivi. 
Meu peito se parte inteiro é~""<;;~~~ 
de tanto eu te querer bem! 

De tanto inventar um mundo 
que seja novo, 
amém! 
Sai de casa, me viaja 
que estou adolescente, 
vem comigo, iniciante, 

,_ vem comigo no à toa, . ....,,,.,.....,,--=~ 
me avoa! 

RELEITURA agradece à Ediouro, na pessoa de seu editor, Luiz Raul Machado, por permitir 
a publicação de fragmentos de ilustrações e trechos do livro de poemas de Sylvia Orthof, 
Adolescente Poesia. 
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A RECEPÇÃO DE A DROGA DA 
OBEDIÊNCIA POR ALUNOS DE 

7ª E 8ª SÉRIES DO 1 º GRAU* 

Diante das contradições que o ensino 
da literatura no 12 grau apresenta (livro 
didático cujos textos visam ao estudo 
teórico-gramatical ou análise apenas do 
que o texto diz) faz-se necessária uma 
pesquisa sobre metodologias que venham 
respeitar a recepção do educando com 
relação aos textos literários narrativos. 

Em face disso, realiza-se uma análise 
sobre a estética da recepção 1 a fim de 
constatar o trabalho de construção do texto 
literário pelo próprio educando. 

A estética da recepção trata-se de uma 
teoria que tem como precursores teóricos do 
passado (Aristóteles, Longino e Horácio). 
No entanto, são filósofos e teóricos de nosso 
século (Heidegger, Gadamer, Ingarden, 
Vodicka, Jauss e Iser) que vieram conceituá
) a como a teoria que leva em conta o 
horizonte de expectativa do leitor e que, 
numa relação dialógica entre obra e leitor, 
este último vem atualizar a obra fazendo
se novo produtor e crítico dela. 

ParaJauss,1 a história literária só cum
pre seu papel quando a obra atinge a 
função social, ou seja, quando ela penetra 
no horizonte de expectativa do leitor, 
mudando seu comportamento social, liber
tando-o das opressões e conduzindo-o a 
uma nova visão das coisas. Esse autor traz 
para a teoria literária um conceito emanci
pador e formador para a arte literária. 

Mais tarde, surgem outros estudiosos e 
divulgadores dessa teoria, chegando alguns 

• 

nilza pereira crepaldi 

a propor metodologias para o ensino ~ 
literatura, tais como: Regina Zilberman, 3 

Hans Kügler4, Maria da Glória Bordini e 
Vera Teixeira de Aguiar. 5 Todos eles ana
lisam o processo de recepção do texto 
literário, valorizando a construção do texto 
e a percepção que o leitor tem da obra, 
levando em conta o contexto social do leitor 
e a interação deste com a obra, as persona
gens, o autor e o intertexto, o que permite 
um diálogo entre eles. 

Em Literatura: a formação do ~eitor 
(1988), Bordini e Aguiar apresentam um 
método para o ensino da literatura, obede
cendo os seguintes passos: 

a) determinação do horizonte de ex
pectativa do leitor; 

b) atendimento ao horizonte de expec
tativa do leitor; 

c) ruptura do horizonte de expectativa 
do leitor; 

d) questionamento do horizonte de 
expectativa do leitor; 

e) ampliação do horizonte de expec
tativa do leitor. 

A cada etapa concluída, nota-se a 
circularidade do processo. Porém, cada 
reinício é diferente da etapa inicial, pois o 
final de cada fase é o início de outra, mas 
sempre deforma evolutiva e progressiva. 

Assim, nesse contexto literário ligado à 
recepção, faz-se a análise da obra A droga 
da obediência, de Pedro Bandeira. · 
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A proposta do trabalho é apresentar 
uma leitura desta obra e analisar a recepção 
dela por alunos de 7ª e 8ª séries do 12 grau. 

Percebe-se que o próprio título já 
desperta a curiosidade do leitor, instigando
º a decifrar o sentido dos vocábulos droga 
e obediência, constituindo, portanto, índice 
condutor do leitor ao texto. 

A obra atrai o jovem leitor pela pre
sença de: crimes, detetives, criminosos, 
suspense, caso amoroso e participação do 
leitor na tarefa de deduzir o caráter e senti
mento das personagens através de suas 
ações e resolução dos problemas. Trata-se 
de uma aventura policial, escrita numa 
linguagem simples, cheia de suspense, 
onde nota-se uma gradação dos efeitos da 
aventura e do mistério, influenciando a 
narrativa. 

As personagens são bem caracterizadas 
através das ações e dos espaços onde são 
colocadas. Os detetives mirins correm risco 
de vida, enfrentando perigos constantes, 
partindo para a ação corporal. Esses fatos 
permitem a interação do leitor na trama, 
explorando sua curiosidade pelos crimes e 
pelo jogo de imaginação. 

A obra revela a força mítica dos heróis 
(os Karas) que, por meio de façanhas, pro
curam realizar transformações no contexto 
em que vivem, retomando modelos do pas
sado onde o herói e vilão estão presentes. 

Aplicando a teoria de Todorov, 7 cons
tata-se a presença de um momento de 
equilíbrio na narrativa (etapa inicial), onde 
as personagens est."io numa situação estável. 
Essa situação, no entanto, é alterada pela 
dinamicidade da narativa (22 capítulo em 
diante), ampliando-se, gradativamente, a 
tensão. Tudo isso é resultado do uso cons
tante dos enigmas, do jogo entre o bem X 
mal, espaços claros X espaços escuros, 
silêncio X barulho, cortes bruscos na 
narrativa X períodos descritivos, capítulos 

RELEITURA, NOVEMBRO• 1996 

curtos, diálogos constantes, sucessividade 
no uso do gerundio e tempo bem marcado, 
estimulando a participação ativa do leitor. 

Nessa fase de desequilíbrio na narrati
va, ora o narrador mostra-se onisciente, ora 
apresenta os fatos sob a visão de determi
nada personagem. Esse confronto de visões 
vem caracterizar a teoria da dialogia de 
Bakhtin, 8 onde refere-se à emancipação na 
linguagem coma presença de um discurso 
aberto, onde se dá voz às diferentes perso
nagens, colocando a ótica delas sobre a do 
narrador. 

O narrador de A droga da obediência 
deixa de lado o papel doutrinador e supre
mo de querer conduzir as personagens e o 
leitor e constrói um texto polifônico, 9 

possibilitando a participação do leitor na 
obra, levando-o a uma visão particular das 
coisas, proporcionando um caráter de
mocrático e emancipador10 para a obra 
literária. 

Com essa técnica de alternância do 
nível de focalização, o narrador permite 
que emoções e pensamentos das persona
gens fluam por meio do discurso indireto 
livre, facilitando a penetração do leitor na 
obra, à medida que se aproxima das sensa
ções das personagens, comprovando a 
interação entre leitor e personagens. 

É no final da narrativa que a obra 
atinge nova fase de equilíbrio quando as 
personagens sentem-se realizadas (após o 
desvendamento do mistério). É nessa etapa 
também que a personagem Miguel, re
fletindo sobre sua condição de herói, 
apresenta mudança de situação, onde, num 
exame de consciência, vê-se como um 
cidadão qualquer, despido da capa imune 
de super herói, confirmando o rito de 
passagem, onde o jovem vem assumir sua 
identidade adulta. 

Oscilando ora para um ponto de vista, 
ora para outro, o texto convida o leitor 
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adolescente a uma reflexão sobre a relação 
jovem X adulto. A coerência interna da 
obra, no trabalho com seus elementos, cria 
um te~to democrático. Não se trata apenas 
de um tema (drogas) que atrai o leitor juve
nil, mas sua estrutura renovadora leva o 
leitor a conscientizar-se da presença de 
espaço.s vazios que podem ser preenchido.s. 
Estrutura e função estão aqui aliado.s, e o 
prazer toma-se conseqüência de todo esse 
processo. 

Na prática da leitura de A droga da 
obediência com alunos de 7ª e 8ª séries 
pode-se constatar a interação do jovem 
leitor com o texto tendo em vista que os 
elementos da narrativa, bem como a próprb 
fábula , correspondem ao horizonte de 
expectativa dos leitores analisados. 

É essencial esclarecer que esse trabalho 
de análise da recepção atém-se apenas à 
leitura primária 11 dos entrevistados. 

A questão amorosa (paixão de Magri 
por Miguel e Crânio por Magri), persona
gens que transgridem normas sociais, rom
pendo com estruturas reinantes, problemas 
emocionais, personalidades inteligentes, 
boas, compreensivas, espertas, espírito de 
liderança e de aventura e situação de 
independência são fatores que conduzem 
os leitores para a escolha dessa ou daquela 
personagem para amigo ou mesmo quem 
desejariam ser por identificar-se com ela ou 
por sentir a necessidade da presença desse 
tipo de personagem no seu dia-a-dia. 

Com exceção da personagem Andrade, 
todos os demais adultos são focos de 
desprezo dos leitores, pricipalmente o 
antagonista (Dr. Q.I.) e o policial (Rubens), 
por constituírem exemplos de adultos 
opressores, impondo comportamento de 
submissão aos jovens. 

O fato de policiais estarem envolvidos 
no tráfico de drogas, leva alguns leitores a 
desprezarem essas personagens, pois não 

aceitam o adulto descumprindo seu papel 
na sociedade, corrompendo regras que ele 
mesmo criou. Os leitores não concebem tal 
idéia por viverem num sistema onde o 
adulto não pode errar e deve ser sempre 
exemplo para os mais jovens. 

Verifica-se a cada resposta analisada 
que a obra atinge sua função social, pois os 
leitores mostram novas perspectivas para as 
situações apresentadas. Deixam claro a 
distância daquilo que já conheciam com o 
que passam a adquirir com a leitura, envol
vendo-se pelas emoções e penetrando no 
mundo da aventura detetivesca, na ânsia 
em participar dela para desempenhar papel 
heróico e transformador, revelando senti
mentos de curiosidade, medo e coragem 
como qualquer outro adolescente. 

Alguns leitores mais experientes che
gam a notar o trabalho de elaboração da 
estrutura do texto através da presen~ dos 
enigmas. Por outro lado, há aqueles que 
observam o papel emancipador do jovem 
adolescente, capaz de resolver problemas, 
transgredindo normas sociais. 

Assim, à medida que se vai analisando 
as respostas dos entrevistado.s, verifica-se a 
mudança no horizonte de expectativa inicial 
desses leitores, levando-os a romper com o 
familiar e tornando-os receptivos a novas 
situaçê">es e capazes de formular juízo crítico 
sobre problemas reais que o.s cercam. 

Observa-se a produtividade do método 
pelo fato de estarem os leitores desobri
gado.s a apenas cumprir uma tarefa escolar. 
Desta forma, lendo por prazer, os edu
candos mostram-se interados com o texto, 
revelando mudanças ocorridas. As lacunas 
deixadas pelo narrador perturba-lhes, 
estimulando-os para que preencham esses 
vazios. 

A contar dessa etapa, com certeza, a 
expectativa do leitor se renovará mais uma 
vez, preparando-o para novas leituras mais 
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exigentes, comprovando a circularidade da 
teoria da recepção. 

Através de questões simples e sub
jetivas que transformam a leitura num 
momento envolvente, onde leitor e texto se 
interagem, colocando o leitor como cons
trutor de seu próprio texto, o professor de 
literatura do 12 grau deve fazer valer essa 
etapa inicial, no ensino·da leitura, como o 
passo principal pàra criar e sustentar leitores. 

Da mesma forma é preciso que o 
professor perceba, nas obras literárias, 
elementos que criam espaços para a parti
cipação do leitor de modo democrático, 
cujo discurso rompa ideologicamente com 
o conceito conservador e doutrinador da 
obra literária infanta-juvenil, abrindo ca
minhos para o leitor construir sua própria 
história e não ser mero receptor de idéias 
autoritárias. 

Portanto, é função do professor de 
literatura encaminhar os leitores à percep
ção do efeito estético da obra literária, o que 
só será atingido quando o conteúdo da obra 
libertar o leitor de estruturas alienantes que 
o envolvem. Por isso é que o discurso 
estético, segundo Perrotti12

, ganha valor 
ideológico e político pelo seu caráter 
libertador. 

Cabe ao professor de literatura adotar 
uma metodologia voltada à recepção do 
leitor, colocando esse leitor como centro e 
novo autor daquilo que lê, possibilitando
lhe meios para que relacione os elementos 
constitutivos do texto e verifique a função 
e a inter-relação desses elementos em busca 
do verdadeiro prazer estético da obra. Só 
assim, a escola de 12 grau formará novos 
leitores e cumprirá seu papel de ampliar o 
hábito de ler. · 

Niha Pereira Crepaldi (PR) é Especialista em Literatura Brasileira pela Universidade Estadual 
de Maringá. 

NOTAS 

• Resumo do trabalho final apresentado ao Curso de Especialização em Literatura Brasileira 
da UEM/PR, com a orientação de Alice Áurea Penteado Martha. 
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ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1983. 

2. Hans Robert]auss (alemão)- divulgador da nova teoria literária ligada à hermenêutica - a 
estética da recepção, participante da escola de Constança (Suíça). As informações desse 
parágrafo encontram-se em EAGLETON (1983). 

3. Ver obras da autora: Fstética da recepção e história da literatura. São Paulo: Ática, 
1985; e Literatura infantil: autoritarismo e emancipação. 3 ed. São Paulo: Ática, 1987 - em 
parceria com Cademartori. 

4. Sobre o autor e sua teoria ver: Relatório do projeto: O ensino da literatura no 1" grau -
J! fase, coordenado por FANTINATTI, Carlos Erivany. Maringá, UEM, 1986. (mimeo) 
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6. BANDEIRA, Pedro. A droga da obediência. 98 ed. São Paulo: Moderna, 1992. 

7. TODOROV, Tzvetan. Estnrturalismo e poética. Trad. José Paulo Paes. São Paulo: Cultrix, 
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Segundo o autor, numa obra literária narrativa leva-se em conta a sua intriga. Para ele, uma 
intriga mínima completa consiste na passagem de um equilíbrio a outro, começando por uma 
situação estável que é, em seguida, perturbada por uma força qualquer, causando o 
desequilíbrio. Essa situação é alterada se, na narrativa, surgir uma outra força que combata a 
primeira, restabelecendo o equilíbrio inicial. Todorov deixa claro que esse novo equilíbrio 

- não é idêntico ao primeiro. 

8. Em ZILBERMAN, 1987, p.61 a 134: A literatura infantil e o leitor. 

9. Termo usado por Bakhtin ao referir-se à dialogia no discurso literário. 

10. Terminologias utilizadas por PERROTn, Edmir ln: O texto sedutor na literatura infantil. 
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histórico, trabalhando os seus element0$ constitutivos de tal forma a produzir o prazer 
estético. 

11. Termo usado por Hans Kügler para indicar a 1 • etapa do processo de ensino de literatura 
no 12 grau. 

12. PERROTn, Edmir (1986). 
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LITERATURA E LINGUAGEM: DO ENIGMA 
À INSTÂNCIA DA BRUXA* 

Tomada como ENIGMA ou FETICHE, 
a literatura seria uma elaboração ao modo 
de um ORÁCULO MUDO, estando na lin
guagem e, ao mesmo tempo, fora dela. Nos 
termos wittgensteinianos, equivaleria às 
peripécias de uma linguagem que joga e 
não reflete coisa nenhuma. Esse vazio do 
efeito estético é o que produz o próprio 
fascínio do mistério. O sujeito ama esse balé 
de sedução (Cf. ASSOUN, Paul-Laurent). 
Isso estaria ligado fenomenologicamente, 
segundo Freud, às coisas últimas, aos 
enigmas do homem. Interessa-nos discutir 
a apropriação pedagógica desse princípio 
de sedução estética, ao assumir a tarefa de 
exorcizar, ou curar o sujeito da apren
dizagem da conotação demoníaca , de 
devoração da esfinge e dos sortilégios da 
feitiçaria. A pedagogia consistiria num 
combate contra o enfeitiçamento, em nome 
do Logos. 

Tudo começaria na Grécia antiga. 
Édipo, o sabedor dos enigmas famosos, é 
surdo à linguagem dos oráculos. Incapaz 
de ouvir a revelação divina do crime de 
que seria sujeito e objeto. As palavras de 
Tirésias, o adivinho cego, coloca-nos diante 
da crise da aprendizagem no mundo grego. 
A filosofia racionalista confronta-se com a 
mística e a mítica. O problema essencial do 
conhecimento consiste num saber da pito
nisa. A Pítia é a guardiã do segredo de 
Édipo, da maldição que o arrebataria. 
Não há argumentação lógica na prática 
pedagógica que se mapeia aí. Há, sim, a 
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ilza matias de sousa 

representação do AGON, o pedagogo dos 
jogos públicos de caráter sagrado. Tirésias, 
o vate, o poeta, resume numa fala essa 
espécie de edipaidéia: 

- Ai, como é terrível o saber quando 
não serve a quem sabe! 

Édipo derrota a Cantadeira, a Esfinge, 
com suas cantilenas capciosas. Mas sua 
vitória não se deve ao raciocínio. É a criança 
que joga e vence seu parceiro no jogo, pela 
invenção, máquina infernal (COCTEAU), 
criadora de enigmas. Eis a identificação 
paradigmática entre a arte e a esfinge. 
Máxima manifestação do divertir-se que 
será a encarnação da literatura, na sua 
natureza de game e play: esquema e ardil; 
vazão (de emoções); liberdade e brinca
deira, trocadilho e jogo de palavras, que 
age como criança travessa. Ao entregar o 
jogo, revelar um segredo, assume a astúcia 
do adulto. Age falsamente, disputa uma 
partida. 

Naquele momento grego, o conheci
mento humano transformava-se em objetos 
para jogo. Máscara e fantasia. Entretanto, 
Édipo e a Esfinge jogam honestamente, 
visto que a cena de reconhecimento ou da 
decifração do enigma é a cena da lingua
gem. Não há razão para se obedecer a uma 
regra. A sacralidade dos preceitos da lei 
mascara a atividade enganosa e a hipocrisia 
no processo de interlocução pedagógica, 
estabelecido sob interdições e privação da 
fala do sujeito da aprendizagem. 



Édipo representa o enf ant que brinca 
como fala e fala como joga. O seu lugar 

- de locução é o mesmo da esfinge-arte
literatura: o da coisa que encanta, fascina. 
Esse sujeito enfant está na linguagem e fora 
dela. E o seu nome próprio designa a ex
centricidade dessa relação. Nome que se 
ignora enquanto signo de uma gramática de 
parentesco. Édipo, o orgulhoso decifrador 
de enigmas é o homem ignorante, o que 
acerta pelo jogo: o sujeito lúdico, o leitor 
que brinca com peças da imaginação. Atua 
como decifrador de enigmas, sendo, a 
criança que não conhece a verdade e prota
goniza com a alígera donzela. O triunfo dele 
constitui-se em urgência da vida (FREUD). 
Não é o detentor do logos, nem por este 
reconhecido. O logos rouba a monarquia da 
indomável infância. Desse seqüestro nasce 
o sentido do crime, a jurisdição da lingua
gem. Desencadeia-se a busca da verdade 
que traz, como conseqüência, lacunas. O 
vaticínio é o do poeta nesse espaço ago
nística e lacunar que se abre para Édipo. 

A literatura e a arte serão a máquina 
infernal que produz efeitos estéticos para 
expressar a abissalidade do sujeito, lançado 
na ordem pragmática dos imperativos do 
saber, dever conhecer, evitar a amartia, o 
erro, a falha. A uma experiência da sensa
ção e da percepção que gera um não saber, 
cujos agentes põem em funcionamento o 
princípio de sedução. Constroem o simu
lacro do oráculo emudecido pela razão, 
fazendo do literário, ou do artístico, lugar 
de um ritual de encantamento. Nele, ha
veria algo que se engendra como um 
sentimento que pensa e um intelecto que 
brinca, considerando-se os sujeitos nisso 
envolvidos criadores visionários (nos ter
móS modernos da semi,ótica peirceana) de 
uma enigmática turbulência da linguagem. 

A narrativa de Édipo corresponderia ao 
advento da verdade, na cultura grega. A 

• 

procura obstinada desse saber provoca o 
parto que trouxe à luz a pedagogia do 
conceito, do dito analítico, racional. O 
enfant morre para dar vez ao adulto que 
tem o controle de seu próprio discurso. O 
sujeito enuncia: eu partejo. A maiêutica 
socrática residirá num gênero pedagógico 
catártico. Dispositivo de regulação que 
permitirá o corte da linguagem: a do logos 
reinante e a do mythos. Este, expurgado 
como uma peste. Caberá ao pedagogo a 
responsabilidade de erradicá-la. 

O risco de transmissibilidade da peste 
do enfeitiçamento da linguagem imprimirá 
na paidéia grega uma faceta clínica, tera
pêutica. Ignorância, doença, pathos por um 
lado, saber, verdade, saúde e cura por outro 
tornam a pedagogia uma operação que 
separa o sujeito do seu desejo. Contudo, se 
acreditarmos em Freud, mesmo o sujeito 
não sabendo quem é, sabe o que fala ou 
não ao desejo. Dessa concepção nasce a 
criança freudiana. O pedagogo deverá ser 
aquele que se ineumbirá de expressar os 
desejos secretos, ocultos daquele que está 
sob sua orientação, sua análise. Freud, o 
leitor fascinado pela leitura literária, usará 
a literatura para exercer a sua maiêutica. O 
ofício desse pedagogo freudiano será o 
de exorcizar fantasmas, projetados pelo 
inconsciente. Lendo Hoffmann, a Gradiva 
de Jensen, as tragédias de Sófocles, 
Torquato Tasso, de Goethe, Ariosto, final
mente, a literatura mais variada, Freud pare 
o puer senilis. Criança e adulto. Imagem 
que, mais tarde nos anos 80 de nosso 
século, Roland Barthes reencontrará na 
narrativa proustiana. Apaixonado e ajuiza
do: é o sujeito pedagógico na sua relação 
com a literatura e a linguagem. 

A criança edipiana pré-lógica, a criança 
wittgensteiniana dos jogos de linguagem, 
o puer senilis proustiano e barthesiano, 
a criança benjaminiana, a da selva-
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gem libertação da fantasia (WALTER 
BENJAMIM) comporão o alicerce da 
estética. Contrariando a pedagogia da 
transmissão e a da linguagem artística como 
um corpo doente que não instrui, apenas 
sugestiona, enfeitiça o aprendiz, a literatura 
tomará a configuração territorial de um 
oráculo mudo, inconsciente. A pedagogia 
mostrar-se-á capaz não só de advertir, 
instruir, mas também de profetizar, instigar. 
Quereria Benjamin, por exemplo, que, no 
eterno retomo (NITZSCHE) ao reino da 
criança, o pedagogo provocasse o levanta
mento de questões. Pudesse formular 
horizontes e sugestões, dotado (segundo 
palavras de Uilcon Pereira) de ardor, lucidez 
e paixão. 

A literatura será também o lugar de 
encenação criativa no trabaho pedagógico 
(BENJAMIN). Labirinto de espelhos. Teatro 
no qual 

a criança quer puxar alguma coisa e 
torna-se cavalo, quer brincar com 
areia e torna-se padeiro, quer 
esconder-se e torna-se ladrão ou 
guarda. (WALTER BENJAMIN) 

O mudo diálogo simbólico dessa 
brincadeira de criança é o que a literatura 
repetirá como criação. Em todas essas 
figurações pedagógicas da infância, 
inclusive naquelas traçadas na criança 
nietzscheana, não se cogita uma norma
tividade dos atos do sujeito da aprendi
zagem. A maquinaria dessa representação 
está para além do bom menino. A criança 
sofre experiências de terror. Ela mesma 
executa ações infernais. E goza por matar 
bichinhos, perseguir gatos, beliscar as 
pessoas. Suas fantasias não pertencem 
apenas ao mundo das fadas. Fazem empre
go de feitiços . Ardil, manha e astúcia 
entranham-se em suas bricadeiras. É a 
criança que lê, que chega atrasada, que 
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lambisca, anda de carrossel. Mimada, umas 
vezes, outras desajeitada, enjeitada, desor
deira. Esconde-se nos lugares mais secretos 
da casa (WALTER BENJAMIN). 

Do enigma ao fetiche, a literatura 
elaboraria a linguagem, a partir do ponto 
de vista da criança, sob o princípio de 
sedução de uma possível soberania da 
criança (WITTG ENSTEIN). Da criança cujo 
psiquismo é fantasioso e inconsciente 
(FREUD). Um enfant terrible. Esse sonho 
do escritor literário, autor de seu discurso, 
instaura o trabalho da linguagem na instân
cia da BRUXA. A intenção perturbadora 
torna-se motivo da reação censora do 
pedagogo que vai em busca das razões da 
sedução. A estratégia da feiticeira desperta 
o antagonismo da perspectiva da racio
nalidade. O investimento pedagógico 
compreenderá o desemaranhar os fios do 
feitiço, tendo em vista o perigo destes 
romperem a devida distância entre as 
ciências, a literatura, as práticas estéticas não 
oficiais e as artes em geral. 

Crianças e escritores, semelhantemente 
aos bruxos ou feiticeiros, criam sortilégios, 
elaboram delírios oníricos, dizia Freud. E 
Carlos Ginzburg faz -nos saber que as 
narrativas das bruxas eram liquidadas 
como fantasias absurdas, na Europa 
medieval e, posteriormente, na iluminista. 
Os contos de fada põem em circulação, no 
entanto, a ordem mágica que é tanto a 
feérica quanto a fetichista. Fada ou bruxa, 
a representação literária apresentará esse 
ser feminino enfeitiçador, com poderes 
maléficos ou benéficos. Fascinação, encan
to e sedução, a apropriação estética da 
linguagem constrói na literatura paisagens 
irreais e maravilhosas. A tarefa pedagógica 
normativa intervirá sobre essa linguagem 
que joga e não reflete nada, a não ser a sua 
natureza de artifício. Será preciso, mais urna 
vez, na história da cultura, exorcizar o mal. 



Livrar o sujeito da aprendizagem da careta 
demoníaca. Vigiar, corrigir e punir a criança 
malvada. 

A história européia transportada para 
as colônias americanas traz na bagagem a 
aprendizagem do logos, do correto, do 
tabu, do dito e do superdito, a fim de regular 
o desejo da inocência soberana que o 
mundo indígena americano exporia ao 
olhar estudado do estrangeiro. A pedagogia 
da catequese elimina a herança mágica, 
matriarca! e canibalística da linguagem 
autóctone - herança débil para a civilização 
brasileira que se forja (LEQNTINO FIIBO). 
Mas, essa linguagem re-vem na literatura 
nascida dessa relação colonialista. A língua 
da criança, vazia de logos, emerge na 
criança monteiro lobatiana, do elogio ela 
boneca. Monteiro Lobato inclina-se para a 
infância e o fetichismo. Remonta ao reinado 
do Pindorama, associando o universo 
simbólico do homem europeu e o imagi
nário da oralidade, das lendas e do folclore 
brasileiro. O encantamento apresenta-se na 
forma ele ritomelo, propulsor da construç."ío 
do sonho literário brasileiro. A produção 
malazartiana e macunaímica dará origem ao 
poder devir criança, devir animal, devir 
mito, devir bruxo. Devires (F. GUATIARI) 
que inauguratlo uma exótica criança, brico
lagem de seres étnicos e objetos mágicos. 
Esta será a criança em Cassiano Ricardo 
(Martim Cererê), Raul Bopp (Cobra 
Norato), no Guimarães Rosa das estórias, 
como a da onça Iauareté (Cf. CASCUDO, 
Luís da Câmara). 

Essa criança travessa, endemoniada, 
que deseja usurpar o lugar do PAI reapare
cerá na literatura dos anos 70, na prática da 
transcriação infiel, da criança que copia 
alterando o texto prototípico herdado do 
europeu. Aí, inscrevem-se obras como as de 
Sérgio Sant'Anna, Silviano Santiago. Narra
dores e poetas, seja de literatura infantil, seja 
da pretensa literatura adulta, empenham-se 
em anunciar o poder da cena da linguagem. 
Assumem as peripécias da linguagem 
do jogo e da sedução. Esta sabiamente 
aproveita-se da potencialidade do vazio 
estético para virar o espelho, desfazer óticas 
excluidoras. 

Autores do gênero de Angela Lago, 
Bartolomeu Campos Queirós, Joel Rufino 
dos Santos, Eva Fumar( Ana Maria 
Machado, Ruth Rocha (só para citar alguns, 
articulados à produção destinada a crianças 
e a adolescentes) liberam a natureza enig
mática dessas· desordens que o vazio do 
efeito estético produz na ordem da peda
gogia analítica e normativa. Incitam o 
sujeito a um saber libertário, insurgente 
contra os funcionários do pensamento 
(Paul Feyerabend). Através cios jogos de 
humor, ironia, pastiche, inversões, renovam 
o papel da paixão e da provocação no 
eterno debate do logos. O que está em jogo 
é a sedução. Esta faz circular as linguagens, 
as ordens, as hierarquias (BAUDRlLLARD). 
A sedutora, afirmaria Carlos Castaiieda, por 
aparentar-se com o defectivo, com o logro, 
permite que as asas da percepção se desdo
brem no vôo da bn1xa em sua vassoura. 

Ilza Matias de Sousa é Credenciada no Mestrado em Educação na UFRN. Professora-Adjunta 
da cadeira de Teoria da Literatura no Departamento de Letras da UFRN. Doutora em Literatura 
Comparada. Escritora com menções honrosas em literatura infantil e na categoria de poesia. 
Trabalhou como Consultora de Pesquisa na Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo 
Horizonte. Ensaísta, com publicações em revistas nacionais e em jornais locais . 

• RELEITURA, NOVEMBRO• 1996 



NOTA 

•Trabalho apresentado no II Colóquio Franco-brasileiro Educação e Unguagem, promovido 
pela UFRN e Universidade de Caen (França). 
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PESQUISA ESCOLAR 

belkiss regina dei rio 

Introdução 

Nossa experiência, há longos anos, mostrou-nos que a maioria dos estudantes de 12 

e 22 graus chega à biblioteca para desenvolver seus trabalhos escolares sem saber como 
fazê-lo. 

O uso adequado do livro e da biblioteca são imprescindíveis para a realização de uma 
pesquisa satisfatória, cuja prática, se incentivada, contribui para que o estudante busque, 
também, respostas para indagações pessoais, amplie seus conhecimento.s, forme sua própria 
opinião, garantindo seu espaço na sociedade. • 

Cabe a nós, bibliotecários e educadores envolvidos no processo educacional, a 
responsabilidade de orientá-los. 

Orientando a pesquisa 

Considerando que a pessoa interessada em realizar uma pesquisa tenha o conhe
cimento suficiente dos tipos de materiais disponíveis para consulta, segue-se uma orientação 
de como elaborar uma pesquisa, por meio de um roteiro prático. 

1) OBSERVAR DADOS IMPORTANTES SOBRE O TRABALHO 

- Título correto e assunto a que se refere 
(Ex: Título - Devastação da Mata Atlântica 
Assunto - Meio Ambiente) 

- Objetivo do trabalho 
(Ex: Conscientização da importância de se preservar a natureza) 

-Quais os pontos mais importantes a serem considerados 
(Ex: Conseqüências sobre a fauna e a flora) 

- Data de entrega do trabalho 
- Sugestão de bibliografia 

(Onde encontrar o material para pesquisa) 
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2) DEFINIR O TEMA E FAZER LEVANTAMENTO DE TERMOS 
E ASSUNTOS RELACIONADOS A ELE 

Para obter informações mais específicas (como desmatamento, por exemplo), deve
se consultar um dicionário especializado em ecologia ou ainda quaisquer outras fontes 
de referência que abordem o assunto. 

Portanto, obras de referência são os primeiros materiais a serem consultados quando 
Soe inicia a pesquisa. 

3) FAZER UM LEVANTAMETO DA BIBLIOGRAFIA E LOCALIZAÇÃO 
DO MATERIAL NA BIBLIOTECA 

Conforme é realizado o levantamento, pode-se sentir necessidade de outros 
esclarecimentos. Neste caso, o bibliotecário poderá lhe indicar outros materiais informativos. 

4) ESTABELECER UM SUMÁRIO PROVISÓRIO- ESQUEMA 

Com a definição do assunto da pesquisa e o levantamento dos termos e assuntos 
relacionados (Ex: Devastação, Mata Atlântica, Fauna, Flora, Meio Ambiente, Desmatamento, 
Aspecto Histórico, etc) já pode ser feito um sumário provisório (esquema) ela pesquisa. 

1. Desmatamento 
2. Aspecto Histórico 
3. Conseqüências 
4. Fauna 
5. Adaptação da Fauna 
6. Exrinção de Animais 
7. Flora 

5) SELECIONAR E REUNIR O MATERIAL PARA LEITURA TÉCNICA 

Fazer uma leitura técnica, confirmando se o conteúdo corresponde àquele desejado_. 

6) LER OS TEXTOS COM MAIS PROFUNDIDADE 
E FAZENDO ANOTAÇÕES 

A primeira leitura é para a compreensão do assunto. Depois, é preciSoo coletar as idéias 
principais do texto, formulando perguntas do tipo: 

- Quando (data, época) 
- Onde Ougar, país, cidade) 
- O quê ou quem (órgão, entidade, pessoa) 
- Por que (motivo) 
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- Como (através de, com auxílio de) 
- Para que fim (finalidade) 
- Conseqüências (resultado). 

É importante observar que as perguntas formuladas devem estar de acordo com o tipo 
de texto. 

OBS: À medida que as idéias principais vão sendo anotadas, também devem ser 
discriminadas as idéias que vêm à mente, conforme conhecimentos adquiridos ante
riormente, por meio de outras leituras ou da própria vivência. 

7) ORGANIZAR AS ANOTAÇÕES 

Organização das anotações em forma de texto, considerando as três partes principais 
de um trabalho: introdução, desenvolvimento e conclusão. 

- Introdução: apresentar o terna, situando-o no tempo, localizando-o no espaço, além 
de fornecer outras informações necessárias como objetivo do trabalho, etc. 

- Desenvolvimento: o corpo do trabalho (pode ser dividido em capítulos). 
- Conclusão: apresentação dos resultados da pesquisa, incluindo a opinião do 

pesquisador a respeito do assunto. 

8) REDIGIR O TRABALHO 

Com as anotações organizadas e tendo o sumário como referência, pode-se redigir o 
texto, usando-se as próprias palavras, de forma dará e precisa. Deve ser feita uma revisão 
do trabalho, observando-se a seqüência do texto e verificando-se a correção gramatical 
(ortografia, concordância, etc). 

9) RELACIONAR A BIBLIOGRAFIA 

Faz-se necessário providenciar uma lista alfabética de todas as fontes, ou seja, livros, 
revistas, mapas e outros materiais que foram utilizados para elaborar o trabalho. Essa lista 
(bibliografia) mostra onde foram obtidas as informações, viabilizando uma análise 
adequada da qualidade do trabalho. 

1 O) IDENTIFICAR O TRABALHO 

Na primeira página do trabalho deve constar: o título, o nome da pessoa ou da equipe 
que o redigiu e a data para identificação do mesmo. 

É aconselhável uma capa para proteção. 
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Conclusão 

Para se redigir um trabalho de pesquisa são necessárias: investigação, busca de idéias 
e informações de diversos autores, em diversas fontes, permitindo um confronto de opiniões 
e resultados diferentes. E o mais importante: OPINAR E ELABORAR CONCLUSÕES SOBRE 
O ASSUNTO, COM AS PRÓPRIAS PALi\VRAS. 

Seguindo o roteiro da pesquisa, aos poucos, planejamento e organização vão integrar
se à rotina do pesquisador. Com a prática, perceberá a importância da metodologia da 
pesquisa e os benefícios qua ela traz, principalmente no que se refere à facilidade e à rapidez 
para elaborar um trabalho satisfatório. 

Belkiss Regina dei Rio é Bibliotecária, Especialista em Literatura Infantil e Chefe da Seção 
de Apoio Técnico da Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte. 
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ESPAÇO ABERTU 

ANTROPOLOGIA E FOLCLORE 

Recentemente (março e abril de 1996), 
ao ministrarmos a disciplina Materialismo 
Histórico, Antropologia e Folclore no Pro
grama de Pós-Graduação em Antropologia 
Social da Universidade de Havana, estas 
mesmas teses foram por nós defendidas. 
Acrescente-se o fato de que a demanda por 
textos desta natureza tem sido constante 
tanto por parte de professores secundaristas 
ou universitários como por técnicos engaja
dos em programas e políticas culturais. 

Com a nossa experiência de mais de 
vinte anos de trabalho universitário, como 
professor e pesquisador na área de Ciências 
Sociais em Minas Gerais, mais especifica
mente em Belo Horizonte, constatamos que 
o ensino, a pesquisa e a prática do folclore' 
nos centros acadêmicos do país deixam 
muito a desejar. Esta situação se manifesta 
em quatro pontos. De um lado, o poder 
público e as fontes financiadoras de pesqui
sa não encaram o folclore como assunto 
sério. Preferem consumir propostas pseudo
(oldóricas onde vastas camadas pobres da 
população se transformam, sem o saber, em 
encarnações do grotesco exótico, tão a gosto 
da sociedade de consumo que vem surgin
do entre nós. De outro lado, especialistas, 
antropólogos, sociólogos e outros, que 
deveriam tratar do assunto com mais 
competência, preferem não levar o folclore 

romeu sabará 

a sério. Fica a questão a cargo de uns 
poucos folcloristas e outros humanistas que 
enfrentam a omissão oficial e o preconceito 
acadêmico. Em conseqüência disto, o 
campo do folclore fica entregue a pseudo
pesquisadores que difundem"concepções 
errôneas sobre o popular e aventureiros que 
promovem práticas estereotipadas em 
nome do folclore. 

Isto não é de se estranhar, visto que, 
entre os mais reconhecidos estudiosos do 
assunto, reina a maior confusão quanto a . 
objeto, métodos e limites do folclore como 
campo de estudo. Arthur Ramos, em 1952, 
de maneira um tanto dura, falava sobre o 
tema: 

... a sua clientela é vasta e heterogênea. 
É recrutada entre cronistas de rádio, 
críticos literários, amadores de arte, 
antiquários, musicólogos (que, 
muitas vezes, se referem à música 
popular como folclore) gramáticos e 
(ilósÕfos, poetas, professores ... 1 

Florestan Fernandes, em 1959, dizia: 

O que não pode perdurar são as 
confusões que vêm transformando o 
folclore em uma disciplina híbrida, 
aberta às aventuras mais singulares 
dos que se sentem incapazes de 
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qualquer atividade intelectual produ
tiva? 3 

Estamos em pleno ano de 19% e não 
vemos motivo para dizer que estas críticas 
deixaram de ter sentido. 

Considerando tais situações, 111ales de 
Azevedo, ainda em 1959, comentava: 

A posição do Folclore no campo das 
Ciências Sociais, por muito que o 
assunto tenha sido discutido, con
tinua a pedir debates. 4 

Atendendo a este apelo, decidimos dar 
nossa modesta contribuição ao assunto, 
baseada na experiência de ensino, pesquisa 
e prática do folclore. Nossa proposta seria 
a de tentar situar devidamente o folclore 
dentro das Ciências Sociais, mais especifi
camente, na Antropologia CulturaJ.l Isto 
consistiria numa forma de encaminhar 
novos interessados nos estudos do folclore 
e poupar-lhes os desgastes trazidos por uma 
série de falácias do folclore. 

Os estudos folclóricos têm sido muito 
prejudicados por uma velha discussão entre 
folcloristas e antropólogos: o folclore é uma 
ciência independente ou um mero setor da 
Antropologia Cultural? A questão remonta 
às próprias origens do folclore e da Antro
pologia Cultural, nos meados do século 
passado.' O que se convencionou chamar 
Etnografia era o estudo das sociedades 
tribais ou de povos que viviam fora dos 
padrões culturais da Europa. Enquanto isso, 
o folclore nasceu dos estudos de pesqui
sadores europeus sobre as camadas 
populares da própria sociedade européia, 
mas que apresentavam estilo de vida dife
rente da burguesia esclarecida dominante. 
A Etnografia passou a ser um campo de 
estudo da Antropologia Cultural, que hoje 
se constitui em uma teoria geral da cultura. 
O folclore por seu lado, com certo.s prejuízos 
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para as Ciências Sociais, procurou se estru
turar como Ciência Social independente. 

Com o desenvolvimento da Antropolo
gia Cultural, segundo nosso modo de ver e 
de muitos outros pesquisadores, i não tem 
sentido esta postura de tratar o folclore 
como ciência autônoma. Significa isto uma 
exacerbação da tendência acadêmica, 
herdada do Positivismo, de lotear o campo 
do conhecimento entre especialistas, ao 
mesmo tempo que facilita recrutamentos 
precários de folcloristas sem formação 
acadêmica conveniente para tal atividade. 
Taticamente entendemos que o folclore é 
um setor da Antropologia Cultural. E se 
dizemos taticamente é porque o tratamento 
do folclore como setor da Antropologia já 
é uma tendência a romper com a prática 
divisionista do campo sócio-cultural. 
Entretanto, quando se fala em Antropologia 
Cultural, explicita-se que há uma Socio
logia, como também se admite implici
tamente a separação entre o social e o 
cultural. Uma superação desta tendência 
tem sido tentada com uma abordagem do 
Materialismo Dialético. 8 Porém, o espaço de 
que dispomos não nos permite desdobrar 
a sugestão. 

Entre muitos antropólogos norte
americanos como Franz Boas, Ruth 
Benedict, Margareth Mead e outros, o 
folclore foi considerado um setor da Antro
pologia Cultural. Entendiam eles que o 
folclore era apenas uma parte dos ele
mentos estéticos da cultura. Herskovits, 
seguindo esta orientação, em um manual 
de Antropologia que teve ampla divulgação 
nos cursos introdutórios da disciplina no 
país, situa o folclore num dos setores 
da estética na cultura, ao lado de Artes 
Plásticas, Música, Drama e Dança. Em um 
capítulo intitulado O folclore ele explica o 
que entende pelo termo: 
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O folclore dos povos ágrafos compõe
se de seus mitos, fábulas, provérbios, 
adivinhas e poemas, juntamente com 
sua música, e compreende a expressão 
menos tangível da cultura. 9 

Definições de folclore semelhantes 
podem ser arroladas junto a tantas outras 
que passaremos a definir como residuais, 
por consistirem de mera enumeração de 
elementos para os quais não se encontra 
uma classificação, prática muito comum aos 
empiricistas e muito avessa à dialética. 
Apresentam ainda o inconveniente de 
estender a povos primitivos o conceito de 
folclore quando ele apresenta dificuldades 
de se impor como categoria analítica até 
mesmo em se tratando de estudos das 
sociedades complexas. Do ponto de vista 
prático, esta conceituação do folclore como 
categoria residual dos elementos estéticos 
de cultura de povos primitivos e rústicos, tem 
a conseqüência nefasta de servir de funda
mento pseudo-científico para a represen
tação estereotipada de nativos americanos, 
africanos e outros em palcos brasileiros. 
Também se presta a encenações escolares 
e apresentações de irreconhecíveis imagens 
do homem mral ou urbano que não têm 
acesso aos padrões de vida das classes 
abastadas. 

Para se corrigir tais abuso.s, acreditamos 
que o caminho mais correto seria situar-se 
devidamente o folclore dentro da Antropo
logia Cultural, o que se fará adotando três 
procedimentos: 

1 - considerar o folclore um estudo das 
sociedades complexas., o que de 
imediato nos faz concluir que, no 
estudo das sociedades tribais não se 
aplica a categoria; 

2 - entender que a cultura compreende 
uma dinâmica onde há uma luta 
interna entre padrões vitoriosos e 

padrões novos, o que leva a dizer 
que a cultura comporta uma esfera 
folclorizada e outra experimental; 

3 - admitir que folclore, sendo cultura 
implantada, compreende todos 
os elementos que o conceito em 
Antropologia Cultural pretende 
abranger. 

O primeiro ponto, ou seja - que o 
folclore é uma categoria analítica apenas 
aplicável na análise das sociedades com
plexas - tenta corrigir aquele tipo de 
conceituação residual do folclore como · 
compreendendo certos elementos estéticos 
da cultura. Ao mesmo tempo nos remete a 
uma conceituação relacional, em que, de 
imediato, se coloca a questão da dinâmica 
da cultura. Dentro das sociedades tribais 
existe, sim, a mencionada dinâmica entre 
o antigo e o novo; mas a questão não chega 
a produzir uma.cisão interna a ponto de 
fazer com que dentro de uma mesma socie
dade se constituam agências produtoras 
de inovação conforme ocorre entre nós. 
Qualquer membro domina relativamente a 
cultura de seu gmpo. Enfim, podemos dizer 
que a categoria folclore inexiste onde não 
haja seu elemento de negação, ou seja, a 
cultura tribal é toda ela um folclore. Falar, 
portanto, em folclore na sociedade primi
tiva é uma certa redundância. Quando 
ocorre abandono sistemático de conside
rável parte do conjunto da cultura, já 
estamos nos defrontando com os fenô
menos típicos de desintegração cultural tão 
estudados pela Antropologia Cultural. 10 

Uina vez admitido que folclore é uma 
categoria apenas aplicável na análise das 
sociedades complexas, o segundo passo 
consiste em entender que, nestas socieda
des, a cultura, constituindo bloco homo
gêneo, inexiste, uma vez que a sociedade 
é heterogênea. Instaura-se uma dialética 
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aguçada entre o antigo e o novo que assu
me a forma de luta entre grupos ou setores 
de uma mesma sociedade. Principalmente 
porque a modernização passa a ser apa
nágio de setores sociais especiais, a discus
são do folclore nos conduz de imediato à 
questão das relações sociais e do poder. 
Afinal, essas relações constituem o seu 
conteúdo. À medida que colocamos a 
questão do folclore como uma relação 
interna dentro da cultura global de uma 
sociedade complexa, perde sentido uma 
velha discussão que vingou entre os folclo
ristas sobre a existência ou não de um 
folclore nascente. 11 A passagem do novo 
para o antigo, do não folclórico ao folclórico 
implica em uma lei da dialética, que é a 
da transformação da quantidade em 
qualidade. 

Desde o início dos estudos folclóricos, 
a realidade das sociedades complexas 
conduziu muitos folcloristas a tratar a 
questão em termos de um dualismo cultural. 
Uma cultura popular se opunha a uma 
cultura clássica ou erudita. Com o desen
volvimento da sociedade industrial e dos 
meios de comunicação de massa, o dualis
mo deu lugar a uma tripartição, onde o 
terceiro elemento seria a cultura de massa, 
que vem ameaçar a antiga hegemonia da 
cultura clássica.12 Minorias étnicas domi
nadas dentro de uma sociedade complexa 
(camponeses ou operários, bairros pobres 
da cidade ou zonas rurais) dão origem a 
subculturas consideradas como folclores 
específicos. Contudo, isto não quer dizer 
que as minorias dominantes e as aristo
cracias rurais ou urbanas não tenham o seu 
folclore. Este se apresenta com toda sua 
ambigüidade, em todos os setores da socie
dade , pois é a própria base ideológica de 
reprodução de um sistema. Que o folclore 
está presente em toda a vida social de todos 
os indivíduos, assim como o ar que se 
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respira, é fácil de constatar. O difícil, isto sim, 
é decifrar o seu conteúdo, pondo a nu as 
relações sociais que ele mantém. 

De passagem, convém sublinhar que 
a Antropologia Cultural surgiu com a expan
são do mundo europeu sobre o que se 
denomina hoje de Terceiro Mundo. Aliás, 
conhecer as colônias para melhor admi
nistrá-las era uma forma específica de 
imperialismo colonial. Coincidentemente, 
o folclore surgiu com a consolidação da 
burguesia européia, com a finalidade desta 
se debniçar sobre as camacL'lS subalternas. 
Acreditamos que já é hora de nativos e 
camadas subalternas produzirem sua Antro
pologia, a fim de conhecerem a si mesmos 
e aos seus dominadores. 

Fazemos esta colocação para evitar que 
se incorra em outra falácia muito comum 
entre os que pretendem ver contra-cultura13 

em todo tipo de folcore. Isso significa que 
devemos integrar os estudos folclóricos 
dentro de uma Antropologia Cultural crítica, 
que se preste à defesa dos setores menos 
favorecidos. 

No desenvolvimento do segundo 
ponto, o que trata da coexistência dialética 
de duas culturas nas sociedades complexas 
(uma folclórica e outra experimental), 
deixamos claro também o terceiro ponto, ou 
seja, que a categoria Folclore abrange todos 
os elementos compreendidos pelo conceito 
de cultura utilizado pelos antropólogos. Para 
não sermos redundantes, vamos apenas 
confrontar a conceituação de fato folclórico 
dada por uma folclorista brasileira como 
definição de cultura, elaborada por um 
antropólogo americano. Maria de Lourdes 
Borges Ribeiro, em trabalho curto e didático, 
amplamente divulgado pela Campanha 
Nacional de Defesa do Folclore Brasileiro, 
aponta e comenta as principais carac
terísticas do fato folclórico: anonimato, 
aceitação coletiva, transmissão oral, 
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tradicionalidade, funcionalidade. 1~ O antro
pólogo Ralph Linton dá uma definição de 
cultura que foi amplamente aceita nos 
cursos introdutórios de Antropologia 
Cultural: 

uma cultura é a configuração de 
condutas aprendidas e resultados de 
conduta, cujos elementos compo
nentes são partilhados e transmitidos 
pelos membros de uma sociedade par
ticular i; . 

A definição de cultura do antropólogo 
poderia muito bem servir para a definição 
de fato folclórico, de vez que preenche os 
requisitos necessários. Ao desdobrar a sua 
definição, aponta características da cultura 
que implica em anonimato, aceitação cole
tiva, transmissão oral, tradicionalidade e 
funcionalidade. Para concluir, acreditamos 

que as tentativas de folcloristas, de um lado, 
para conceituarem fato folclórico e as de 
antropólogos, de outro lado, para definirem 
cultura, significam esforços desperdiçados. 
O que se tem que admitir é que o antropó
logo deve ser folclorista, assim como o 
folclorista deve ser antropólogo. A esta 
altura, os lingüistas, comunicólogos, críticos 
de arte e outros perguntarão: como fica
remos nós? Respondemos então, que para 
isto há antropologias especiais como Antro
pologia da Linguagem, da Comunicação, 
da Arte, etc. 

Nossa intenção era de contribuir para 
o debate das relações entre Folclore e 
Ciências Sociais, objetivando poupar a 
outros iniciantes certos caminhos tortuosos. 
Se a nossa proposta não for ~m entendida, 
aceitamos ele bom grado a crítica e a contri
buição, pois o assunto é polêmico. 

Romeu Sabará é Antropólogo, Folclorista, Professor da Faculdade de Filosofia e Ciências 
Humanas da UFMG, membro da Comissão Nacional do Folclore e colaborador do Programa 
de Pós-Graduação em Antropologia Social cb Universidade de Havana. 

NOTAS 
1. Convencionamos escrever folclore com letra minúscula, quando queremos nos referir ao 
fato folclórico, e escrever Folclore com letra maiúscula quando queremos nos referir a um 
campo de estudo. 

2. RAMOS, Arthur. Estudos .do Folclore. Rio de janeiro: Livraria Casa do Estudante do 
Brasil, 1952, p.11. 

3. FERNANDES, Florestan. Folclore e Ciências Sociais. Revista Brasiliense, 24/ jul-ago/ 59, 
p.133-151. Ou Folclore em Questão. São Paulo: Hucitec, 1978, p.8. 

4. AZEVEDO, Thales de. Ensaios de Antropologia Social. Bahia: Livraria Progresso Editora, 
1959 . 
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5. Utilizamos normalmente a denominação Antropologia Cultural para designar estudos de 
cultura e sociedade quando poderíamos utilizar também outras denominações como 
Antropologia Social, Sociologia da Cultura ou Etnologia. Não vemos mérito em discutir aqui 
as nuances que comportam os diferentes termos e, a grosso modo, entendemos que elas se 
equivalem. 

6. Podemos entender, de maneira simplificada, que o Folclore surgiu, como preocupação 
científica, em 24 de agosto de 1846, com a publicação de um artigo do arqueólogo inglês, 
William John 111ornaz, no jornal Athenaewn, de Londres; o surgimento da Antropologia 
Cultural como ciência constituída pode ser dado como no ano de 1871, com a publicação da 
obra de E. B. Tylor, Prhnitive Society, em Londres. 

7. Entre os estudiosos de fokore, parece-nos que os que têm formação antropológica ou 
sociológica tendem a considerar o Folclore mero setor da Antropologia Cultural; os folcloristas, 
pelo contrário, tendem a tratá-lo como urna Ciência Social independente. Edison Carneiro, 
de um lado e Florestan Fernandes, de outro, encarnaram esta polêmica. Veja-se: 
CARNEIRO, Edison. A Sociologia e as Ambições do Folclore. Revista Brasiliense, n. 23, 

p.132-151. 
FERNANDES, Florestan. Folclore e Ciências Sociais (já citado). 

8. HOBSBAWN, Eric. Introdução in Forrnaciones Economicas Pré-capitalistas de Karl Marx. 
Caderno de Passado e Presente, n.20, 2 ed. Córdoba. 

9. HERSKOVITS, ]. Melville. Antropologia Cultural. São Paulo: Mestre ]ou, 1963. 

10. Urna vasta literatura existe no Brasil sobre os efeitos do confronto entre os índios 
brasileiros e a sociedade nacional. Indicamos: 
RIBEIRO, Darcy. Os índios e a civilização. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1970. 
OLIVEIRA, Roberto Cardoso de. Sociologia do Brasil indígena. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro, 1972. 

11. A defesa da categoria folclore nascente surgiu na Europa com Van Gennep e tem, no 
Brasil, como seu maior defensor, o folclorista Rossini Tavares. 

12. MORIN, Edgar. Cuhura de massas no século XX e O espírito do tempo, e MELO, 
José Marques de. Comunicação, cultura de massa, cultura popular. Revista Vozes, 
n.10, ano 63, p.869, out/69. 

13. Urna exacerbação do enfoque da categoria contra-<::ultura entre nós pode ser vista no 
trabalho a duas mãos de George Lapassade e Marco Aurélio: O segredo da macwnba. Rio 
de Janeiro: Paz e Terra, 1972. 

14. RIBEIRO, Maria de Lourdes Borges. Como saber se um fato é folclórico? Caderno de 
Folclore, n.1. Rio de Janeiro: Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro, Ministério 
da Educação e Cultura, 1969. 

15. LINTON, Ralph. Cuhura e personalidade. São Paulo: Mestre ]ou . 
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"O OLHAR NOS CONSTITUI" 

Eliana Rodrigues Pereira Mendes 

A neuropsicologia explicou recentemente como nasce o olhar. Nos primeiros dias 
de vida há uma reação ocular em direção à luz branda; ao cabo de uma semana 
o bebê tenta ver, orienta seus olhos, de maneira ainda vaga, hesitante; duas 
semanas depois pode fixar o objeto próximo; ao cabo de seis semanas a visão é firme 
e seletiva: está formado o olhar. Não poderíamos dizer que essas seis semanas 
constituem o tempo em que nasce a alma humana? (Roland Barthes in De olhos 
nos olhos, no seu livro O óbvio e o obtuso) 

A constituição do sujeito psíquico 

Não é à toa que a sabedoria popular criou o ditado: os olhos são o espelho . 
da alma. O que se pode acrescentar a isso é que os olhos não só denunciam a 
alma dentro de um corpo, mas são os principais constituintes da interioridade 
de cada sujeito psíquico. Por sujeito psíquico entende-se essa fusão de mente 
e corpo que vai formar um todo, uma pessoa integral, com todos os elementos 
e influências que a compõem. 

Mas, afinal, como se constitui psíquicamente a pessoa humana? O que a 
faz pertencer à dimensão do humano? 

Como se consegue fazer de um bebezinho humano um sujeito psíquico? 
Qual é o longo caminho que ele percorre para esse tornar-se humano? 

São bem conhecidos entre nós os casos de crianças criadas por lobos que, 
apesar de terem sobrevivido e conservado .uma aparência mais ou menos 
humana, não chegaram a se constituir como um ser humano igual aos outros. 
Alguma coisa falto.u, ou muitas coisas faltaram. 

Na verdade, a cria humana, por causa da complexidade de sua córtex 
cerebral, é a que nasce mais imatura de toda a escala animal. Se a compararmos 
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a um chimpanzé-bebê, por exemplo, até um certo ponto o bebê-macaco 
amadurece muito mais depressa. Mas, depois, o bebê humano o alcança e suas 
condutas se diferenciam numa dimensão ampla, enquanto o chimpanzé vai 
repetir indefinidamente o comportamento milenar de sua espécie. O que é, 
então, um fator de orgulho para nós, humanos, a grande complexificação 
cortical, é também a fonte de nossas angústias, pois essa mesma complexidade 
nos torna os mais dependentes, como neonatos, da escala filogenética. Sem a 
ajuda de um outro ser humano que se mostre dedicado e investido em criar o 
bebezinho, não se pode falar num devir humano. Enfim, o homem só chega a 
ser homem no contato com um igual. 

As vicissitudes desse contato é que formarão a história da pessoa, aquilo 
que a subjetiva e a distingue de todas as outras. 

É nesse ponto que a psicanálise, como teoria que se debruça sobre o 
psiquismo humano, tem muito a contribuir. Seu criador, Sigmund Freud e outros 
seguidores, tomaram como objeto de estudo permanente a questão da 
constituição da subjetividade. 

Partindo bem do princípio, usaremos o artigo Narcisismo Primário e 
Desejo, da psicóloga Cristina Magalhães, para refletirmos sobre os primórdios 
da subjetivação humana. 

Vemos que na vida uterina, que é a fase que antecede o nascimento da 
criança, ela ainda não tem uma existência própria, mas existe apenas dentro 
de quem a concebe. Aqui não se trata apenas do útero da mulher, aquele 
formado por músculos lisos, irrigado de sangue, etc. O útero aqui referido é 
metafórico e, portanto, tecido pela imaginação, pelas representações simbólicas 
e pode até mesmo existir nos homens, enfim, em qualquer um .que conceba 
psiquicamente um filho. Do seu lado, o sujeito que deseja um filho é ele mesmo 
fruto de uma história, de uma estrutura de formas de relação, de projetos e 
desejos que são, por sua vez, pré-existentes a ele. E assim se tem uma longa 
cadeia de desejos e influências que se transmitem no suceder das gerações. 

Mas, voltando ao recém-nascido, embora ele já tenha uma história na 
fantasia de quem o gerou, ele vem ao mundo num estado de indiferenciação 
muito grande, incapaz de qualquer ação psíquica. Ele ainda não é um Eu 
formado, tendo de si apenas o corpo biológico com o qual nasceu. Como ainda 
não fala, precisa de alguém que possa falar por ele e esse alguém é o que 
chamaremos, aqui, de o Outro. 

Como adultos, somos portadores de uma sexualidade, mas o bebezinho 
não nasce portando a sua, embora tenha características sexuais secundárias. 
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Já apresenta também muitas necessidades: tem de ser alimentado, aquecido, 
banhado. E caso não haja alguém que lhe faça isso, não sobreviverá. Assim, o 
nenê nasce carecendo de vários dos principais atributos que definem o ser 
humano. E essa carência só pode ser preenchida por alguém que exerça as 
funções materna e paterna e que vai, através desse contato com o recém
nascido, formando um corpo erógeno, que é a sexualidade no sentido 
psicanalítico do termo, ou seja, uma organização libidinal (libido = pulsão de 
vicia, pulsão sexual), apoiada no corpo biológico. 

O corpo biológico é, pois, uma pré-condição do aparelho psíquico. A psiquê, 
no entanto, é algo que transcende o biológico e tem suas leis próprias ele 
funcionamento. 

Como se dá a passagem de um corpo biológico para um corpo erógeno (a 
formação de uma sexualidade), uma organiznção psíquica, já que não nascemos 
com o corpo erógeno pronto e ele é uma aquisição? Essa passagem se dá na 
constituição da pulsão, que ocorre na interseção destes dois corpos: o biológico 
e o erógeno, como também na interseção do corpo da criança com o corpo do 
Outro, que é uma pessoa de carne e osso. 

Como isso acontece? 
O soma tem necessidades que se vão manifestando por meio de tensões 

(fome, frio, sede) que só podem ser resolvidas por algo que venha ele fora e 
que é trazido pelo Outro para o recém-nascido, já que ele mesmo não consegue 
resolvê-las. Ao emitir seus sinais, o bebê está à mercê de quem o cuida, então 
podemos dizer que ele está à mercê do desejo do Outro. Ao ser satisfeito em 
uma necessidade somática, o inconsciente da criança registra certas inscrições 
que são sustentadas pelo desejo do Outro. O encontro desse desejo com a 
demanda pulsional do bebê gera um campo psíquico cuja substância é 
intersubjetiva. Assim, o corpo biológico vai-se erogeneizando e a sexualidade 
vai-se constituindo. Com a articulação do soma ela criança, da pulsão e do 
Outro, surge o que foi denominado pela psicanálise de Ide que é a instância 
que predomina no neonato, que ainda não tem um ego (Eu) formado. 

Estabelecimento das relações objetais 

O recém-nascido esrá estabelecendo as relações entre ele e o Outro, que 
pode ser chamado também de objeto libidinal. Esse objeto, porém, não é, 
necessariamente, algo exterior ao sujeito, mas pode ser uma parte de seu próprio 
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corpo e é suscetível de ser substituído indefinic4imente por outro durante a vida 
pulsional. (Ex: a boca, o ânus, o pênis, o seio materno e assim por diante). 

No transcurso do primeiro ano de vida, essas relações objetais vão 
aparecendo progressivamente. 

Um psicanalista suíço radicado nos Estados Unidos, cujo nome é René Spitz, 
fez várias experimentações com recém-nascidos para saber como se dá o 
desenvolvimento das relações de objeto. Separou-as em três momentos: 

12) estágio anobjetal; 
22

) estágio do objeto precursor; 
32

) estágio do objeto propriamente dito. 

No 12 estágio, que coincide com o que se chama de narcisismo primário, 
o bebê não se diferencia a si mesmo daquilo que o rodeia e percebe o seio 
que o alimenta como parte integrante de sua própria pessoa. Por volta das seis 
primeiras semanas, quando já enxerga, começa a perceber a aproximação do 
ser humano e já se acalma com a sua vizinhança. O rosto humano é o primeiro 
objeto que a criança começa a perceber. Vale lembrar aqui que a criança de 
peito fixa invariavelmente os olhos no rosto da mãe durante a mamada, sem 
desviar o olhar até que adormeça, fenômeno que não é tão constante e evidente 
com as crianças alimentadas pela mamadeira. Todas as funções maternas dessa 
época envolvem o rosto humano: lavar o bebê, trocar fraldas, levantá-lo. Os 
olhos estão sempre à frente da criança e o rosto em si é o estímulo visual que 
ela terá com mais freqüência nos primeiros meses de vida. É o primeiro estímulo 
que se estabelece como sinal na memória do bebê e ao longo das primeiras 
seis semanas. 

O 22 estágio do objeto precursor mostra o interesse exclusivo que o lactente 
manifesta no 22 mês pelo rosto humano, preferencialmente a tudo o mais que 
o rodeia. No 32 mês, a criança cristalizará, sob a forma de uma reação muito 
particular e específica, esse interesse. Aparece já uma resposta psíquica que é 
o sorriso ao rosto do adulto, sempre que esse se mostre de frente e quando os 
dois olhos são bem visíveis. 

A reação à mamadeira, para os que são alimentados por ela, pode existir 
nas crianças mais adiantadas, mas não chega a ser um sorriso e simplesmente 
aparece sob a forma de um reconhecimento. 

O bebê pode sorrir até para uma máscara do rosto humano, pois aqui se 
trata de um sinal e este sinal pertence ao rosto da mãe e se deriva dele. Está 
relacionado à circunstância da alimentação, ao estado de proteção e ao sentido 
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de segurança, e se desenvolverá mais tarde e acabará por estabelecer como 
objeto verdadeiro a mãe e sua pessoa como um todo. 

Aos oito meses de idade, dependendo da evolução singular de cada um, 
o bebê experimenta um sentimento de angústia que é trazido pelo afastamento 
da mãe. A criança estranha quando vê alguém que não reconhece. É o sinal 
de que a mãe já está estabelecida como um objeto único, identificável em si 
mesmo. O 3Q estágio do objeto propriamente dito já está sendo estabelecido. 

Nos filmes de Spitz, fica claro que o peito da mãe, suas mãos e seus dedos 
oferecem à criança todos os estímulos táteis para a aprendizagem da preensão 
e de orientação tátil. O corpo e os movimentos maternos dão as experiências 
necessárias para o equilíbrio e a sua voz proporciona ao bebê os estímulos 
indispensáveis para a formação da linguagem. 

A função materna é de importância vital para a evolução libidinal-afetiva 
posterior do sujeito. O bebê não atendido, que sofre de carências parcial ou 
total nos cuidados iniciais, pode vir a desenvolver uma depressão chamada de 
anaclítica, muito semelhante à depressão do adulto. Pode também chegar a 
um estado de marasmo, que é uma apatia afetiva generalizada e costuma levar 
à morte. 

O estágio do espelho 

O ser humano nasce do desejo dos pais e isso caracteriza a nossa espécie. 
Esse caráter humano é adquirido pela criança no interior da díade mãe-filho, 
sempre com a ajuda de um terceiro, que é o pai, no desenrolar do drama 
especular. 

Jacques Lacan, psicanalista francês que fez um retorno à obra de Freud, 
acrescentando novos conceitos à sua teoria, apresenta-nos uma construção 
interessante para a constituição do sujeito, a que ele chamou de estágio do 
espelho. 

Antes de atingir esse estágio, a criança não experimenta o seu corpo como 
uma totalidade unificada, mas como alguma coisa dispersa. O auto-erotismo 
predomina nessa fase e se caracteriza pela anarquia; é um estado onde as pulsões 
se satisfazem cada uma por sua própria conta, sem existir qualquer organização 
de conjunto. A boca, o olfato, o olho, etc encontram-se significados pelo desejo 
do outro mas não organizados entre si. 

A partir do relacionamento de prazer-desprazer, satisfações e frustrações, 
as identificações e fantasias primárias mediadas pelo âmbito social e apoiadas 
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na lenta maturação biológica, trazem como conseqüência o surgimento dessa 
nova instância. 

Diz Freud: 

.. . uma unidade comparável ao ego não pode existir no indivíduo desde o 
começo; o ego tem de ser desenvolvido. Os instintos auto-eróticos, contudo, 
estão ali desde o início, sendo, portanto, necessário que algo seja adicionado 
ao auto-erotismo - uma nova ação psíquica - a fim de provocar 
o narcisismo. (Introdução ao narcisismo, volume XIV das Obras 
Completas). 

E é a essa nova ação psíquica que Lacan d~ o nome de estágio do espelho, 
quando a criança vai adquirindo uma imagem totalizadora de si. 

Inicialmente, tudo se passa com a criança como se ela percebesse a imagem 
de seu corpo como a de um ser real, de quem ela procura se aproximar ou a 
quem ela quer apreender. Esse primeiro tempo da experiência fala em favor 
de uma confusão primeira entre si e o Outro, confusão que se confirma 
amplamente pela relação estereotipada que o bebê tem com seus semelhantes 
e que atesta, sem dúvida, que é sobretudo no Outro que ele vivencia e se orienta 
no princípio. 

É esta captação pela imago da forma humana (. . .) que, entre seis meses e 
dois anos e meio domina toda a dialética da criança em presença de um 
semelhante. Durante todo esse período registraremos as reações emocionais 
e os testemunhos articulados de um transitivismo normal. A criança que 
bate diz ter sido batida, a que vê outra cair, chora. (Lacan em A 
agressividade na psicanálise, in Escritos). 

O segundo tempo constitui um passo decisivo no processo de identificação. 
A criança é levada subrepticiamente a descobrir que o outro do espelho não é 
um outro real, mas uma imagem. Assim, o bebê não procura mais apoderar
se da imagem e seu comportamento indica que ele sabe, de agora em diante, 
distinguir a imagem do outro da realidade do outro. 

No terceiro momento, a criança está segura de que o reflexo do espelho é 
uma imagem e que é dela. Re-conhecendo-se através dessa imagem, a criança 
recupera a dispersão do corpo numa totaliclacle unificada, que é a representação 
cio próprio corpo. A imagem do corpo é, pois, estruturante para a identidade 
do sujeito que através dela realiza sua identificação primordial. Esta conquista 
da identidade é sustentada pela dimensão imaginária, e no próprio fato da 
criança identificar-se a partir de algo virtual (a imagem ótica), que não é ela 
enquanto tal, mas onde ela pode re-conhecer-se . Trata-se, pois, de um 
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reconhecimento imaginário, que, por outro lado, é justificado por fatos 
objetivos. Mas não deixa de ser uma imagem e não o eu real. 

Esta imagem que ali está no espelho mostra à criança algo que ela não é, 
mas que pretende ser e que corresponde à perfeição e ao ideal da mãe. A mãe 
que fala por seu filho indefeso e cheio de necessidades, oferecendo-se para 
supri-las, tem ali a sua completude, ou o que se chama em psicanálise: o falo . 
O filho pede o que a mãe deseja. Trata-se de uma comunicação onde o sujeito 
percebe como vindo do outro a sua própria mensagem invertida: ela sabe o 
que ele pede, um preenche o que falta ao outro. O drama do espelho se 
desenvolve com toda a sua força tendo tido como impulso inicial o compromisso 
libidinal da figura que se postou na função materna, capturando seu filho que 
existe segundo ela o vê. Assim, eu sou o que o Outro me vê e na relação 
especular o que se estabelece é uma unidade; na relação dual, um dos membros 
tende à dissolução. Desse acoplamento, no entanto, surge uma brecha, uma 
fissura que dará lugar ao complexo de castração, ou seja, à quebra desse ideal 
de unidade e perfeição e que se estabelecerá através das experiências de 
separação da mãe. 

Mas, o estágio do espelho, de qualquer modo, constitui a matriz na qual o 
ego se organiza na sua forma primeira e na qual também adquire a imago da 
espécie. 

Nas outras espécies, segundo informes da biologia, não muito afeita à idéia 
de causalidade psíquica, observa-se que uma gestalt, ou seja, a percepção de 
uma imagem total, seja capaz de efeitos nonnativos sobre o organismo. Konrad 
Lorenz, famoso cientista do comportamento animal comparado, chamou essa 
experiência de imprinting (que quer dizer impressão, cunhagem). Foi feito um 
experimento com pombos em que, para ocorrer a maturação das gônadas, o 
pombo tem que ter uma visão da gestalt da espécie. O pombo visto no espelho, 
segundo resultados da pesquisa, é suficiente para provocar a maturação sexual, 
se isto acontecer no estágio propício. 

Narcisismo dos p_ais, espaço dos filhos 

Vê-se, pois, que o o/bardos pais sobre os filhos é de suma importância. É 
a partir da própria estrutura narcisista que os pais trabalham ativamente na 
constituição do espaço que designam ao filho. É um lugar, uma posição em 
relação a outras e é um desejo de outros. 
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Os pais, em geral, tratam seus filhos da maneira que gostariam de ter sido 
tratados enquanto crianças. Os chamados maus pais são aqueles incapazes de 
superar os maus-tratos a que eles próprios foram submetidos e perpetuam isso 
nos filhos. Mas, em geral, os pais tendem a realizar no filho aquilo que eles 
mesmos não conseguiram realizar. Freud, na Introdução ao Narcisismo, diz sobre 
a criança: 

... ela será mais uma vez o centro e o âmago da criação - Sua Majestade 
o Bebê, como outrora nós mesmos nos imaginávamos. A criança concre
tizará os sonhos dourados que os pais jamais realizaram - o menino se 
tornará um grande homem e um herói em lugar do pai e a menina se casará 
com um príncipe como compensação à sua mãe. No ponto mais sensível do 
sistema narcisista, a imortalidade do ego, tão oprimida pela realidade, a 
segurança é alcançada por meio do refúgio na criança. O amor dos pais, 
tão comovedor e no fundo tão infantil, nada mais é senão o narcisismo dos 
pais renascido, o qual, transformado em amor objetal, inequivocamente 
revela sua natureza anterior. 

Esse espaço dos filhos de que se fala é um espaço metafísico e não observável 
em si, mas que pode se materializar através de dados tais como: escolha do 
nome, das roupas, do espaço físico que a criança ocupa na casa, escolha da 
escola, alimentação, etc. Também são importantes o relato da história dos pais, 
tal como o mito familiar a registrou, a reconstrução da história do casal, o que 
pensam sobre os filhos, tudo isso revela de que modo esse espelho imaginário 
funcionou e funcionará. Toda a subjetividade da criança está alicerçada nisso. 

O olhar e o ser olhado (o voyeurismo e o exibicionismo) 

A erogeneização da criança pela mãe é importante em todo o desenvol
vimento sexual posterior. A satisfação genital adulta não é a única sensação 
prazerosa da vivência sexual. Todas as preliminares sexuais tentam resgatar 
as formas de prazer que um dia a criança experimentou através da sua 
maturação biológica e que passaram pela boca, ânus, toques na pele e também 
pelas funções do olhar e do seu sucedâneo ativo, o mostrar-se, exibir-se. No 
jogo sexual, são duas funções extremamente importantes. 

Freud, na sua obra O Mal Estar na Civilização aponta para o fato de que 
o homem, ao haver-se erguido do chão e adotado a postura ereta, fez com que 
os estímulos olfativos fossem perdendo a força, ao mesmo tempo em que os 
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estímulos visuais fossem fortalecidos. O ver e ser visto passaram a ser mais 
preponderantes, pois os órgãos sexuais antes ocultos, tornaram-se mais sensíveis 
e necessitados de proteção, o que provocou sentimentos de vergonha (trazendo 
a repressão e o recalque, o que culminou no tabu da exposição dessas partes 
do corpo). 

A maneira como se vai lidar com tais pulsões pode resultar numa integração 
harmônica delas na vida sexual, como também pode resultar numa dificuldade 
com o próprio corpo e até numa fixação patológica em uma delas. Há quem 
se excite em wrsituações sexuais, ao invés de vivenciá-las, e há quem se excite 
em mostrar os órgãos sexuais. O exibicionista, por exemplo, quando se mostra, 
na verdade, quer apenas certificar-se, ele próprio, de que possui um pênis, 
sendo o olhar do outro uma resposta ao seu sentimento de castração. Se o outro 
vê o que eu tenho, é porque isso, de Jato, existe. 

Mas, tais patologias existem quando estas pulsões são exclusivas ou inibem 
a meta sexual em sua finalidade última. 

No mundo contemporâneo, que é uma sociedade muito baseada no visual, 
no olhar e no ser olhado, essas duas características são muito fortes . Filmes 
como Sexo, mentiras e vídeo-tape demonstram a inibição de um envol
vimento maior com um parceiro e a satisfação preferencial e vicária em assistir 
supera a de viver uma relação sexual. 

A insistência moderna em filmar festas, viagens e outras situações sociais 
acaba levando a uma inibição da fruição espontânea dessas ocasiões. Deixa
se de vivê-las no momento, para vê-las no a posteriori, com o gozo conseqüente 
de se ver e ser visto. 

A exibição exagerada de corpos nus, muitas vezes, também revela .não um 
índice de naturalidade diante do corpo, mas uma dificuldade em relacionar
se intimamente com alguém, substituída pelo prazer de mostrar-se sedutora
mente para muitos. Por outro lado, a fantasia, tão importante na vivência 
erótica, é atropelada por um escancaramento do objeto, o que retira, muitas 
vezes, a carga de excitação necessária à manutenção do desejo. 

Olhar, ser olhado ... O olhar captura o mundo e nos constitui. Mas o olhar 
do outro nos captura, .submete e qualifica. Vivência ele êxtase e ele agonia. 
Interjogo do humano, espelhos infinitos, dos quais não podemos escapar. 

Eliana Rodrigues Pereira Mendes é Psicóloga e Psicanalista. Membro do Círculo Psicanalítico 
de Minas Gerais. 
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NOTA 
Trabafüo apresentado no Encontro Educação do Olhar, promovido pela Secretaria ele Estado 
ela Educação de Minas Gerais, em junho de 1996. 
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A AGRESSIVIDADE INTERFERE 
NA APRENDIZAGEM? 

catarina silva santos 
marília botelho 

Trabalhando com educadores, temos percebido que existe uma certa 
dificuldade na diferenciação entre agressividade sadia e agressividade 
patológica - ato agressivo - pois, quando se aborda o tema, pensa-se sempre 
no lado negativo da questão . 

Para falarmos um pouco sobre agressividade, passaremos, de forma breve, 
pela constituição do sujeito como ela é vista em psicanálise e faremos uma 
diferenciação entre agressividade e ato agressivo. 

No início da sua vida, o bebê é completo. Ele e a mãe são únicos. O bebê 
recebe o alimento através dela e tudo aquilo de que ele necessita e deseja é 
nomeado pela mãe. Há uma grande dependêneia dela. 

No decorrer do seu desenvolvimento, entra em cena um terceiro que tanto 
pode ser o pai biológico ou algo que desvie o olhar da mãe, ou seja, a função 
paterna. Este terceiro, então, vai cortar este vínculo para que o indivíduo possa 
ganhar um lugar como sujeito. 

A criança vive essa separação como violenta, pois é tirada de um lugar onde 
tudo era completo e passa a vivenciar a falta . O indivíduo quer transpor esse 
obstáculo e se utiliza ela agressividade. Vista deste ponto, a agressividade faz 
parte ela constituição do ser humano. É necessário um quantum ele agressi
vidade para que o indivíduo possa se diferenciar de outro semelhante, bem 
como para formar um juízo crítico. 

A criança, normalmente, tenta expressar seus sentimentos com o seu corpo, 
ele forma bastante concreta, num nível motor. Para ela, a diferença entre o eu 

e o não-eu, ou seja, entre o seu corpô e o mundo externo praticamente não 
existe. 

À medida que se desenvolve, em suas brincadeiras e na relação com esse 
outro, a criança vai tendo a oportunidade de vivenciar sua agressividade de 
forma lúdica, construindo, desconstruindo, montando e desmontando os 
brinquedos. 
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Na relação da criança com o adulto, muitas vezes, há um confronto e a 
oposição normalmente manifestada pela criança pode ser o exercício de sua 
independência, de querer tornar-se senhora de seus atos, de dominar a situação. 

Na escola, a criança pode utilizar essa agressividade para questionar e 
perguntar, pois isso faz parte do desejo de buscar conhecimento, pesquisar e 
diferenciar-se do colega e do professor. Essa agressividade leva o indivíduo a 
pensar e a simbolizar, o que é extremamente necessário no processo de 
aprendizagem. 

Para que haja aprendizagem, então, é necessário que a criança busque de 
modo ativo, que haja investimento tanto no mundo interior quanto no mundo 
exterior. Mesmo em situações favoráveis de educação as crianças manifestam 
fantasias agressivas. 

A agressividade necessita encontrar, pela frente, algo que lhe oponha 
resistência, isto é, um limite. Então, no caso da escola, o professor deve utilizar
se deste potencial agressivo e canalizá-lo para a aprendizagem, para a 
criatividade, para o desafio de conhecer. 

Quando não é proporcionado à criança espaço para que ela expresse a sua 
agressividade ele forma saudável, diferenciadora e lúdica, a agressividade não 
será simbolizada, manifestando-se como ato agressivo. No ato agressivo, a 
criança não utiliza a sua capacidade de simbolizar. Isso quer dizer que ela não 
consegue refletir, pensar no que está fazendo. Muitas vezes encontramos, na 
escola, crianças que batem nos colegas por qualquer motivo e são rotuladas 
de agressivas. 

E se, em vez ele rotularmos essa criança de agressiva, tentarmos traduzir o 
que ela quer dizer com esse ato agressivo? 

É necessário dar a esta criança oportunidade de pensar e de simbolizar. 
Muitas vezes, ela está repetindo ativamente o que sofre passivamente no seu 
relaciona-mento com a família - agressões físicas, maus-tratos. Quando o adulto 
não consegue lidar bem com sua própria agressividade, ele tem receio de deixar 
que a criança manifeste a dela, reprimindo-a, censurando-a. 

Geralmente, o ato agressivo é dirigido ao professor enquanto representante 
da autoridade, e não à sua pessoa. Com freqüência, a pes.soa elo professor se 
identifica com o agredido, criando uma situação de confronto na qual se coloca 
no mesmo nível ela criança. Outras vezes, a criança atua agressivamente, bate 
nos colegas porque imagina que estes são os preferidos da professora ou porque 
eles têm uma posição de destaque. Isso remete a uma situação vivida em família 
e da qual a criança não tem consciência: muitas vezes, ela se sente excluída . 
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Então, é na escola que ela vai atuar. É necessária, portanto, a interpretação do 
ato agressivo pelos educadores para que ele ganhe sentido e não fique só na 
repetição. Se o ato é interpretado, abre-se uma possibilidade à criança de sair 
do nível da imaginação e passar para um nível simbólico. 

Freqüentemente, observamos, na escola, crianças que se expressam de 
forma agressiva e com manifestações de ansiedade para encobrir um mau 
rendimento escolar. Isso geralmente interfere em seu relacionamento com 
colegas, com professores e com a equipe pedagógica. É necessário, então, que 
se avalie esta criança, eliminando os rótulos, identificando as causas dessas 
manifestações para que se encontre uma forma de ajuda. 

Percebemos que o comportamento agressivo pode estar mascarando uma 
inadequação do meio escolar, o que tem imobilizado o educando, impedindo 
a busca de novas situações. 

Catarina Silva Santos e Marília Botelho são Consultoras em Psicanálise Aplicada à Educação 
junto a escolas de 12 e 22 Graus. Contatos para cursos, seminários e consultoria: Fones (031) 
295-2686 / 337-6998. 
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O INCONSCIENTE AO PÉ DA LETRA 

maria da graça rios 

Virgz1io, o poeta mais elegante que tem existido, compreendeu que Vênus ocultasse, 
aos olhos do filho, na selva líbica, a beleza imortal de seus olhos, de seu sorriso, se 
suas formas sedutoras: mas não aquilo que era sua essência divina, sua graça 
olímpica. Foi pelo andar que ela revelou-se deusa: et vera incessu patuit dea. 

Pegando um pezinho 
no texto 

Nos textos GRADIVA de Wilhem 
Jensen, O PÉ DA MÚMIA de Théophile 
Gautier, A PATA DA GAZELA de José de 
Alencar, a leitura ficcional é desencadeada 
a partir do tema do pé, ligado à represen
tação do corpo feminino, às fantasias 
pessoais e às práticas fetichistas. 

Todas elas se revestem de uma voca
ção da história humana em atribuir caráter 
divinizante às suas produções culturais, 
sobretudo à cultura estética. Imagens, 
figura, representação, símbolo constituem 
uma plasticidade que torna o homem 
aquele que faz estátua dele próprio, da 
mulher, deuses e animais. A exposição de 
esculturas, acervo da humanidade, é um 
fazer humano e não apenas obra do artista 
que, com arte e técnica, modela matérias 
com formas variadas. 

A concepção escultória está, pois, na 
representação feminina metonimizada no 
pé, como símbolo fálico, ou em outras 
partes do corpo. Objetos de fetiche. É a 
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Qosé de Alencar - A Pata da Gazela) 

busca da compreensão desse processo de 
figurar, de representar, que se observa na 
postura ficcional dos três autores. 

A visão estética de] osé de Alencar, por 
exemplo, permite-lhe dar uma definição do 
pé, com uma anatomia poética. A mulher 
alencariana representa uma figura com pés 
de pata, a Pedauca, e com patas de elefante. 
Nessa configuração disforme, o autor realça, 
por um lado, a alacridade, a jovialidade e 
a majestade da essência divinizadora da 
figura do corpo, matéria plástica da imagi
nação. 

É ainda a motivação estética, figura
tiva, alegórica e icônica que parece estar no 
imaginário das civilizações. Por que a 
mulher chinesa aprisiona o pé, amestrando
º desde pequena em sapatinhos bicudos? 
Por que, nos contos de fadas, há uma 
proliferação de pés e sapatos (A menina 
dos sapatos vermelhos, A cinderela, O 
gato de botas, O pequeno polegar), 
reconhecendo o poder do masculino e a 
nobreza do feminino, a partir do tamanho 
ou da forma? 

Poderia ser do príncipe d' A gata 
borralheira a fala do narrador d'O PÉ DA 
MÚMIA: Este pé me serve, referindo-se ao 



sapato encontrado. Também o sapatinho 
de cristal, equivalente por deslocamento ao 
pé da múmia, numa simbologia do corpo 
humano, parece ser a marca fálica do 
feminino. 

O tema do pé gira em torno de um 
pezinho amoroso que se procura incessan
temente aqui e acolá, sendo encontrado às 
vezes na fantasia de Jensen, num conto de 
Gautier ou num romance romântico de] osé 
de Alencar. 

No rastro do desejo 

Édipo fez uma vi.3gem circular. Aquele 
que tem os pés inchados sai cio oráculo; dá 
uma volta no destino previsto pelo oráculo; 
passa por pontos críticos dessa caminhada 
circular; e retoma ao princípio modificado 
pelas violações das leis humanas e sociais, 
familiares e divinas. Nesse retomo, parricida 
e incestuoso, transforma-se no homem. O 
caminhante anda até a exaustão, para afinal 
encontrar, na própria fraqueza e limitações, 
a verdadeira condição humana. 

Esta história, secularmente conhecida 
pela divulgação do mito, espalhou uma 
sabedoria do corpo baseada numa ana
tomia artística e mesmo pedagógica no 
sentido do comportamento utilitarista e 
didático dos gregos. Ela colocou em circu
lação, para além das fronteiras dos povos, 
o tema do pé, vinculado ao avançar da 
humanidade. 

Toda a problematização do desejo, que 
a psicanálise lacaniana vai incorporar, para 
a sua elaboração teórica, traz esses univer~ 
sos mitológicos e as fantasias humanas. 

Nos três textos que analisamos, a ques
tão do desejo é representada nas tramas do 
andar e nos caminhos que o pé engendra. 
O pé, a mão, esses objetos do desejo 
constituiriam, no falar de Derrida, o vaivém 

num contínuo/descontínuo cio corpo des
pedaçado e disperso pelo mundo. Esse 
fragmento é o rastro, a síntese tempo
ralizadora do objeto fálico. Nesse pé que 
anda resplandecem a vida/morte/amor/ 
falta. A presença/ausência que só se forma 
no oco da diferença. O pé não é a falta, mas 
a representação da falta. Numa divisão do 
sujeito, sempre incessante, o que há é o 
mínimo do mínimo, diz Lacan, e o que 
subsiste das variações do corpo são restos. 
Esse pé estilhaçado é o símbolo da perda 
da inteireza do eu do sujeito. Nascido da 
espuma, do bronze ou do mármore, esse pé 
de Vênus, que é também pedestal, se 
encontra no ponto de hesitação entre ser/ 
não ser do próprio sujeito. 

Como o pé nessa.s obras mencionadas 
pode nos levar a algum lugar, seguindo as 
pistas das teorias psicanalíticas, propomo
nos a andar pelos caminhos literários e 
firmar() passo neste trabalho. 

Retorno à casa do desejo 

Parece ser uma característica peculiar 
dos poetas elegantes a fantasia de admirar 
numa obra de arte essencialmente bela, o 
detalhe do pé majestoso. A.graça do andar 
de Vênus resplandece aos olhos de Virgílio, 
assim como faz correr o coração atlético dos 
gregos, durante as Olimpíadas. 

Também as personagens dos autores 
elegantes mantêm essa performance de 
ftnesse intelectual, apresentando-se fanta
sistas ou fetichistas, em conseqüência da 
condição de f arniente da vida social que 
levam. É o que acontece com o personagem 
Horácio de Almeida, na composição que 
lhe faz o seu criador, José de Alencar. 
TI1éophile Gautier constrói o narrador d'O 
PÉ DA MÚMIA dentro desse mesmo feitio: 
o colecionador de raridades freqüenta 
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antros misteriosos, negociantes de bricabra
que onde filtra a meia luzi e a poeira ou as 
teias de aranha são autênticas. É também 
num museu de arte que Norbert Hanold 
seleciona e adquire o baixo-relevo em 
mármore da jovem Domina a que denomi
nará Gradiva, aquela que avança. Todos 
são colecionadores de objetos e fantasias. 
Casas de sonhos, sedes do poder e da 
onipotência dos ricos, esse ambiente de 
raridades, preciosidades dará origem a que 
essas três personagens se entreguem ao 
refinamento das práticas fantasmáticas. 
Assim, Horácio, já tendo a alma 

embotada pelo culto das mais variadas 
formas, hoje uma trança, amanhã 
uma pele dos trópicos, depois uma 
alvura dos Alpes, 

torna-se exigente para com seus novos 
desejos, sempre repetidos em belos signi
ficantes femininos e jamais saciados, apesar 
das constantes conquistas. Norbert Hanold, 
por sua vez, faz dos fósseis matéria do real 
e do cotidiano. Ele mesmo vive em proces
so gradativo de petrificação que a sua 
imaginação obsessiva projeta. Muito 
parecido é o caso do colecionador de 
fetiches n'O PÉ DA MúMIA. O pezinho de 
Hermonthis encerra o sonho de eternidade 
do Egito e também o da personagem, sob 
uma montanha de granito. 

Uma corrida olímpica se inicia no 
tomance A PATA DA GAZELA. Por dois 
meses sucessivos, Horácio procura o par de 
botina (calçado irmãodochapimdeouroda 
Borralheira), caída de uma carruagem, na 
qual fugiria a Vênus de suas odes. Onde 
localizar o ser feminino capaz de transfor
mar todos os deuses e mortais pelo desejo? 
Esse botim, desabrochado em flor, é a repre
sentação metonímica da mulher amada. 

O gnomo gentil, com suas unhas 
crespas como conchinhas de nácar, 
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tilitante de volúpia, possui a marca 
quase imperceptível da trama das 
tiras. 
Encontrar o pé de Amélia é, para 

Horácio, achar o significado do abrigo 
matricial. 

Ante a geometria perpendicular do 
andar cintilante da Gradiva, também 
Norbert começa a avançar. Trazendo ins
crito no nome o signo da vida, anda pelo 
pé de uma diva. Caminha no tempo e no 
espaço por caminhos insondáveis, a fim de 
colocar em alto-relevo o Norbert Hanold 
ofuscado pelo brilho do pai. Caso chegue 
vitorioso ao final da jornada, descobrirá a 
juventude, modelada na figura feminina de 
Zoé. 

São sonhos e fantasias, buscando tra
duzir-se. Sobre os sonhos, diríamos que 
Norbert e a personagem de Gautier 
adormecem e sonham. Norbert transpõe 
acordado o sonho para a realidade. O 
narrador de Gautier acorda e encontra um 
objeto do sonho entre as coisas pessoais. O 
onírico penetra no real, suspendendo 
referencialidades, certez.'lS, lugares. Quanto 
ao personagem Horácio, de Alencar, o 
delírio é a sua própria natureza. O feti
chismo, a possibilidade que ele encontra de 
expressão do seu desejo. Idólatra, cultua 
não a mulher enquanto ser real, mas seus 
simulacros, as Vênus mutiladas: o fetiche e 
as fantasias do pé de Amélia. 

Norbert percorre um caminho cheio de 
vias tortuosas para, olimpicamente, cons
tmir um mapeamento interior, descentrar
se e alcançar o outro, a mulher, tomando 
conhecimento, afinal, da afeição que a 
amiga de infância, Zoé, lhe devotava. Des
deifica a imagem da Gradiva. 

Quanto à personagem de Gautier, o 
final da maratona fica a cargo do leitor. Não 
há resposta ou tradução para o enigma do 
pé. Encontrando a figurinha com o retrato 



de Ísis fazendo peso sobre os papéis, fictí
cios e ficcionais, fantasmas do corpo sobre 
fantasmas da letra, a personagem continua 
presa ao fetiche. 

Se Horácio perde-se na fatalidade de 
seu fetichismo, ofuscado pela cintilação dos 
seus fetiches, Leopoldo Castro, seu rival, no 
romance de José de Alencar, logra vencer 
a disputa por um coup de tbéatre. Confun
dindo Amélia com Laura, a dona de um pé 
monstmoso, Leopoldo também realiza um 
longo percurso. Tem de vencer o horror que 
a visão do tronco, prancha, enormidade, 
sintoma aberrante de uma monstruosidade 
moral lhe revela. A bela Amélia, figura de 
formas bem conformadas, como Vênus, 
apresentava uma mutilação. À formosura do 
corpo, juntava-se a anomalia do aleijão. 

A estátua escurecia e seus olhos 
deixavam um resíduo negro: esqueleto 
calcinado que arrastava uma defor
midade. 

O aleijão exercia sobre Leopoldo Castro um 
poder terrificante. Tinha medo de passar à 
prole aquele defeito, mesmo porque coin
cidia estranhamente com a perda dos laços 
familiares. É que Leopoldo Castro perdera 
todos os seus parentes. Sublimara, então, o 
amor na irmã que, para ele, se apresentava 
como a imagem da mãe. Entretanto, morre
lhe depois a irmã. Todos os sentimentos 
foram cortados em flor. Conhecendo 
Amélia, ligou-se à imagem da irmã e criou 
uma farru1ia ideal. A partir do momento em 
que o pé, símbolo fálico do feminino e da 
mulher, é visto como um pé de elefante, 

tubérculo, posta de carne, cepo, um vulto 
confuso, um volume exagerado; a partir 
dessa visão, o pé configura-se para 
Leopoldo a DE-MONSTRAÇÃO do incons
ciente. O sapato sob frocos de cetim 
escarlate, debaixo de uma almofada preta, 
é o disfarce, a máscara do aleijão. Esse pé 
monstruoso, contrastando com o belo, 
mostra-se modelo do pseudo, o abismo da 
similitude e do modelo: A potência do 
horror, a potencialidade do incesto se instala 
no sentimento amoroso da imagem familiar 
que Leopoldo criara. O amor à mãe, pas
sado à irmã e transferido para Amélia 
conota, no romance, uma atitude incestuosa 
sem tradução no consciente. Vencendo o 
horror, o aleijão, Leopoldo elabora simbo
licamente a sua culpa e toma-se capaz de, 
com toda a suposta· deformidade, amar 
Amélia. Ama a alma, o conteúdo e não o 
continente. 

Não se admira a Vênus de Mi/o, uma 
estátua mutilada? A alma que se 
extasia nesse fragmento recompõe o 
ideal do artista. 

Num final gracioso, Amélia lhe mostra sua 
graça olímpica, o pezinho perfeito, laurel 
da vitória de Leopoldo Castro sobre a 
beleza das formas efêmeras. 

O tema do pé e seus deslocamentos 
parece traçar nos três textos um teatro 
itinerante que dá lugar a disfarces e repre
sentações de objetos amorosos e voláteis. 

Literatura, arte e ficção esculpem ma
térias de sonhos e fantasias. Delírios e 
fetiches. Casa e casos do desejo. 

Maria da Graça Rios é Mestre em Literatura Brasileira, Escritora e Consultora de Pesquisa 
na Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte. 
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