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PREFÁCIO

Este é o terceiro volume, publicado em forma de ebook, reunindo textos
apresentados no II Simpósio Internacional de Leitura, realizado em outubro de 2017,
na PUC-Rio, organizado pelo Instituto Interdisciplinar de Leitura ( iiLer ) em parceria
com a Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio. O presente volume abriga os textos
referentes ao eixo temático Leitura, Infância e Cultura Popular, tendo como
organizadores os professores Alessandro Rocha, Goiandira Ortiz e Hugo Monteiro e
editoria de Viviane Moreira e Caroline Dias de Freitas.
Pesquisadores de todo o Brasil, reunidos na Rede de Estudos Avançados em
Leitura (RELER), vinculada ao Instituto Interdisciplinar de Leitura e à Cátedra
UNESCO PUC-Rio, juntamente com estudiosos do tema da leitura na América Latina
estiveram reunidos, em outubro de 2017, na PUC-Rio, para trazer suas contribuições
ao desenvolvimento da pesquisa na área da Leitura e apresentam, neste volume,
suas imbricações com as questões da Infância e da Cultura Popular.
Com o lançamento deste terceiro volume, completamos a publicação da
Coleção dos Anais do II Simpósio Internacional de Leitura com o objetivo de expandir
as discussões apresentadas durante o evento, uma vez que se trata de tema
fundamental para a refletirmos sobre o cotidiano, a formação de cidadãos e
ampliarmos a compreensão que temos do mundo. Os artigos, aqui reunidos, são uma
amostra dos caminhos que a pesquisa em torno de Leitura/Infância e Leitura/Cultura
Popular têm seguido, entre aqueles que se dedicam aos temas,

no sentido de

estabelecer novas relações e pontos de vista que permitam o avanço dos trabalhos

5

na formação de leitores e no

desenvolvimento da Leitura como instrumento de

transformação.
Nosso desejo é podermos, através desta partilha, seguir no trabalho de
contribuirmos para o debate, alcançando cada vez mais aqueles que desejem se
engajar na pesquisa dos temas propostos. Quanto maior for nossa rede de estudos e
prática, melhor será o que poderemos fazer pela Leitura.

Denise Ramalho
Pesquisadora da RELER e da
Cátedra UNESCO de Leitura PUC-Rio
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UMA PERSONAGEM DIFERENTE

J ULIA L IMA L AMPREIA CARVALHO1

INTRODUÇÃO

Aquele que contrasta dos demais do grupo e passa por um percurso,
seja de busca, seja de provações, para finalmente chegar à aceitação, ou
inclusão, em um grupo social é uma personagem recorrente em diversas
narrativas de diferentes tempos e lugares, carregando uma mesma mensagem
de superação e reconhecimento social. Sendo uma matriz do conto infantil que
discute questões como a diferença e a busca pela identidade, as representações
criadas para a história revelam muito do nosso próprio olhar sobre o tema da
diferença.
Selecionamos aqui três visões distintas da saga pelo reconhecimento
social de forma a articular uma leitura visual comparada. Em comum as três
encerram o desejo de aceitação como motor principal da história, ainda que de
maneiras diferentes. O critério para essa escolha foi apresentar abordagens

1 Mestre
em Design pela PUC-RIo, com pesquisa sobre ilustração e narrativa nos livros
infantis. Pesquisadora do Grupo de Estudos em Literatura Infantil e Juvenil (GELIJ) da Cátedra
Unesco de Leitura.

7

UMA PERSONAGEM DIFERENTE

contrastantes não só do tema como de suas representações visuais,
além de apresentar o olhar de livros infantis de diferentes épocas.
A primeira visão seria a edição do Patinho Feio publicada em 1915.
Além de ser a primeira história a ser lembrada quando pensamos na discussão
no âmbito da literatura infantil, a publicação foi o primeiro livro infantil editado
no Brasil. Ilustrada pelo tcheco erradicado no país Franta Richter, é um
exemplo de uma antiga visão de livro infantil; as imagens em aquarela de traço
quase realista possuem destaque pequeno em relação ao texto escrito.

Se

patinho

expressão
Ziraldo,

feio

popular,
certamente

já

virou

Flicts,

de

seria

um

“patinho feio”. Publicado em 1969,
Flicts foi um marco na literatura e
na ilustração para crianças no
Brasil.
Para termos um contraponto
mais

contemporâneo

Mancha

–

a

elegemos

menina

mal

desenhada, de 2012, escrita e
ilustrada por Maria Eugenia Longo,
como uma personagem diferente,
Figura 1 - O Patinho Feio

bastante
acima.
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Sua história presume todas as histórias de exclusão anteriores a ela,
fazendo com que o leitor espere um desfecho no qual ela fique finalmente ‘bem
desenhada’. Dialoga, ainda, com a própria linguagem do livro ilustrado, no qual
a personagem é “mal desenhada”, ou mal ilustrada.

Figura 2- capa Manhca

Figura 3 - capa Flicts
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Dessa forma, teremos três momentos da história editorial brasileira, com
uma média de cinquenta anos de intervalo entre cada uma, e três abordagens
contrastantes do tema.
Para fins de análise, dividimos a trajetória em três momentos-chave que
podem ser encontrados nos três livros escolhidos, e, muito provavelmente, em
qualquer outro que se ocupe do mesmo assunto. Não por acaso, são análogas
às três grandes etapas que Joseph Campbell distingue na jornada do herói.
O primeiro momento é o da exclusão em si. A própria caracterização da
personagem já destaca seus atributos “indesejáveis”. Na jornada do herói a
primeira parte se caracteriza pela separação do herói, quando algum fato faz
um chamado para o desconhecido. O “chamado da aventura” aqui seria a
rejeição de seus pares em relação a sua diferença e à consequente solidão do
herói, ou até expulsão de um grupo, que o impulsiona a sair de seu lugar
(CAMPBELL, p. 59).
A busca é a procura pela aceitação que falta no início da história; é
quando começa sua jornada pelo pertencimento. É aqui que sua aventura se
desenrola e os obstáculos se somam. Tais obstáculos são, em geral, outros
grupos ou personagens nas quais nosso herói procura, sem sucesso, uma
identificação. É a “iniciação” do herói clássico que passa por provações até
alcançar seu objetivo final que represente sua plenitude (CAMPBELL, p. 102).
Tal plenitude, no caso aqui proposto, é o sentimento de inclusão que não
havia no começo da história. É o final feliz, no qual a diferença, que faz a
personagem destacar-se do grupo, é minimizada ou aceita de alguma forma.
Nossa personagem finalmente encontra seu lugar de conforto e acolhimento e
os obstáculos superados são representativos de um amadurecimento final.
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Ao confrontarmos as imagens de cada livro em cada um desses três
momentos, poderemos traçar um paralelo com diferentes formas de ilustrar
essas etapas. Dessa forma, não perdemos a possibilidade de uma leitura
visual comparada e a discussão de como a imagem contribui para a
representação e discussão da questão.

EXCLUSÃO

O primeiro momento da nossa trajetória é a apresentação da
personagem e a definição do que a caracteriza como diferente, é o conflito que
move a narrativa. Fazendo um paralelo com o mito do herói de Campbell, seria
o momento da “separação”, no entanto, ao invés do herói receber propriamente
“o chamado da aventura”, é a sua própria aparência, e a consequente rejeição
de seus pares, que define as dificuldades que seguem. Portanto, a forma de
apresentar a personagem é bastante significativa, uma vez que está na sua
imagem o próprio fator de exclusão social que o leva a sair do lugar
A caracterização da personagem, seja na imagem, seja no texto, nos
revela alguma razão para não considerá-la de alguma forma incluída não só
naquele contexto, como em qualquer outro. Abaixo, vemos o primeiro momento
em que aparecem nos três livros analisados ( Fig 4; Fig.5 e Fig.7) A princípio,
não temos ainda nenhuma pista de como, ou onde, ela poderia ser acolhida ou
reconhecida. A personagem é de alguma maneira diminuída, seja por
comparação às outras, seja por uma ideia prévia que temos de como ela
deveria ser para estar ali, e sentimos imediata compaixão por seu estado
solitário.
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Figura 4 -Apresentação / Patinho Feio

Assim, tal qual o estigmatizado
analisado
personagem

por
é

Goffman,
por

algum

nossa
motivo

considerada inferior, como se não fosse completa. A imagem, em geral, reflete
a solidão do estigmatizado, que não consegue se relacionar de maneira
equilibrada, de igual para igual, com aqueles a sua volta. O estigma em si pode
ser representado de diversas formas, como veremos a seguir, mas seu
resultado é o sentimento de incompletude e falta de valor pessoal refletido pela
personagem.
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O Patinho Feio da Editora Melhoramentos nos é apresentado como o
filhote afastado e de cor mais escura. É o primeiro volume da coleção
“Biblioteca infantil”, onde as imagens criadas por Franta Richter são ricas em
detalhes e nos colocam dentro da cena; a paisagem tem profundidade, luz e
textura que sugerem uma proximidade com o real. A ilustração do tcheco,
naturalizado brasileiro, é claramente influenciada pelo estilo europeu da época,
comumente referido hoje como era de ouro da ilustração.
Talvez justamente por essa precisão mais realista não encontramos
muita permissão para fantasia. O patinho de Richter é claramente um pato
como o encontramos em uma fazenda. E, apesar de o texto possuir falas e
sentimentos com os quais podemos nos identificar, em nenhum momento
vemos na imagem uma expressão muito diferente de um pato.
Apesar disso, temos um cenário etéreo no qual podemos mergulhar na
história, a imagem e o texto são intercalados dentro de uma delicada moldura
floral de cor magenta que delimita esse espaço do imaginário, não nos
deixando esquecer que estamos num conto infantil. A ilustração aqui ocupa um
lugar menos destacado que o texto em si, e seu espaço gráfico na
diagramação é claramente delimitado.
Tal diagramação nos remete a uma abordagem sobre o livro infantil que
privilegia o texto em detrimento da imagem, mais próxima do que chamamos
de “livro com imagens”, ao invés de “livro ilustrado” ( LINDEN, 2011, p.23). A
ilustração neste caso pode ser considerada uma “imagem isolada” e autônoma,
ela fecha o sentido em si mesma, sem necessariamente se relacionar com o
texto ou com outras imagens para ser compreendida ( LINDEN, 2011, p.44).
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Identificamos quem é a nossa personagem na primeira vez que ela
aparece pela cor mais escura e sua posição em relação ao grupo de patinhos
nadando junto à mãe. A exclusão com qual a personagem de O Patinho se
depara evidencia um aspecto importante da identidade: a diferença. Só
podemos identificar algo quando contrastado com outro diferente dele. O
diferente é identificado a partir de um ponto de vista; é o outro, mas não é sem
identidade. Provavelmente não o acharíamos nada diferente se não estivesse
justaposto aos seus irmãos de outra coloração.
A feiúra do Patinho Feio de Richter não é exatamente feia, como vemos
na imagem, sua diferença em relação aos irmãos é somente a cor. Isso é o
suficiente para o destacar do grupo, e o diferente nessa e em tantas outras
histórias, é o mesmo que feio ou pior.
A expressão das emoções pelo texto, no Patinho Feio de Richter, supera
a expressão transmitida pela imagem em intensidade e precisão. A imagem se
detém muito mais na descrição minuciosa dos ambientes e personagens,
levando-nos para aquele tempo e lugar; detendo-se de forma menos direta, por
exemplo, na caracterização visual dos elementos expressivos da personalidade
das personagens, como muitas vezes ocorre na ilustração infantil.
Mas se o texto, nesse caso, é mais preciso em caracterizar
emocionalmente a personagem, não quer dizer que a imagem não comunique,
ainda que mais sutilmente a condição inferior em que se encontra nossa
personagem naquele grupo. As pesquisadoras Scott e Nikolajeva esclarecem
com um exemplo muito próximo da situação apresentada nas imagens do
Patinho Feio:
“As ilustrações naturalmente possuem uma capacidade
superior de transmitir a posição espacial de um personagem,
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e em particular a conexão espacial entre dois ou mais deles,
que com frequência revela sua relação psicológica e
respectiva condição (SCOTT e NIKOLAJEVA, 2011, p.114)

No caso de Flicts ele nos é apresentado no texto como uma cor que não
existe. Sua representação gráfica evita também uma categorização clara. Flicts
é uma mistura ambígua, o famoso cor-de-burro-quando-foge; não conseguimos
dizer ao certo se é marrom, ou esverdeado, ou até mostarda...
A representação visual é poética e sintética como o texto. Ziraldo
economiza seu traço característico para deixar as cores falarem por si. O
caminho da representação pelas cores é especialmente interessante, pois elas
simbolizam uma série de sentimentos e sensações.
A identidade é muitas vezes descrita através de suas representações e
símbolos. Assim, aquilo que consumimos, lugares que frequentamos,
constituem também nossa identidade. É através dos significados que damos a
tais representações que atribuímos sentido àquilo que somos (SILVA, 2000). O
que acontece, então, quando uma cor não representa algo no mundo?
A imagem não nos oferece uma resposta pronta, e sem o texto, inclusive,
dificilmente

conseguiríamos

extrair-lhe

uma

narrativa.

Conhecemos

a

personagem de Ziraldo como uma chapada de cor que ocupa quase toda a
página (Fig.5), Richter talvez achasse a página vazia, quando está, na
verdade, plenamente ocupada. As formas aqui estão decantadas, para
evidenciar somente o elemento da cor, que conta a história. É através dela, um
elemento representativo ao mesmo tempo tão concreto e tão abstrato, que
Ziraldo costura essa história familiar e particular.
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Diferente do Patinho Feio que se contrasta dos demais por sua feiúra e
procura seu lugar fora do grupo, Flicts simplesmente não existe, e somente por
isso é chamado de feio, mas, na verdade, ele é tão diferente das outras cores
quanto as outras cores o são entre si. Não possui um lugar de significado, e
mesmo seu nome não existe no mundo; diferente de amarelo, vermelho etc, a
palavra Flicts nos é apresentada na história. Essa indefinição aparece na
ilustração por esse matiz indefinido e que não possui lugar de significado na
nossa cultura, ou linguagem, e em seguida por uma indefinição da própria
forma de Flicts que se apresenta em um ângulo aflito na página seguinte
(Fig.6).

Figura 5- Apresentação / Flicts
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Figura 6 - Exclusão / Flicts

Por contraste com a página anterior (Fig.5), Flicts ganha movimento, e
pelo texto, o ângulo ganha significado aflito e inquisitivo. A cor estabelece um
diálogo e ganha uma expressão emocional que não encontramos em tamanha
intensidade na ilustração mais descritiva do Patinho Feio. Por outro lado, a
imagem não nos oferece tantos recursos para entrar em um universo cênico,
nos obrigando a ultrapassar essa primeira impressão de vazio para mergulhar
na história, que é, na verdade, tão plena de expressão.
A cor da personagem é simbólica de uma expressão triste, ou, pelo
menos, assim a vemos quando lemos o texto. A narrativa, portanto, está dando
expressão e humanizando algo tão abstrato como uma chapada de cor.
Sentimos a tristeza de Flicts sem precisar sequer de um rosto.
A ilustração e a poesia em Flicts foram vistas como modernas na sua
época. Talvez por serem mais comuns, principalmente se falando em público
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infantil, livros com personagens antropomorfizadas e facilmente identificáveis.
As cores em Flicts não têm rosto, nem forma fixa, apesar de serem
humanizadas e terem personalidade própria.
A expressividade das cores não deixa dúvida sobre suas personalidades
e são elementos irredutíveis da narrativa proposta por Ziraldo. Além disso, o
livro preserva em sua economia um espaço valioso de projeção do leitor,
deixando-o se levar por todos vermelhos e azuis que já viu ganhar vida no
mundo.
Ao contrário do Patinho Feio, Flicts não ganhou, pelo menos pelo que se
tem conhecimento até o momento, novas interpretações ilustradas. Por isso é
uma obra interessante para se pensar a questão da relação texto e imagem. A
imagem em Flicts está completamente implicada com o texto. Apesar de este
não depender da ilustração para compreender a narrativa, a imagem em Flicts
agrega ainda outro nível de significado à história. É o nível do imaginário:
conseguimos dissociar e associar as cores ao mundo sucessivamente através
da ilustração.
O texto estabelece com a imagem uma relação de “colaboração” (
LINDEN, 2011, p.121), pois, se o texto não perde o sentido sem a imagem,
certamente perderia a profundidade e a experiência proposta pelo autor. A
narrativa ganha sentido e forma a partir da relação das duas linguagens.
Flicts se encontra tanto graficamente, como verbalmente, nesse lugar
carente de significado. Sua exclusão dá-se menos pela diferença em si, mas
por sua não presença e sua identidade indefinida tanto no texto como em sua
representação gráfica.
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Já Mancha, a obra mais recente que vamos observar aqui, não é pato
nem é cor - é gente. Mancha é uma menina que se apresenta como “mal
desenhada” logo na primeira página (Fig.7). Ou melhor, ela se acha
“maldesenhada”, assim, tudo junto enfatizando o adjetivo. Sua imagem, de
fato, sugere isso, um olho maior que o outro, o cabelo rabiscado, contornos
pouco definidos e nenhuma cor, só traços pouco cuidadosos. O típico
rascunho; seu criador não parece ter tido o tempo ou a paciência para lhe dar o
acabamento adequado.
Figura 7 -Apresentação / Mancha (p.6-7)

Nós, como leitores, provavelmente já vimos alguns livros infantis
ilustrados, para entender o que ela quer dizer por mal desenhada, e porque o
termo se aplica ali. O texto parte desse princípio, de uma ideia pré-concebida
do bom desenho, no que certamente aquele exemplo não se adequa. Mancha,
se não é mal desenhada, é no mínimo um rascunho.
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O bom desenho, para o senso comum, é muitas vezes aquele que se
aproxima ao real, como o de Franta Richter, ou aquele que apresenta
claramente uma capacidade técnica superior. Portanto, a imagem não parte,
nesse primeiro momento, de uma comparação entre outras imagens, como o
Patinho, nem mesmo de uma indefinição, como Flicts, mas de uma ideia préconcebida do que é um bom desenho, com a qual fazemos uma comparação
mental. Pois Mancha não é um rascunho ainda não definido com perspectiva
de melhoria; ela se coloca como de fato mal desenhada.
É curioso como o adjetivo “maldesenhada”, como dito no texto, torna-se
aqui equivalente ao feio que aparece nos outros dois livros. Em uma
autorreflexão com a ilustração, e o próprio livro infantil, Mancha deixa de ser
uma menina na nossa imaginação e passa a ser um desenho, ainda que mal
feito. Assim, se Richter nos leva ao seu campo de trigo europeu e Ziraldo nos
faz exercitar a abstração da forma, Mancha nos leva de volta ao que nos trouxe
aqui em primeiro lugar: o livro ilustrado.
Em comum entre os três temos, acima de tudo, a clara perspectiva de
exclusão social tanto no texto como na imagem. Em uma visão comparada,
vemos nas três personagens pouca expressão de personalidade própria, a cor
ambígua de Flicts, o desenho que pareceu inacabado de Mancha e o Patinho
que, mesmo ainda sendo dito como pato, não chega a ser pato como seus
irmãos.
A apresentação de um estigma que marca a personalidade dos nosso
três heróis é a principal característica desse primeiro momento da narrativa.
Podemos desde já observar que a diferença que cada um deles carrega,
apesar de suas especificidades próprias, os levam à exclusão que move a
história, tendo na relação com o outro seu motor principal. A imagem
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desempenha papel essencial nesse processo, uma vez que a característica
estigmatizante é visual em todos os casos aqui apresentados e se relaciona
diretamente com a personalidade das personagens e com o desenrolar da
narrativa.

BUSCA

O momento da busca para a nossa personagem é, em geral, uma
sequência de comparações, em que colocam-se obstáculos sucessivos
evidenciando uma fraqueza, ou mesmo diminuindo a posição social no grupo.
Essas comparações confrontam a diferença, ou estigma que colocaram nossa
personagem em movimento; sua procura é por uma identidade que não seja
pautada pela exclusão; um espaço onde sua identidade seja aceita e plena.
Esse é o momento quando o excluído sai, ou é expulso, dos limites do
seu mundo conhecido e vai à procura de um lugar onde sua diferença não seja
uma questão para ser aceito socialmente. Para o herói épico é a fase da
aventura, onde, em um mundo desconhecido, ele enfrenta monstros e vilões
que se colocam no caminho de seu objetivo.
Para o Patinho Feio, a entrada no universo do desconhecido ocorre
quando ele ultrapassa os limites do tanque, onde é hostilizado pelas demais
aves, e se depara com uma série de situações que colocam em questão sua
identidade. Primeiro, no tanque dos patos selvagens o vemos sozinho e
acuado (Fig.8). Apesar de o texto trazer um diálogo entre o grupo e o Patinho
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Feio, só vemos os patos selvagens na segunda imagem, ao longe, quando são
abatidos por um caçador.

Figura 8 - Patinho Feio –/ p.22-23

O grande sentimento que aparece no momento da busca do Patinho
Feio é o de uma fuga solitária. Na imagem, a solidão se desdobra em
dimensão: o tamanho da personagem contrasta com a amplitude sugerida do
mundo desconhecido em que se encontra. Essa dimensão do mundo é
claramente identificada pelo horizonte distante em ambas as imagens dessa
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dupla (Fig.8), sugerindo um espaço sem fim, cheio de perigos e encontros
desconhecidos.
Observamos também que a imagem do Patinho não é mais a mesma
das primeiras páginas, seu tom mais acinzentado que marcava sua diferença
em relação aos irmãos é agora mais claro e ele parece maior, sugerindo um
início de crescimento e transformação de sua aparência. Isso não impede, no
entanto, que ele seja chamado de feio por outros que encontra durante sua
busca do lado de fora do espaço em que nasceu. Se antes era evidente o
contraste entre ele e os irmãos, supostamente da mesma espécie, na
comparação com outras espécies essa diferença perde o sentido, pois as
outras espécies são tão diferentes entre si quanto ele. A imagem, portanto, não
sugere essa feiúra, e, não fosse o texto o Patinho parece perfeitamente
integrado à placidez da paisagem.
O estigma, portanto, é parte não apenas de sua aparência, mas,
também, de sua personalidade. Ele se enxerga através dos olhos dos outros, e
acredita ser de fato feio e merecedor de sua solidão. Segundo Goffman (2009),
alguém que sofre com um estigma pode se sentir de tal forma diminuído em
um contato social, que muitas vezes tendem para um auto-isolamento.
Algo semelhante acontece na história de Flicts, como dito anteriormente:
ele é tão diferente das outras cores como as cores o são entre si. Flicts não é
uma fuga, sua busca é por um significado e não necessariamente por outros
semelhantes a ele. De qualquer forma, ambas personagens querem ser
aceitas, de uma forma ou de outra e a solidão é um sentimento que perpassa
ambas histórias.
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Flicts, nesse sentido, é incompreendido e sofre hostilidade do restante
das cores; ele não é invisível e muito menos incolor, ele quer ganhar
significado, mas é impedido por uma série de obstáculos que o obrigam a
permanecer suspenso. Alguns deles enumerados pelas próprias cores,
tradição, ordem natural etc.
Sua ambiguidade e seu paradoxo esbarram com uma ordem do mundo e
com valores classificados e classificatórios; permeado por mitos que justificam
este ou aquele estado de coisas. Sua subjetividade não encontra uma
expressão nem um reconhecimento. Os valores que aparecem como
obstáculos para sua aceitação são um exemplo claro das diferentes esferas de
reconhecimento propostas por Honneth (2003), desde o afeto até a estima
social, ou jurídica, Flicts parece não conseguir se enquadrar em nenhuma
dessas possibilidades, não pode participar nem da brincadeira, nem da
sociedade através do trabalho.
Figura 9 - Busca /Flicts – p.20-21
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Durante a busca de Flicts o autor define sua posição de valor em relação
aos seus pares, evocando as possibilidades representativas das cores; o
vermelho é força, o amarelo é luz, o azul é calma... Mesmo que exista alguma
explicação, inclusive fisiológica, para que vejamos as cores sob esses
aspectos, o uso que fazemos delas são construções culturais e sociais.
Ou seja, o uso de determinada cor, em detrimento de outra, tem um
significado simbólico nas representações; o que nos remete à questão da
identidade como categoria simbólica. Seu sentido é construído na linguagem e
nas representações, e essas como uma forma de organizar as relações
sociais. No livro, a construção simbólica de vermelho como forte e Flicts como
fraco é uma classificação no discurso que se incorpora à identidade e às
relações. O significado se dá a partir dessa ordenação.
Em suas indagações, Flicts e as demais cores ganham movimento e
expressão visual, mas raras vezes ganham formas do mundo. Nossa primeira
parada nessa busca é a caixa de lápis de cor (Fig. 9). Aqui Flicts emula a forma
das outras cores, uma fina linha vertical, como um lápis de cor, mas continua
excluído, no canto da página oposta, evidenciando sua solidão. O texto logo
abaixo diz como num suspiro de resignação “não tem lugar para Flicts”.
A metáfora da caixa de lápis de cor é especialmente interessante quando
vemos as cores assumindo significado ao colorir o mundo, ou ainda, ao colorir
nossas representações do mundo. Afinal, a forma como enxergamos o mundo
não é sem significado, e como dito anteriormente, dar significado ao mundo é
uma forma de ordená-lo, tirar sentido do caos , tornando-o inteligível; e isso
envolve relações de poder, como destaca o artigo de Tomaz Tadeu da Silva:
As classes nas quais o mundo social é dividido não são
simples agrupamentos simétricos. Dividir e classificar
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significa, neste caso, também hierarquizar. Deter o privilégio
de classificar significa também deter o privilégio de atribuir
diferentes valores aos grupos assim classificados. (SILVA, p.82)

Quanto à representação visual, Ziraldo não se preocupa em nos
apresentar uma caixa de lápis de cor de fato; ela é apenas sugerida em seus
traços mais básicos, trazendo as cores para frente da cena como o elemento
que conta a história. O mesmo ocorre quando representa o jardim da
primavera, e as flores são quadrados, como se a forma fosse simplificada ao
máximo. A força do vermelho, da mesma forma, não precisa estar aplicada a
nenhuma forma conhecida, uma página inteiramente vermelha não poderia
representar melhor.
Sintonizado de alguma forma com o concretismo, e neoconcretismo, que
buscam a essência da forma e da expressividade, Ziraldo cria imagens sem
sobras e não por isso menos poéticas, ou mais estáticas. Seu caráter direto
inclusive aumenta a sensação de solidão e afastamento da personagem. Se a
solidão de Franta Richter é coberta de arbustos, água e céu limpo, a solidão de
Flicts é branca, e branca é a página vazia.
O não lugar de Flicts é uma experiência com a qual nos identificamos. O
sentimento ambíguo de estar na sociedade e não se sentir nela atravessa uma
série de questionamentos acerca da formação da identidade hoje. A cultura
impõe pressupostos que naturalizamos como ideias de normalidade, mas que
não dão conta da multiplicidade humana.
O episódio do gato e da galinha no Patinho Feio é representativo de uma
ordem imposta do mundo para o sujeito. O gato e a galinha consideravam
apenas suas formas de existir como válidas e condenam a subjetividade da
nossa personagem. O patinho era estranho ali por não se adequar a nenhuma
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das duas formas de existir conhecida por eles, por mais diferentes que elas
fossem uma da outra. O horizonte aqui dá lugar à cabana de uma velha
senhora, escura e pequena; o mundo ali, como a visão de seus habitantes, é
limitado e pequeno na ilustração de Franta.

Figura 10 - Patinho Feio / p.29-30

Na imagem ( Fig. 10), é ele o intruso no ambiente, quem vem da luz do
mundo exterior enquanto os outros três estão em frente à luz da lareira. O
paralelo com a alegoria da caverna de Platão pode não ter sido a intenção do
autor, ou do ilustrador, ao nos colocar em oposição à luz exterior com a luz do
fogo, mas a estreita visão de mundo das personagens encaixa em muitos
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sentidos com a ideia de Platão sobre o imperfeito e ilusório mundo das
sombras. O cenário representado por Franta Richter ganha contornos mais
sombrios para passar à pequena dimensão da cabana e de pouco contato
exterior de seus moradores.
A imagem dos animais conversando não nos traz os aspectos
humanizados que o texto sugere, mas o embate fica claro na expressão
corporal do gato e da galinha, que julgam que o patinho não tem direito à
opinião. Nessa postura de “nós versus o mundo” (Fig.10), ele fica de novo
excluído, mas dessa vez menos pela sua diferença e mais por não estar de
acordo com a visão do que os outros dois consideravam válido. Classificavam
o mundo a partir de suas próprias características, ou seja, para uma galinha e
um gato, se não sabe por ovo ou ronronar, é de menor valor.
Classificamos o mundo para dar sentido a ele. Ainda que os sentidos
sejam arbitrários e cambiantes, tudo tem o seu lugar. A exclusão de Flicts é
também justificada a partir dessa suposta ordem do mundo quando é negada
sua entrada no grupo do arco-íris, no qual é barrado também graficamente. Do
arco, em sua representação tradicional para sua forma invertida na página
seguinte, imaginamos o movimento próprio da exclusão, quando as cores
viram as costas. Em seguida, o autor dá voz a cada uma delas, separando-as
do conjunto do arco-íris em linhas horizontais retas. Podemos perceber nas
diferentes falas a diversidade de critérios para avaliação da estima social
como, por exemplo, “somos uma grande família”, ou “temos um nome a zelar”.
...avaliação das prestações sociais dos indivíduos que
reivindicam a ideia de justiça, mas segundo uma diversidade
de critérios que faz que uma pessoa possa ser considerada
‘grande’ ou ‘pequena’ em função de uma diversidade de
crivos de grandeza” (RICOEUR, p.219)
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Figura 11 -Busca / Flicts / p.10-11

Figura 12 - Busca /
Flicts / p.10-11

29

UMA PERSONAGEM DIFERENTE

Sem um reconhecimento afetivo ou social, Flicts procura trabalho como
forma de pertencer a uma ordem onde somos reconhecidos por nossa função
na sociedade. O trabalho aqui seria a própria função que a cor adquire em
símbolos oficiais e convencionados, como as bandeiras, por exemplo.
O trabalho é uma forma de reconhecimento e estima social através de
uma função. O “homem capaz” elaborado por Ricoeur pressupõe a
possibilidade e liberdade que o sujeito tem de escolher sua vida e modificar
sua própria realidade (RICOEUR, 2004, p.105). Aqui as cores combinadas
ganham novo sentido ao mesmo tempo em que mantêm sua identidade
singular: o branco sussurra, e o vermelho grita (“não há vagas- sussurrou o
branco/ “não há vagas- gritou o vermelho..”)
Dessa forma, Ziraldo revela ainda outro nível de significado da cor que
vai além da representação de coisas no mundo. Se as cores estão no mundo,
na caixa de lápis de cor e nas flores, poderíamos associá-las a um nível
descritivo, ou pré-iconográfico de Panofsky; quando passam à expressão das
emoções e valores, elas agem no nível da interpretação simbólica, que está
submetido à cultura. Em outros momentos da busca, quando Flicts procura
emprego, as cores passam a exercer uma função de comunicação objetiva,
como um sinal de trânsito, por exemplo, passando para o nível do signo
convencional, e precisamos saber seu código para entendê-la plenamente.
Flicts, no entanto, não encontra espaço para si em nenhuma dessas
esferas, sendo hostilizado e reprimido pelas outras personagens. Já a
personagem de Mancha, de Maria Eugenia, não chega a ser excluída pelas
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outras figuras no momento da busca. Sua diferença em relação a elas é
colocada por ela mesma e não pelos outros, pois ela “se acha mal desenhada”,
e de fato, nós como leitores concordamos com essa definição que a separaria
de tantos outros desenhos, ou personagens, mais dignos de admiração.
A escolha de Mancha como contraponto aos outros dois livros se revela
especialmente interessante nesse trecho da busca. Pois, ao invés de ser
confrontada em relação ao mundo ao se dizer inadequada, é o narrador que
demonstra a insensatez de sua suposta inadequação confrontando o mundo.
Seu estigma de maldesenhada é diluído página a página ao ser comparada
com outras personagens que também se consideram vítimas da mesma
infelicidade.
Conhecemos, então, diversas personagens insatisfeitas com a própria
imagem, com complexos tipicamente femininos, sugeridos pela ilustração. A
variedade de formas que as personagens tomam também ganha diversidade
de traços e tratamentos de ilustração. Sobre o fundo branco e sem um cenário
como pano de fundo para suas situações, as imagens focam nas ilustrações
das meninas, evidenciando os traços que as deixam insatisfeitas. Dessa forma
podemos generalizar esse sentimento: ele não se caracteriza em nenhum
espaço específico, como ocorre no caso de O Patinho Feio, elas podem ser
meninas de qualquer lugar. Além disso, nenhuma personagem se repete ao
longo do livro enfatizando esse caráter universal.
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Figura 13 - Busca / Mancha / p.10-11

Figura 14 - Busca / Mancha / p.20-21
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O livro é uma sequência de formas de apresentar imperfeições. A
primeira a ser enfatizada é a auto imagem distorcida no espelho. Temos uma
visão quase subjetiva do espelho, vemos apenas parte do rosto, em aquarela,
e os braços segurando dois espelhos, um voltado para si e outro para nós,
aonde vai o texto (Fig.13). Mesmo sem a visão completa de quem está se
vendo, entendemos que aquela careta não representa um reflexo fiel.
O espelho voltado para nós com o final da frase que começa na página
anterior, “ Nós sabemos que a maioria das meninas se acha maldesenhada”, é
uma sugestão para nos colocar na história. Para ler o texto olhamos bem no
centro do espelho, e é nessa relação que o mal desenhada da ilustração no
papel ganha representação no mundo real, e o adjetivo ganha nova camada de
significado. Em nenhum dos livros analisados temos um recurso gráfico tão
direto como o do espelho para criar a identificação com o leitor.
Em seguida, temos o recurso do contraste de formas e cores
representando caricatamente a insatisfação com os cabelos ou o tamanho, ou
ainda o artificio gráfico e direto das setas, no qual uma mesma menina é
distorcida em diversos pontos para representar diferentes insatisfações
(Fig.15). Essas estratégias próprias da imagem funcionam como hipérboles, ou
às vezes metonímias visuais das situações apresentadas na narrativa. A
imagem, nesse caso, tem “função de amplificação”, ela estende o alcance do
texto, oferecendo uma interpretação, ou agregando novas informações, sem
contradizer ou repetir o texto (LINDEN, 2011,p. 125).
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Figura 15 - Busca / Mancha / p.10-11

Figura 16- Busca/ Mancha/ p.10-11

A justaposição da variedade de formas possíveis na dupla que diz “As
reclamações são muitas, e quase sempre é tudo bobagem” (Fig.14) também é
uma maneira de evidenciar essas diferenças. Se colocássemos Mancha junto
àquele grupo provavelmente não contrastaria tanto quanto, por exemplo, o
Patinho Feio nadando com seus irmãos. As reclamações são retratadas
caricatamente e as muitas maneiras de evidenciar a imperfeição das meninas é
refletida também em uma variedade de tratamentos de ilustração.
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Mancha, por sua vez, não aparece durante esse percurso, ela só volta a
aparecer no final, não sendo diretamente comparada, ou identificada, com
nenhuma das personagens anteriores, relacionando-se apenas com o aspecto
geral de insatisfação de cada uma. Não deixa de ser uma busca por inclusão,
ainda que bastante diferente, pois ela parte de um pressuposto de
marginalização pela imagem, mas ao invés de enfatizada durante a busca,
como no caso dos outros dois livros, ela é gradualmente desconstruída.
A ilustração de Maria Eugenia não tende ao realismo como a de Franta,
nem chega a ser de fato caricatural ou cartunesca; ela revela uma tendência
contemporânea de deixar transparecer o meio em que foi feita. A aquarela,
material consagrado na ilustração de livro infantil, não pretende mascarar seu
processo. As manchas da aquarela, como a personagem principal, deixam
mostrar as imperfeições e traços, dando uma personalidade característica ao
trabalho. Tais manchas e texturas colocam o desenho em evidência,
dialogando também com a narrativa que usa o desenho como metáfora das
imperfeições.
Tendo uma visão geral desses três percursos, vemos diferentes
maneiras de encarar a busca pela inclusão. A busca do patinho é solitária e
muitas vezes sombria e perigosa, o vemos em muitos momentos acuado ou
sozinho em cenários que inspiram medo, ou evidenciam sua vulnerabilidade.
Flicts é uma dança de cores, mas nem por isso é alegre; se não sentimos o
perigo da jornada, como no anterior, sentimos claramente o vazio da sua
solidão e a barreira intransponível entre ele e o mundo.
Já a busca da Mancha, por sua vez, se revela como a busca de todas as
personagens que aparecem ao longo do livro; isso inclui a personagem em um
grupo que se considera, como ela, inferior por ser “maldesenhada”. Porém, não
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é de fato uma inclusão, pois não constitui de forma alguma uma plenitude ou
resolução, apesar de podermos ver as meninas que aparecem ao longo do
livro como um grupo, elas não são aceitas como elas são nem por elas
mesmas, sendo talvez a pior forma de exclusão que vimos até aqui.

INCLUSÃO

A última fase da nossa história é o momento em que a personagem
finalmente alcança sua plenitude como indivíduo. Se não ocorre uma inclusão
de fato em algum grupo, ela é alcançada dentro de si por alguma maturidade
adquirida durante seu percurso de busca. O excluído é, em muitos sentidos,
visto com a inferioridade de alguém incapaz; se não o consideramos como um
igual, a nossa personagem diferente é, então, vista como insuficiente de
executar tarefas ou ocupar determinados lugares.
Este que antes era merecedor de nossa pena é agora um grande
vencedor, alguém capaz de superar adversidades e conquistar seu espaço
apesar de não seguir o caminho mais socialmente aceito. Para Joseph
Campbell, o retorno no herói é o momento em que ele sai da dimensão do
desconhecido e volta à sua realidade cotidiana. Apesar de sua realidade poder
ser aparentemente a mesma, sua sabedoria está enriquecida dessa
experiência anterior, e é isso que o torna um herói.
Para o nosso herói sua realidade é alterada, não só pela experiência da
busca mas pelo o que ela atinge em termos de inclusão social. Sabemos que a
partir daquele momento ele não sofrerá as mesmas dificuldades. Sua diferença
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é, de alguma forma, amenizada ou é o próprio elemento que o torna único e o
leva a um patamar de aceitação.

Figura 18 - Inclusão / Flicts / p.10-11

Figura 17- Inclusão / Patinho Feio /
p.10

O momento da inclusão é, em geral, precedido pelo da desistência ou
desencanto. Exaurida pela sequências de negativas durante a sua procura por
espaço, a personagem desacreditada de seu próprio valor tem um momento de
reflexão e interrompe a sua busca de alguma forma.
Flicts, por exemplo, começa a sumir. A não aprovação se traduz em um
sentimento de não existência, ele se sente inútil e vazio; tanto que, quando
Flicts vai sumindo progressivamente e, como em uma tentativa suicida, ele vai
subindo para fora do mundo. Na imagem, Flicts é um traço e não mais uma
chapada de cor como o conhecemos no início da narrativa. É uma crise do
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valor próprio quando sem um reconhecimento correspondido “o indivíduo
sente-se como que olhado de cima, até mesmo tido como um nada. Privado de
aprovação é como se ele não existisse” (RICOEUR, 2004, p.206)
Sua posição em relação ao texto induz a interrupção que ele narra.
Estamos lendo da esquerda para a direita e somos interrompidos por uma
barreira de Flicts, que também coloca um fim em sua busca (Fig.19). Na página
seguinte o traço está exatamente no mesmo lugar (Fig.20), porém já
esmaecido, sumindo de fato do pé à cabeça, ou subindo para fora da página, e
esse esmaecido pode ser lido também como uma indicação de movimento.

Figura 19- Flicts parou de procurar / p.10-11

Figura 20 - Flicts sumindo / p.10-11

A fuga de Flicts em muito se assemelha à narrada em O Patinho Feio.
Quando nossa personagem cansa de sua penúria ele abre as asas e voa para
longe, o texto diz: “Um dia, despedindo-se destes logares que só lhe
recordavam amarguras, abriu as azas num primeiro ensaio e atirou-se no
espaço... Voou, voou, voou.” (PERRAULT, p.43). A imagem não nos mostra
esse evento do voo para nos chamar atenção para outro. O patinho cresceu,
não é o mesmo da última imagem que temos dele sendo enxotado por uma
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vassoura. Sua expressão corporal, no entanto, não é tão diferente de outros
momentos em que o vimos contemplativo à beira do lago, e ainda sozinho
(Fig.22), o que nos diz que sua mudança de aparência não resultou em uma
mudança de atitude.

Figura 21- Solidão / Patinho Feio / p.10-11

Figura 22 - Desespero / Mancha / p.10-11

Já em Mancha a interrupção da busca é marcada por uma retomada da
primeira frase do livro, enfatizando o mal desenho da personagem. Ou seja,
mesmo depois de passarmos por todas as imperfeições das demais
personagens, a sua continua insolúvel. Seu defeito é enfatizado por uma
distorção de sua imagem, sobre um fundo caótico de manchas e rabiscos.
Mancha parece, inclusive, olhar para si mesma em desespero (Fig.23).
Esse episódio de reafirmação da exclusão das personagens não é senão
uma maneira de prepará-los para seu retorno, seu momento de inclusão final,
onde seu percurso ganha um significado maior. É através dessa desistência
que elas encontram finalmente um espaço para si, como se esse confronto
consigo mesmo fosse inevitável para alcançarem a plenitude.
O percurso desenvolvido por Ricoeur parte de um reconhecimento de si
para chegar enfim ao reconhecimento mútuo. Apenas reconhecendo nossas
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capacidades vamos enxergá-las no outro. Um reconhecimento social tem como
base uma autoestima necessária para a partilha de valores.
Flicts, por exemplo, reaparece na última página do livro quando o
descobrimos na lua (Fig.18), ou seja, fora do mundo, que representa a sua
transcendência pessoal. Tão distante é a lua que daqui não sabemos definir
sua cor. Esse lugar é particularmente significativo, pois, além de estar fora do
nosso mundo também ela é ambígua, mudando de forma, cor e de tamanho.
A Lua é representativa nesse final de percurso pois ela é uma referência
de mudança e inspiração. É o desconhecido que não existe no mundo, mas é
presente no imaginário. Esse espaço fora do mundo, transcendental e onírico,
povoa nossos sonhos. Ao final, conseguimos enxergar Flicts mesmo sem vê-lo.
Assim, na última imagem do livro, vemos nossa personagem, finalmente
ganhar, significado no mundo, não é mais uma cor amorfa, ele é a lua e está
em primeiro plano, e a terra, com todas as sua cores está ao fundo.
Apesar da trajetória de Flicts lembrar a do Patinho Feio, as duas
personagens são muito diferentes. Flicts não sofre nenhuma transformação de
matiz ou saturação. O Patinho, por outro lado, encontra seu lugar após uma
transformação, símbolo de um amadurecimento. Assim, depois de desistir e
voar para longe o patinho pousa junto às aves que considera mais belas, ao
abaixar a cabeça, resignado com um possível ataque, ele se reconhece no
reflexo da água como uma daquelas lindas aves, que eram, afinal, cisnes. Seu
reconhecimento é uma inclusão nesse seleto grupo.
A trajetória do Patinho Feio é característica de um processo de
crescimento associado diretamente às transformações da puberdade; ao final
ele é um adulto, iniciado na vida, como se seu sofrimento estivesse
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recompensado, porque afinal ser cisne é mais nobre que ser pato. Na
ilustração de Franta vemos claramente a admiração das três crianças que se
inclinam para o lago apontando a beleza do mais novo cisne. Porém nada na
imagem nos indica, claramente, qual dos três cisnes era o patinho feio da
nossa história. A personagem se integra ao grupo de tal forma que fica difícil,
ao final, destacá-la novamente. O sentimento passado pela ilustração é o da
paz de uma ordem restaurada; os cisnes nadam altivos no lago, e tudo está no
lugar.
Mancha tem um final inesperado, pois não encontra um espaço para si,
ou é incluída em algum grupo; sua conclusão é um sonoro “ela não está nem aí
!”(Fig. 23). Sua inclusão é, portanto, encontrada dentro de si, em uma
resolução pessoal. Pois, se Mancha e as outras personagens do livro se
acham feias ou "maldesenhadas” a exclusão foi desde o começo feita por ela
mesma, e só a própria poderia solucionar o seu estigma. Mancha, portanto,
não ganha melhores contornos ao final do livro, nem encontra um lugar de
destaque por ser “maldesenhada”, ela apenas aceita sua condição, que parecia
atormentá-la na página em que aparece distorcida.

Figura 23 - Inclusão/
Mancha/ p.10-11
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A vemos então, de bicicleta, de olhos fechados, com uma expressão de
felicidade, seguida por seu cachorro. É a representação da liberdade. O
cenário sugere a rua, e a bicicleta, o movimento. Assim, a personagem ganha
o mundo e se tiver algum obstáculo em seu caminho certamente não será o da
sua imagem.
Entre uma coisa e outra existe, porém, uma página curiosa (Fig.24). Em
um momento de reflexão antes de se aceitar, a personagem aparece lendo um
livro. Deitada de olhos arregalados ao lado do cachorro, a cena sugere que a
personagem está refletindo sobre toda a história anterior.
Figura 24 - Livro / Mancha / p.10-11

Aqui vemos, finalmente, um cenário, ainda que apenas sugerido, mas
não mais o fundo branco das primeiras páginas, ou o fundo caótico da página
anterior, e o cachorro, que não tinha entrado na história, indica que Mancha
não está sozinha, afinal. O cachorro, como companheiro, está alheio às
preocupações da personagem, que está concentrada no livro no chão, mas sua
expressão induz a uma sensação de tranquilidade, e a cena contrasta com a
dramaticidade da página anterior.
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O elemento do livro é representativo como o gatilho que induz Mancha à
conclusão seguinte de se libertar de suas preocupações. Não sabemos o que
ela está lendo, talvez sejam as mesmas páginas lidas por nós. De qualquer
forma, o fato dela estar lendo um livro e nós estarmos também com um livro na
mão nos leva a crer que nós, que também nos achamos mal desenhados,
também poderíamos chegar à conclusão semelhante de se libertar dessa
condição de auto exclusão e sair pelo mundo de bicicleta.

CONCLUSÃO

Fechamos essa análise com uma reflexão sobre o papel libertador da
literatura. Mancha não só presume as outras histórias de personagens
excluídas, como conclui através dessa leitura que a libertação desses padrões
está em si mesma. A literatura é um veículo para a liberdade pessoal e para a
construção de novas formas de pensamento. Através dessa breve leitura
comparada, observamos que cada história traz consigo uma visão particular do
tema do pertencimento, e sua leitura está longe de ser a repetição de uma
fórmula narrativa, principalmente quando levamos em conta a imagem e seu
poder de interação com o leitor.
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L OUISE BASTOS CORRÊA 1
INTRODUÇÃO

Quando pensamos em possíveis lugares para trabalharmos a poesia,
acredito que no primeiro momento pensamos em algum espaço para
realizarmos um sarau, em uma sala de aula – seja numa escola ou em uma
faculdade – ou mesmo em uma feira de livros, locais próprios para fazermos
uso desse material. Mas e quando chegamos em um espaço que até então era
negligenciado, os antigos manicômios, e nos encontramos com pessoas que
sentem, experimentam e interpretam o mundo de maneira tão singular? Isso
também surtirá efeitos muito interessantes nas possíveis análises literárias, e
em alguns momentos, a priori, poderemos sentir até certo desconforto por algo
tão distinto.
Como parte de uma pesquisa que venho realizando desde o mestrado –
quando analisei o livro de Maura Lopes Cançado “Hospício é Deus”, que foi
escrito durante a sua internação nas décadas de 1950 e 1960, nesse mesmo
Engenho de Dentro onde hoje acontece a oficina literária e outras atividades
culturais, até o meu doutorado em que sigo com a mesma autora e mais outros
1

Doutoranda em Literatura Brasileira pela UFRJ
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dois que também ficaram internados em outros hospícios: Stela do
Patrocínio e Rodrigo de Souza Leão, decidi que conhecer melhor aquele local
e explorá-lo, seria uma maneira bem interessante de conhecer um pouco mais
aquela rotina.
Assim, não satisfeita em apenas analisar os textos em mãos, logo após a
qualificação – na metade do doutorado – começo a frequentar as atividades
culturais no ponto de cultura e bloco carnavalesco Loucura Suburbana, no
Instituto Municipal Nise da Silveira, no intuito de aprender a tocar cavaquinho; e
as aulas eram realizadas no espaço do CAPs (Centro de Assistência
Psicossocial) Clarice Lispector, – que até então eu não conhecia, – e nisso fui
seguindo. E nesse mesmo período eu tomei conhecimento da existência de
uma oficina literária também naquele espaço. Tentei resistir à ideia de
participar da oficina, porque até então meu objetivo era aprender a tocar
cavaquinho, como dito anteriormente, porém, o que tem que acontecer,
acontece. E mal sabia eu que naquele espaço eu iria construir laços de
amizade para vida. Espaço de encontros e reencontros – mas isso é outra
conversa.
Um dia, logo após o término da oficina de música, estava caminhando –
na verdade observando – pelo CAPs e fui atraída para sala onde acontece a
oficina literária. De maneira muito generosa, – característica essa que será
marcante dela – a psicóloga responsável, Rossana Martinez Hildebrandt, me
convida para entrar e conhecer aquele espaço. Ela me pergunta o que eu faço
e o que eu estudo, e quando eu explico a minha pesquisa, nossa parceria foi
imediatamente estabelecida e desde então não paramos mais. E assim seguiu
ao longo desses dois anos. Fui convidada a falar na oficina um pouco sobre os
autores que estudo e o que a princípio duraria uns 2 ou 3 encontros, afinal meu
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objetivo era o de tocar cavaquinho, como disse anteriormente, segue até hoje.
O tempo foi passando e eu não consegui me desligar daquela oficina, daquele
grupo e desse trabalho que me atravessa de tal maneira que chega a ser difícil
nomear essa experiência. A cada oficina, um aprendizado.
Desde esse primeiro encontro até o último, um grupo coeso foi formado e
conseguimos criar um laço de afeto a partir dos textos lidos, na maior parte do
tempo, poesias. A partir de um tema, o disparo era dado para uma imensidão
de assuntos e possibilidades, e alguns usuários ao longo desse tempo
puderam se abrir para novas relações com o mundo.
Como podemos observar em um texto de Moises Alves Bezerra, um
paciente diagnosticado com esquizofrenia, ou como chamamos, usuário da
rede de saúde mental, e frequentador assíduo da oficina literária, teve no ano
de 2017, o seu livro publicado pela editora Encantarte, que fica localizado em
um Ponto de cultura, dentro do Instituto Municipal Nise da Silveira. Seu livro
chama Momentos, e não há uma preocupação com a forma ou o estilo de
escrita, mas sim uma forte e importante necessidade de se expressar através
das palavras escritas. E o interessante desse texto é que o titulo é “Falar
livremente das preocupações”, que já nos remete a um tom confessional e
intimista:
Ser convidado para uma equipe para tratar de assuntos
relacionados com a nova vida a fim de nos ajudar, ter o
tratamento apropriado, é importante para gente.
Também é importante a gente conhecer detalhes da nossa
historia, como o que já passamos, a nossa família,
experiências anteriores de terapias e psicoterapias, enfim,
falar do que nos preocupa para nos ajudar.
Isso com bom terapeuta nos pode só ajudar.
(Bezerra, 2017, p.16)
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Seguindo adiante nessa jornada de descobertas lembro-me de um dos
conselhos mais importantes que ouvi da psicóloga Rossana e que me serviu
muito para entender melhor aquela situação e assim analisar os textos da
minha tese com mais cuidado, porque antes eu estava tão preocupada em dar
voz àqueles que eu considero esquecidos pela sociedade, que sem perceber,
eu mesma estava abafando as suas vozes, eu não estava “ouvindo” o que o
texto tinha pra me dizer, o que eles tinham para me falar.
O conselho dado por ela foi que eu não poderia tentar entendê-los a
partir do meu mundo, pois eu não daria conta. Aquelas situações que eu
estava conhecendo não poderia ser entendida pela minha então lógica
cartesiana, logo, pela literatura eu fui me construindo e reconstruindo,
transformando-me e ganhando uma sensibilidade que nem sabia ser possível.
Acho que os textos poéticos têm esse poder: o de construir novos horizontes.
Por isso, acredito que oficina literária seja um espaço de resistência, pois ali,
naquele local tão negligenciado é possível construir saber a partir da poesia,
dos contos e mesmo de algum romance que um integrante tenha lido e queira
contar. Algumas existências até então fragmentadas começam a ser
ligeiramente coladas pelo fio invisível das narrativas.
Assim, ao longo dessa reta final da tese, eu tentei “ouvir” ao máximo o
que os textos tinham para me dizer, sem tentar sufocá-los com minhas ideias
preestabelecidas de mundo. Muitas perguntas foram respondidas, assim como
outras questões surgiram a partir dessa minha experiência no CAPs, em que
pude conviver com psicólogas, psiquiatras e pacientes sempre podendo
obsevar os vários pontos de vista, me ajudando assim a construir a minha linha
de raciocínio. E mais uma vez deixo nas palavras de Moisés, dessa vez em um
texto chamado Importante para um comportamento:
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Isto é muito importante para mim. Eu gostaria que você
ouvisse o que eu tenho a dizer. Não o que você gostaria que
eu dissesse. Dessa vez a pessoa me ouviu, mas não
hostilmente e, sim, da maneira como eu falei.
Sei que ela quando me falou hostilmente, ela queria se sentir
importante. Mas aí, com meu comportamento e meus
sentimentos, ela me ouviu sério. A minha linguagem, minha
forma de falar, quando eu tiver me expressando, tem que ser
boa.
Há pessoas que dizem – Você me faz sentir triste, você me faz
infeliz, você me faz sentir raiva e assim por diante.
O bom é dizer você me faz sentir... Assim: eu me sinto dessa
maneira hoje! Na verdade, aumenta a autoestima.
(2015, p.17)

De tal modo, podemos perceber o quanto se expressar através das
palavras é importante para ele. Como dito anteriormente, a presente
comunicação é parte da reflexão sobre as oficinas literárias realizadas de junho
de 2016 até o dia de hoje, sob a supervisão de uma psicóloga, dentro de um
CAPs específico, assim como em um tempo delimitado. Nesse espaço temos
possibilidades de criações e vários tipos de interpretações, pois a cada oficina,
quando um poema é lido, muitos mundos são disparados. Na verdade, em
alguns momentos, a oficina gira em torno de uma única palavra que chamou a
atenção e pautamos toda a nossa discussão nela. Como o espaço não é
acadêmico e não seguimos normas de interpretação, há uma liberdade maior e
é possível soltarmos certas amarras que às vezes nos impedem de “ver além”.
Tomamos de empréstimo as ideias de Umberto Eco em Confissões de
um jovem romancista para tentar explicar um pouco mais adiante o tipo de
leitor ao qual me refiro aqui e continuarei mais adiante:
O leitor-modelo de uma história não é o leitor empírico. O
leitor empírico é você, sou eu, qualquer pessoa quando for ler
o texto. Os leitores empíricos estão aptos a ler de várias
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maneiras, e não há lei que lhes diga como devem fazê-lo,
porque eles em geral usam o texto como veículo para suas
próprias paixões, as quais podem vir de fora do texto ou ser
suscitadas por acaso pelo texto.
(ECO, 2015, p.41)

Acho que posso tomar a liberdade de chamar os leitores da oficina do
CAPs de “leitores empíricos”, pois quando estamos lendo os poemas de Ana
Cristina César, Ferreira Gullar, Murilo Mendes, Paulo Leminski, Adélia Prado,
Hilda Hilst, Orides Fontela entre outros, exemplos dos textos trabalhados,
muitas questões são suscitadas, assim como algumas interpretações
aparentemente improváveis surgem, e quando paramos para ouvir com
tranquilidade e respeito, fazem todo sentido. Às vezes, o que acontece é de
uma palavra apenas chamar atenção dentre todas elas, como dito
anteriormente, e a partir dela render muitos debates interessantíssimos.
Aquele é um espaço terapêutico, mas a oficina continua sendo de
literatura e escrita quando a oportunidade surge. E também não é somente de
poesia, não. Lá também lemos contos (quase sempre bem curtos para poder
prender a atenção) assim como alguma notícia em alguma revista ou em um
jornal. E ainda algum texto escrito por algum frequentador, há muita liberdade
na escolha e na aceitação daquilo que está sendo apresentado. Acredito que
meu papel seja o de mediadora das leituras. Eu apresento um texto e o resto
acontece por si só. Eu apenas pontuo algumas questões e a conversa
acontece naturalmente.
Mais uma vez nas palavras de Umberto Eco quando o mesmo se refere
aos tipos de leitores, quando um amigo seu tomou como parte da vivência dele
o que o autor tinha escrito, quando na verdade não tinha sido feito nada
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daquilo, podemos perceber que realmente acontece alguma coisa entre aquele
que escreve, entre o que está escrito e quem está lendo:
Que ocorreu com meu amigo? Ele havia procurado em
minha história algo que, em vez disso, pertencia à sua
memória pessoal. Ele não havia interpretado, mas usado o
meu texto. Não se pode proibir um texto de ser usado por
devaneios, e todos nós fazemos isso com frequência – mas
não se trata de um assunto de interesse público. Usar um
texto dessa forma significa nos deslocarmos dentro dele
como se ele fosse nosso próprio diário pessoal.
Há certas regras nesse jogo, e o leitor-modelo é alguém
ansioso para jogar. Meu amigo esqueceu o nome do jogo e
sobrepôs as próprias expectativas como leitor empírico às
expectativas que o autor queria de um leitor-modelo.
(2015, p. 42)

O que torna o poder da criação literária algo extremamente rico, ao
mesmo tempo em que muito curioso, é o fato de que quando alguém pensa em
alguma coisa e expressa através das palavras em forma de texto, o resultado
final e a interpretação nem sempre são as mesmas. Logo, o leitor empírico é
aquele que dará a “palavra final”.

CONCLUSÃO

A cada final de oficina, eu já estou pensando em quais textos levarei na
próxima semana. Acho que tanto eu quanto os usuários daquele espaço nos
acostumamos àquela dinâmica. Para minha formação acadêmica tem sido uma
experiência muito rica e importante, pois além de aprender outra dinâmica para

52

ESPAÇO DE RESISTÊNCIA: EXPERIÊNCIAS EM
UMA OFICINA LITERÁRIA

a literatura, para cada encontro eu busco novos nomes na poesia, tanto
brasileira quanto estrangeira, e penso qual será a melhor maneira de
apresentá-los. Essa experiência tem rendido bons frutos.
Mas como dito anteriormente, sempre sob a supervisão da psicóloga
Rossana, que é fundamental nesse trabalho. Com ela e os demais
frequentadores eu realmente aprendi que a poesia não pertence a um local
específico, além de não pertencer a um grupo restrito de “escolhidos”, todos
podem ter acesso, talvez a única diferença esteja na maneira de chegar, essa
tem que ser um pouco mais delicada.
Pretende-se, assim, pensar o papel da literatura em um mundo tão veloz
e se existiria um local específico para a poesia ou essa seria uma linguagem
que ultrapassa qualquer barreira. A poesia não tem grades, não possui
amarras, logo ela pode ser vivida e interpretada em qualquer canto. E, nessa
mesma oficina também temos um poeta, Mario Annuza, que publicou em 2014
seu livro Acustica, pela também editora Encantarte. Segue, a seguir, seu
poema chamado “Para sempre poeta”:

a poesia é imortal.
ainda que eu morra,
ela continuará aqui:
irritando, inebriando,
louca de paixões.
Permanecerá acesa
a chama do fogo humano.
todos o cenários
que um dia compuseram
o teatro das ilusões.
o que fazer? Recitar Drummond?
pegar o bonde? fugir pra Minas?
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de nada adiantaria.
Devo aceitar que, um dia,
o que foi um homem
será, tão somente, poesia.
(ANNUZA, 2014, p.68)

Assim, o que podemos perceber é que um espaço como essa oficina
literária no CAPs Clarice Lispector é uma experiência que vem dando muito
certo – eu só estou lá há pouco mais de 1 ano, mas parece que a oficina tem
pelo menos mais de 10 anos, e ao que me parece foram vários formatos. Mas
como dito anteriormente, comecei essas reflexões a partir de minhas vivências
com a literatura ali, que se tornou algo mágico, algo que pulsa potencialidades.
Ali eu cresço e vejo crescer ideias e afetos, que são tecidos pela literatura. E
para quem tiver interesse em conhecer, para quem sabe reproduzir em outros
lugares, o espaço é aberto ao público. A poesia realmente é algo que
transcende. Eu simplesmente vejo isso acontecer.
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LITERATURA FANTÁSTICA E O
REENCANTAMENTO DO MUNDO
MARCIO SIMÃO DE V ASCONCELLOS 1
INTRODUÇÃO
Em seu poema “O canavial e o mar”, João Cabral de Melo Neto
apresenta, de maneira metafórica, a riqueza das inter-relações possíveis ao
diálogo entre dimensões da vida que, aparentemente distintas, tem muito a
dizer uma à outra. Diz o poeta:
O que o mar, sim, ensina ao canavial:
o avançar em linha rasteira da onda;
o espraiar-se minucioso, de líquido,
alagando cova a cova onde se alonga.
O que o canavial, sim, ensina ao mar:
a elocução horizontal do seu verso; a geórgica de cordel,
ininterrupta,
narrada em voz e silêncio paralelo.
O que o mar não ensina ao canavial:
a veemência passional da preamar;
a mão-de-pilão das ondas na areia
moída e miúda, pilada do que pilar.
O que o canavial não ensina ao mar:
o desmedido do derramar-se da cana;
o comedimento do latifúndio do mar,
que menos lastradamente se derrama. 2

O que esse poema revela é a capacidade dialogal da vida humana,
capaz de

relacionar dimensões

específicas

da

vida enriquecendo-se

1 Doutorando em Teologia Sistemático-Pastoral (PUC-RJ); mestre em Teologia SistemáticoPastoral (PUC-RJ); especialista em Ciências da Religião (FATERJ); bacharel em Teologia
(UMESP).
2 Poema disponível em: https://www.escritas.org/pt/t/11966/o-mar-e-o-canavial (acesso dia
02/10/2017).

56

LITERATURA FANTÁSTICA E O
REENCANTAMENTO DO MUNDO

mutuamente, mas sem que, com isso, elas percam a própria
especificidade. É nesse sentido que é possível falar da relação entre Literatura
e Espiritualidade/teologia sem que uma descaracterize a outra. Assim, essas
áreas da vida humana relacionam-se, mutuamente, criando espaços dialógicos
por meio dos quais ambas saem enriquecidas.
Além disso, por meio desta relação, é possível propor uma maneira de
superar o racionalismo dualista e positivista na construção de um viés mais
integrador, dinâmico e melhor vinculado à vitalidade humana. A Literatura e a
experiência religiosa possuem muitos elos de ligação, a partir dos quais podese afirmar a insuficiência de uma leitura do mundo empobrecida em suas
dimensões imaginárias e experienciais. Veremos, neste artigo, como é possível
tornar essa relação Literatura-Espiritualidade um binômio capaz de recuperar a
dimensão de Mistério na vida. Nossa proposta, portanto, é apresentar a
Literatura – e, especialmente, a Literatura Fantástica – como espaço teologal
para a experiência humana.

DA SECULARIZAÇÃO AO RETORNO DO SAGRADO

Na Modernidade, afirmou-se que vivíamos num mundo desencantado.
Secularização

foi

o

termo

usado

para

descrever

um

momento

de

“desencantamento do mundo”, cuja origem deveria “ser buscada, pelo menos
em parte, nas raízes de sua tradição religiosa” 1. Ainda segundo o sociólogo
norte-americano Peter Berger, “a modernização leva necessariamente a um

1

BERGER, Peter, O dossel sagrado, p. 137.
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declínio da religião, tanto na sociedade como na mentalidade das pessoas” 2,
isto é, cria um mundo secularizado, revelando

um processo de perda de

relevância, por assim dizer, da religião como produtora de um nomos social; é
“o processo pelo qual se suprime o domínio das instituições e os símbolos
religiosos de alguns setores da sociedade e da cultura.” 3 Por isso, afirmou-se
que a religião seria logo superada por uma visão de mundo tecnicista e
enfaticamente racional que caracterizaria este mundo secularizado.
No campo da epistemologia, a Modernidade também assistiu a
especialização das disciplinas, especialmente nos séculos XVII-XIX, que
separou os conhecimentos de forma taxativa, colocando-os em caixas
incomunicáveis entre si. Nesse momento – fortemente marcado pelo
positivismo racionalista de A. Comte – a literatura de fantasia tornou-se objeto
de desconfiança por parte da ciência; o imaginário foi compreendido como
coisa infantilizada; os mitos, por exemplo, foram considerados engano ou
falsidade 4.
Como fruto direto de uma sociedade racionalista, praticante de uma
leitura redutora da realidade humana, os contos de fada – e a fantasia em geral
– foram negligenciados como aspectos tidos como imaturos ou insuficientes.
Como bem expressa Bartolomeu Campos Queirós: “vivo numa sociedade que

2

BERGER, Peter, A dessecularização do mundo: uma visão global, p. 10.
BERGER, Peter, O dossel sagrado, p. 134.
4 Para a linguagem contemporânea, mito revela-se uma palavra ambígua, com um sentido
negativo, e outro positivo. Negativamente, o mito é entendido como algo falso, uma mentira ou
ilusão, o oposto da verdade racional, ou ainda, a fantasias geradas por um inconsciente
ingênuo e degradante. Positivamente, contudo, o mito tem sido compreendido como um reflexo
metafórico da “própria atividade criadora e imaginativa, a transcendência do viver imediato, o
homem no ápice de seu vôo.” (cf.: CÉSAR, Constança Marcondes, Implicações
contemporâneas do mito, In: MORAIS, Régis, As razões do mito, p. 38).
3
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não encara a fantasia como o mais profundo do ser.”5. Ora, esta perspectiva
limita a percepção da beleza da vida e “coisifica” as relações humanas,
tornando-as insípidas. Perder de vista essa dimensão do fantástico é deixar-se
contaminar pelo desencanto do mundo proposto pela secularização pósmoderna. Como diz, de forma poética, Rubem Alves:
Há pessoas que moram nos sentidos literais, dos reflexos
especulares, e por isto mesmo não podem perceber a
verdade que mora do outro lado do espelho, nas funduras
das águas escuras, de onde brotam as ninféias. E eles só têm
uma resposta:
“- Não, não é verdade...”
E então a carne chora, sentindo que um pedaço lhe foi
arrancado. E já então não mais vale a pena olhar nem no
espelho dos mares pequenos e nem no espelho dos mares
grandes. Porque sem as estórias de encantamento não mais
existe beleza. E num mundo onde não existe beleza a vida
deixa de ter sentido. 6

A aposta racionalista também cobrou seu preço em outras perspectivas.
A ênfase dada à razão como único critério para julgar o mundo sensível
acabou tornando, em maior ou menor grau, ilegítimas outras formas de acesso
à realidade. De fato, “a afirmação da superioridade da razão frente às demais
capacidades cognitivas humanas é o fruto mais amadurecido do cartesianismo.
O cogito ergo sum de Descartes estabeleceu um novo padrão para a relação
do homem com seu meio: relação sujeito/objeto.”7 Nessa perspectiva, a própria
existência é vista como objeto passível de dissecação em prol da promessa de
um progresso sem limites.

5

QUEIRÓS, Bartolomeu Campos, Literatura: leitura de mundo, criação de palavra, In: YUNES,
Eliana (org.), Pensar a leitura: complexidade, p. 160
6 ALVES, Rubem, Mares pequenos, mares grandes, In: MORAIS, Régis (org.), As razões do
mito, p. 21.
7 ROCHA, Alessandro, Experiência e discernimento: recepção da palavra numa cultura pósmoderna, p. 38.
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Isso traz graves consequências para a vida humana. A desigualdade
socioeconômica entre os países mais ricos e as nações mais pobres do mundo
seguiu, lado a lado, a uma crescente instrumentalização da natureza. Esta
perdeu sua “aura sagrada”, tornando-se mero objeto que podia ser dominado e
explorado sem respeito, pudor ou cuidado pela criação. Como diz Rubem
Alves:
Nem os céus proclamam a glória de Deus, como acreditava
Kepler, nem a terra anuncia seu amor. Céus e terra não são o
poema de um Ser Supremo invisível. É por isso que não existe
nenhum interdito, nenhuma proibição, nenhum tabu a
cercá-los. A natureza é nada mais que uma fonte de
matérias-primas, entidade bruta, destituída de valor. O
respeito pelo rio e pela fonte, que poderia impedir que eles
viessem a ser poluídos, o respeito pela floresta, que poderia
impedir que ela viesse a ser cortada, o respeito pelo ar e pelo
mar, que exigiria que fossem preservados, não têm lugar no
universo simbólico instaurado pela burguesia. Seu
utilitarismo só conhece o lucro como padrão para a
avaliação das coisas. Até mesmo as pessoas perdem seu
valor religioso. 8

Em outro sentido, a razão na Modernidade expulsou o Sagrado da vida,
tendo-o

como

desnecessário

para

explicar

o

mundo.

Contudo,

o

desaparecimento da religião (no Ocidente, especificamente o cristianismo)
pode nos expor ao risco do fim apocalíptico descrito por ela mesma; a retirada
da religião do cenário moderno – como se fosse “pensamento alheio à
natureza humana, alguma coisa qualquer que chega como coação, como
amarra, algo que pode ser nocivo à saúde”9 – sobrecarrega o ser humano com
uma responsabilidade enorme diante da manutenção da vida no mundo,
deixando-o sozinho na luta contra o mal e o sofrimento.

8
9

ALVES, Rubem, O que é religião?, p. 47-48.
GIRARD, René & VATTIMO, Gianni, Cristianismo e relativismo: verdade ou fé frágil?, p. 31.
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Mas essa crença na razão humana como único critério de leitura da vida
enfrentou grave crise no início do século XX. As expectativas otimistas da
Modernidade foram frustradas pelas inúmeras crises políticas, econômicas,
sociais, religiosas e de sentido experimentadas no decorrer do século XX. Em
1914, por exemplo, teve início a 1ª Guerra Mundial que se desenrolou em
países cristãos. Em 1917, ocorreu, na Rússia, a Revolução Bolchevique, na
qual toda a monarquia foi destituída do poder e assassinada. Em 1929, ocorreu
a queda da Bolsa de Valores em Nova Iorque, criando um grande número de
desempregados. E em 1939, iniciou-se um segundo e mais sangrento conflito,
a 2ª Guerra Mundial, cujo fim foi marcado pela detonação de duas bombas
atômicas, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki, em agosto de 1945. Na
segunda metade do século XX, o mundo viu-se atordoado pela descoberta dos
horrores dos campos de concentração e pelos “Gulags do mundo comunista,
onde o ser humano foi tratado como verdadeiro animal por outros não menos
animalizados” 10. A possibilidade da autodestruição em massa, tanto por
armamentos nucleares como pela escassez dos recursos ambientais
necessários à vida, aliada à lógica mercadológica a partir da qual a maior parte
do Ocidente se constituiu, representam uma grande crise que se manifesta em
várias dimensões da vida.
Aplicada à epistemologia, estas crises ressaltaram os riscos da ausência
de uma visão interdisciplinar: percebeu-se que o conhecimento partido em
pedaços só poderia produzir uma vida igualmente partida em pedaços. Os
saberes “encaixotados” –, um conhecimento quase exclusivamente cerebral,
sem espaço para afetividade – eram incapazes de dar conta das múltiplas
dimensões da vida.

10

LIBÂNIO, João Batista, Deus e os homens: os seus caminhos, p. 30.
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A partir disso, o conceito de mundo secularizado sofreu muitas críticas, a
começar pelo próprio Peter Berger. “Argumento ser falsa a suposição de que
vivemos em um mundo secularizado”, diz Berger, “O mundo de hoje, com
algumas exceções [...] é tão ferozmente religioso quanto antes.” 11. Ora, se é
assim, então é possível reafirmar a literatura – e especialmente a literatura
fantástica – como um meio de conhecer a vida, pois ela traduz a própria vida.
Aliás, a literatura é para se saborear (não para fazer análises métricas ou de
qualquer outro gênero). Saboreando a literatura, é possível perceber que existe
um diálogo com outras áreas da vida, inclusive da experiência de Deus nas
mais variadas tradições religiosas. Este saborear a vida é possibilitado pela
imaginação.
Imaginar é uma atividade de reconstrução, até de
transformação do real, em função dos significados que
damos aos acontecimentos ou das repercussões interiores
que eles têm em nós. Não é afastar-se em relação ao mundo
real; é seguir ao mesmo tempo uma via paralela. Quando
Jean-Paul Sartre diz: “O ato de imaginação é um ato mágico.
É uma encantação destinada a fazer aparecer o objeto no
qual se pensa, a coisa que se deseja de modo a dela tomar
posse” (p. 161), refere-se à hierarquização que ele introduz
entre consciência que imagina e consciência que percebe,
sendo que esta última, para ele, tem a superioridade.
Atribuamos um outro sentido a essa expressão: o imaginário
age como exorcismo dos efeitos maléficos do real sobre a
pessoa, e como valorização dos efeitos benéficos, a fim de
garantir-lhe a coerência interna. Eu não me desligo do real.
Ele caminha em mim por vias secretas. Tal acontecimento,
tal pessoa encontrada, suscita ressonâncias; por associação,
desperta em mim imagens. O desencadeamento da
atividade imaginária é provocado por encontros emocionais
entre o real e mim mesmo. 12

11

BERGER, Peter, A dessecularização do mundo: uma visão global, p. 10.
POSTIC, Marcel. O imaginário na relação pedagógica. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor,
1993, p. 13-14.

12
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A LITERATURA FANTÁSTICA COMO
REENCANTAMENTO DO MUNDO.

Deveríamos nos questionar: este gênero literário da literatura fantástica é
capaz de tocar em aspectos tão profundos e necessários à vida humana, como
sua relação com o Sagrado? Nossa proposta é responder afirmativamente: a
espiritualidade pode ser demonstrada através de gêneros literários tão
incrivelmente imaginativos como esse, fato que pode ser comprovado a partir
da análise da obra de ficção de diferentes autores que lidam com o gênero.
Dentre estes autores, e como foco da nossa análise, investigaremos textos de
C. S. Lewis e de J. R. R. Tolkien, com o objetivo de encontrar em suas obras
de ficção e fantasia elementos que expressam a espiritualidade humana. Mas
antes, é necessário definir o termo. O que queremos dizer quando falamos de
Literatura Fantástica?
Não é tarefa simples definir o que se compreende por esse tipo de
literatura. Dependendo do teórico estudado, as perspectivas revelam-se
múltiplas. Para Tzvetan Todorov, por exemplo, a literatura fantástica pode ser
descrita como aquela que se relaciona a uma “hesitação experimentada por um
ser que só conhece as leis naturais, face a um acontecimento aparentemente
sobrenatural.”13. Diante de um texto representativo deste gênero literário, o
leitor experimenta, seja por enxergar isso no personagem da narrativa, seja por
ele próprio identificar-se com o personagem, esta hesitação diante de um
acontecimento que não poderá ser interpretado alegórica ou poeticamente 14.
Para Remo Ceserani, Todorov compreende literatura fantástica como uma

13
14

TODOROV, T., Introdução à literatura fantástica, p. 31.
Ibid., p. 39.
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nova “modalidade do imaginário, criada no fim do século XVIII e utilizada para
fornecer eficazes e sugestivas transcrições da experiência humana da
modernidade”15. A partir dessa definição, Todorov limita o gênero a alguns
textos e escritores do século XIX.
Outra maneira de definir “literatura fantástica” vai ao extremo oposto:
alarga o campo de ação do fantástico e tende a incluir nesse gênero, sem
qualquer limite histórico, todo “um setor da produção literária, no qual se
encontra confusamente uma quantidade de outros modos, formas e gêneros,
do romanesco ao fabuloso, da fantasy à ficção científica, do romance utópico
àquele de terror, do gótico ao oculto...”16.
Em nossa abordagem, literatura fantástica será compreendida como:
um ‘modo’ literário que teve raízes históricas precisas e se
situou historicamente em alguns gêneros e subgêneros, mas
que pôde ser utilizado – e continua a ser, com maior ou
menor evidência e capacidade criativa – em obras
pertencentes a gêneros muito diversos. (...) Porém, há uma
precisa tradição textual, vivíssima na primeira metade do
século XIX, que continuou também na segunda metade e em
todo o século seguinte, na qual o modo fantástico é usado
para organizar a estrutura fundamental da representação e
para transmitir de maneira forte e original experiências
inquietantes à mente do leitor. 17

Contudo, não é tão simples explicar o modo como essas histórias
surgiram. Na verdade, “a história dos contos de fada [que são, também,

15

CESERANI, Remo, O fantástico, p. 8.
Ibid., p. 8-9.
17 Ibid., p. 12.
16
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literatura fantástica] provavelmente é mais complexa do que a da raça humana,
e tão complexa quanto a da linguagem humana” 18.
As teorias a respeito da origem dos contos de fada variam
bastante: algumas dizem que são remanescentes
degenerados de mitos e doutrinas religiosas, outras afirmam
que eles provém de uma parte degenerada da literatura. Já
se disse também que eles são uma espécie de sonho, mais
tarde contados como estórias. 19

Em que pese esta pluralidade de explicações sobre sua origem, os
contos de fada possuem elementos em comum, normalmente relacionados ao
núcleo central da narrativa ao qual são acrescidos ou retirados elementos de
acordo com a região na qual ele é contado. Assim, no centro constitutivo de um
bom conto de fadas permanece um arquétipo ou um mito que estrutura a vida
dos seus ouvintes, dando-lhes sentido e instrumental para a interpretação de
suas vidas. Aquilo que é arquetípico “deixa uma impressão eterna, de modo
que é sempre lembrado.” 20. De forma mais intensa que os mitos, o conto de
fada, por ser “tão elementar e tão reduzido aos seus elementos estruturais
básicos” 21, pode alcançar basicamente todos os lugares, fazendo sentido para
qualquer pessoa.
De fato, as narrativas vinculadas ao fantástico envolvem profundamente
o leitor, acabando por “tirar-lhe o chão”, isto é, inserem no mundo do cotidiano,
da vida diária, das contas a pagar, do trabalho, dos estudos, dos
relacionamentos, enfim, do dia a dia, elementos de surpresa, terror ou humor
que não são facilmente assimilados e que devolvem à vida o senso de

18

TOLKIEN, J. R. R., Sobre histórias de fadas, p. 27.
VON FRANZ, Marie-Louise, A sombra e o mal nos contos de fada, p. 19.
20 Ibid., p. 20.
21 Ibid., p. 21.
19
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assombro e mistério 22. Por tudo isso, podemos afirmar que a literatura
fantástica é capaz de transmitir experiências profundamente humanas,
incluindo aqui as experiências vinculadas à espiritualidade. Os dois autores
tratados nesse artigo também contribuem para a compreensão do valor da
literatura fantástica para a vida humana.

J. R. R. TOLKIEN E A SUBCRIAÇÃO.

O escritor sul-africano, naturalizado inglês, John Ronald Reuel Tolkien é
muito conhecido por ter criado um mundo vasto e complexo, com novas
línguas e raças, chamada Terra Média. Sua criatividade o tornou conhecido
como o pai da literatura fantástica moderna.
Para Tolkien, há uma íntima relação entre mito e o processo da
imaginação (que produz fantasia) que é uma característica do ser humano.
Tolkien chama esta característica essencial de subcriação, isto é, a capacidade
do ser de construir, tanto quanto possível, um mundo subordinado, com suas
próprias regras, que lhe é próprio. Em seu poema Mythopeia, Tolkien
desenvolve este conceito de subcriador, uma tarefa destinada ao homem por
seu Criador. Mythopoeia fala de criação e imaginação. Tudo o que foi criado –
árvores, montes, estrelas etc – foi nomeado por seres humanos, graças à sua
capacidade imaginativa. Ora, se tais coisas são nomeadas, seus nomes são
22

Esta é uma das características da literatura fantástica apresentadas por Ceserani. Além
desta, Ceserani cita: a posição de relevo dos procedimentos narrativos no próprio corpo da
narração; a narração em primeira pessoa; um forte interesse pela capacidade projetiva e
criativa da linguagem; passagem de limite e de fronteira; o objeto mediador; as elipses; a
teatralidade; a figuratividade; e o detalhe. Cf., a respeito, CESERANI, Remo, O fantástico, p.
68-77.

66

LITERATURA FANTÁSTICA E O
REENCANTAMENTO DO MUNDO

invenções humanas sobre realidades existentes. Assim, ao criar histórias e
usá-las para refletir sua própria realidade, o ser humano exerce seu direito
intrínseco, imaginativo, de reproduzir em sua criação aquilo que pode ser
percebido, ainda que não plenamente, do caráter de seu próprio Criador. Aliás,
para Tolkien, este é o valor da Fantasia. Como afirma o poema:
Homem, subcriador, a luz refratada
através da qual um único Branco se despedaça
para muitos tons, e infinitamente combinada
em formas vivas que se movem de mente para mente.
Se todas as frestas do mundo enchemos
com elfos e duendes, se ousamos moldar
deuses e suas casas com escuridão e luz,
se semeamos as sementes de dragões, esse é o nosso direito
(usado ou abusado). O direito não nos foi renegado.
Criamos pela lei na qual fomos feitos.(...) 23

Em sua palestra Sobre histórias de fadas, Tolkien novamente advoga a
imaginação humana como arte subcriadora, na busca por definir o que são
contos de fadas. Segundo ele, histórias de fadas são indescritíveis, apesar de
não serem imperceptíveis ao ser humano 24. Percebe-se, nelas, a presença de
algo estranhamente familiar, apesar de ser impossível dissecá-lo. As histórias
de fada geram o prazer da subcriação, e também fazem nascer o consolo do
final feliz, o que Tolkien chama de eucatástrofe: a “repentina ‘virada’ jubilosa”25.
Trata-se daquela faceta essencial ao bom conto de fadas: a afirmação da
esperança de um bom final, mesmo em meio a uma existência de sofrimento,
pesar e fracasso.

23 Citação de parte do poema Mythopoeia. O poema completo encontra-se disponível no site:
http://www.valinor.com.br/artigos/tirith-aear/mythopoeia/ (acesso dia 03/06/2017).
24 TOLKIEN, J. R. R., Sobre histórias de fadas, p. 16.
25 Ibid., p. 77.
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C. S. LEWIS E PHANTASTES: O BATISMO DA
IMAGINAÇÃO

O escritor irlandês Clive Staples Lewis também tratou do valor da
literatura de fantasia e sua relação com a espiritualidade humana. Aliás, esta
relação fez parte essencial do processo de conversão à fé cristã que Lewis
experimentou. Foi a literatura de fantasia o que, primeiramente, conduziu Lewis
ao encontro com o Mistério e o Incondicional. Ao ler a saga do Rei Olaf, de
Longfellow, e, em especial, uma passagem específica – “Ouvi uma voz que
gritava, Bálder, o Belo, está morto! Está morto...” – Lewis foi “elevado a regiões
vastíssimas do céu setentrional, e desejava com intensidade quase doentia
algo que jamais poderá ser descrito (salvo que é frio, amplo, austero, pálido e
distante)...”26. Lewis chama esta sensação de Alegria, um desejo ou um anseio
inconsolável, uma saudade por algo que ultrapassa até mesmo a própria
sensação; um sentimento de nostalgia que marca uma presença constante em
toda a obra literária de Lewis, bem como em sua vida. A Alegria, em si mesma,
era sinal para outra realidade, para a qual ela despertava o desejo. Em sua
autobiografia, Lewis cita diversos autores e livros que, em maior ou menor
grau, trouxeram lampejos da Alegria. Dentre estes, talvez, o principal tenha
sido Phantastes, de George MacDonald, um conto de fadas que produziu um
grande impacto na vida de Lewis e que, conforme ele afirmou, batizou sua
imaginação.
O que Lewis encontrou na visão de mundo desses autores que o atraiu?
Certamente, sua percepção crítica a uma compreensão reducionista da
realidade, a um materialismo árido, distante da linguagem metafórica. Esses
26

LEWIS, C. S., Surpreendido pela Alegria, p. 24.
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autores que exerciam fascínio em Lewis mantinham-se vinculados à ideia do
transcendente, utilizando-se da imaginação poética, literária e mitológica para
expressá-lo em imagens.
A obra Phantastes é, em si mesma, um relato de uma experiência
mística, de encontro com uma dimensão além da nossa. Anodos27, o
protagonista, é um jovem que perdeu a mãe durante a infância. Desejoso de
visitar o reino das fadas – sobre o qual lera num conto de fadas – Anodos
chega a uma floresta encantada. Lá, ele recebe conselhos de uma linda
mulher, o espírito de uma faia, que o alerta sobre os perigos do seu mundo e
depois o beija num frescor de sinceridade que reanima seu coração. Num
primeiro momento, a experiência o deixa extasiado e sem falas, mas logo a
seguir, Anodos percebe estar em completa harmonia com o mundo da
natureza, entendendo a conversa das árvores e dos animais e descobrindo
dentro de si uma alegria nunca antes sentida 28.
Anodos enfrenta vários desafios em sua jornada, chegando à exaustão,
ao desespero, e, por fim, à morte numa batalha contra um lobo gigante. Porém,
ele percebe que a morte não representava o fim; antes, anunciava um novo
tempo no qual as dores da vida haviam passado e o ar fresco das montanhas
da terra do norte podia ser respirado. As suas dúvidas e seu sofrimento haviam
dado lugar à esperança, expressa nas últimas linhas do conto: “Sei que o bem
está chegando até mim – que o bem está sempre chegando; embora poucos
possuam, o tempo todo, a simplicidade e a coragem para acreditar nele.”29. De
maneira inequívoca, Anodos teve uma experiência mística que lhe deu sentido

27

Vale perceber que Anodos significa literalmente “aquele que perdeu o caminho”. Cf.
DOWNING, David, C. S. Lewis: o mais relutante dos convertidos, p. 72
28 Ibid., p. 72ss
29 Ibid., p. 74
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para vida e mesmo para a morte. Após sua jornada no reino das fadas, ele
reencontra seu caminho, consciente de um “poder de calma resistência” 30
recém adquirido que lhe mantém esperançoso e em paz.
O impacto desta leitura foi tão grande que Lewis afirmou que a obra
continha “um tipo de inocência fresca e matinal e também de forma bastante
inequívoca, uma certa qualidade da Morte, da boa Morte. O efeito real sobre
mim foi o de converter, até mesmo batizar (é nesse ponto que entra a Morte)
minha imaginação.” 31. É possível perceber nos escritos de Lewis a respeito
desse encontro com Phantastes que a experiência de sua leitura o alterou
profundamente. Posteriormente, ele reconheceu que a narrativa em Phantastes
iniciou um processo de conversão à fé cristã que foi lento e gradual. Ainda
assim, já nos primeiros momentos após encontrar-se com a narrativa, Lewis
vivenciou algo fundamentalmente importante, “uma espécie de consciência da
‘iluminação’ (...) algo de inteiramente novo” 32, que mudou o seu modo de vida e
sua concepção de mundo.
Por isso, na visão de Lewis, a literatura de fantasia e os contos de fada
podem ser considerados como espaço fecundo para a construção do
imaginário dos seres humanos e para a sua autocompreensão. Redescobrir
essa possibilidade hermenêutica de narrar histórias e narrar-se ao mesmo
tempo por meio desse gênero literário é, na visão de Lewis, essencial para os
seres humanos.
30

No original: “power of calm endurance”. Cf.: http://www.gutenberg.org/files/325/325-h/325h.htm (p. 118), acesso dia 10 de outubro de 2013 às 16:32h
31 LEWIS, C. S., Uma antologia, in: DOWNING, David, C. S. Lewis: o mais relutante dos
convertidos, p. 74. Ver também a autobiografia de Lewis, na qual ele afirma após a leitura do
livro de MacDonald: “Naquela noite minha imaginação foi, num certo sentido, batizada; o
restante de mim, não sem razão, demorou mais tempo. Eu não tinha a menor noção daquilo
em que me envolvera ao comprar Phantastes.” (LEWIS, C. S., Surpreendido pela alegria, p.
186).
32 SCHILLEBEECKX, Edward, História humana: revelação de Deus, p. 100.
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Por outro lado, quando se enxerga a profundidade da literatura de
fantasia, redescobrimo-nos a nós mesmos, refletidos nas palavras, nem
sempre certas e, com certeza, não absolutas, mas sempre verdadeiras, que
expressam nossos sentimentos, nosso ser, nossa alma de tal forma que
nenhum outro caminho poderia traçar. E não apenas isto: por ser algo que nos
afeta integralmente (pois razão e emoção participam do caminhar pelo país das
fadas), o encontro com este tipo de literatura em especial tem o poder de nos
modificar.
Uma boa leitura pode nos proporcionar emoções jamais
imaginadas como: “ver” imagens jamais conhecidas, “sentir”
odores nunca cheirados, “degustar” pratos nunca até então
imaginados como existentes. (...) Assim, mesmo que a
literatura fale do imaginário, ela parte do real, do vivido, da
experiência de quem escreve e de quem lê. Aqui, podemos
pensar na teologia se utilizando da literatura para se
aproximar deste real, desta vivência, tendo por esta ótica
mais possibilidade de diálogo com os homens e suas
culturas. 33

Nessa redescoberta deste gênero literário, também importa ressaltar que,
em sua origem, os contos de fada não eram um tipo de literatura destinada
exclusivamente a crianças. Antes, ao contrário: havia interesse por eles em
todas as faixas etárias e classes sociais, embora estivessem presentes
especialmente entre as classes mais baixas da população, como camponeses
e lenhadores34. Contudo, em grande parte se associa contos de fada ao
público infantil. Mas essa relação é, diversas vezes, fruto de uma visão
pejorativa, seja dos contos de fada, seja das próprias crianças. Nesse sentido,
afirmar que um conto de fadas é algo exclusivo para crianças é desmerecer
tanto as crianças como os contos de fada. Nas palavras de J. R. R. Tolkien:
33 GASPARI, Silvana, Tecendo comparações entre literatura e teologia (disponível em
http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html, acessado dia 3/12/2012 às 10:05h)
34 Cf. FRANZ, Marie-Louise von, A sombra e o mal nos contos de fada, p. 18
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Entre aqueles que ainda têm sabedoria bastante para
acreditar que histórias de fadas não são perniciosas, a
opinião comum parece ser a de que existe uma conexão
natural entre a mente das crianças e as histórias de fadas, da
mesma ordem da conexão entre o corpo delas e o leite. Creio
que isso é um erro; (...) um erro cometido mais
freqüentemente por aqueles que, seja qual for seu motivo
particular (...), tendem a enxergar as crianças como um tipo
especial de criatura, quase uma raça diferente, e não como
membros normais, ainda que imaturos, de uma determinada
família e da família humana em geral.35

Por essa razão C. S. Lewis afirma que continuar apreciando contos de
fada, quando já adulto, não representa um atraso no desenvolvimento
emocional e/ou psicológico. Antes, para Lewis, crescimento relaciona-se a
enriquecimento de gostos por prazeres distintos. Assim, “hoje em dia, já não
gosto somente de contos de fadas, mas também de Tolstoi, Jane Austen e
Trollope e chamo isso de crescimento; se tivesse precisado deixar de lado os
contos de fadas para apreciar os romancistas, não diria que cresci, mas que
mudei” 36. Na verdade, na qualidade de adulto, se é capaz de apreciar melhor
os contos de fada e seus profundos sentidos. Além disso, envolver-se com a
criação deste tipo de literatura é, num certo sentido, retornar à infância, pois
ambos – o ato criativo e a infância – são constituídos por liberdade,
espontaneidade, fantasia e inventividade 37. Isso também se reflete do ponto de
vista teológico, pois receber o reino de Deus como uma criança, capaz de se
encantar com o mundo de Deus e de confiar em seu amor, é, segundo Jesus, o
caminho para entrar em seu reino (Lc 18.17).

35

TOLKIEN, J. R. R., Sobre histórias de fadas, p. 40-41
LEWIS, C. S., Três maneiras de escrever para crianças in LEWIS, C. S., Crônicas de Nárnia:
volume único, p. 744
37 QUEIRÓS, Bartolomeu Campos, Literatura: leitura de mundo, criação de palavra in YUNES,
Eliana (org.), Pensar a leitura: complexidade, p. 160
36
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A presença dos contos de fada e da literatura de fantasia concedem à
história humana algo de incondicional, expresso num misto de familiaridade
saudosa e espanto místico. Isso significa fornecer valor a este tipo de literatura
como geradora de ricas possibilidades hermenêuticas do próprio ser. Na
verdade, para Lewis, a fantasia constituía a forma adulta de narrativa 38. A partir
dela, pode-se compreender o ser humano e compreender-se como ser
humano, melhor e com maior profundidade. A literatura é, assim, espaço para
construção e reconstrução do humano. Ou, como afirma C. S. Lewis:
A experiência literária cura a ferida da individualidade sem
arruinar seu privilégio. Há emoções de massa que também
curam a ferida, mas destroem o privilégio. Nelas, nossos seres
isolados fundem-se entre si, e afundamos de volta à
subindividualidade. Mas lendo a grande literatura, torno-me
mil homens e ainda permaneço eu mesmo. Como o céu
noturno no poema grego, vejo com uma miríade de olhos,
mas ainda assim sou eu quem vê. Aqui, tal ato como no ato
religioso, no amor, na ação moral e no conhecimento,
transcendo a mim mesmo. E nunca sou mais eu mesmo do
que ao fazê-lo. 39

CONCLUSÃO
Reafirmemos: a literatura fantástica e o conto de fadas podem tornar-se
veículos

de

uma

mensagem

transcendente,

daquilo

que

nos

toca

incondicionalmente, sendo capaz, portanto, de superar leituras redutoras da
vida humana. Este tipo de literatura pode descrever as irrupções do Sagrado
no mundo dos homens. Nesse sentido, serve para tornar concreto o que de

38
39

DURIEZ, Colin, Tolkien e C. S. Lewis: o dom da amizade, p. 202
LEWIS, C. S., Um experimento na crítica literária, p. 121.
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outra forma permaneceria abstrato; é um modo de falar, ver e sentir dimensões
da realidade inatingíveis racionalmente, dando-lhes significado e consistência.
G. K. Chesterton afirma que uma visão mecanicista de mundo, fruto de
um naturalismo científico fechado ao transcendente, é desumanizadora,
destituindo o universo de qualquer sentido 40. Lido nessa perspectiva, o
universo torna-se uma prisão; esta continua existindo mesmo diante da
grandeza ou infinidade do cosmos. Para Chesterton, conciliar esta visão
reducionista da vida com o infinito do universo seria como “dizer a um
prisioneiro do cárcere de Reading que ele teria o prazer de saber que a prisão
agora ocupava metade do país” 41, mas “o carcereiro não teria nada para
mostrar-lhe a não ser mais e mais longos corredores de pedra com iluminação
horripilante e sem nada do que é humano.”42
Essa lente hermenêutica da realidade não explica de modo satisfatório o
ser humano, nem é capaz de compreender sua sede por vida e sua vocação
ao Mistério. Assim, é necessário encontrar outra chave de leitura da vida. Esta
chave, para Chesterton, pode ser encontrada na ética proposta pelo país dos
elfos (alusão à literatura de fantasia) pela qual o universo inteiro é resignificado
como um bom conto de fadas. A própria criação é, a partir dessa ótica, revista
como ato contínuo de um Deus inteiramente criativo: devido à vida exuberante
que surge de Deus, como dom à sua criação, o sol levanta-se todas as
manhãs, de forma regular, “por nunca se cansar de levantar-se”; ou, ainda nas
palavras de Chesterton:
Talvez Deus seja forte o suficiente para exultar na monotonia.
É possível que Deus todas as manhãs diga ao sol: “Vamos de
40

CHESTERTON, G. K, Ortodoxia, p. 103.
Ibidem.
42 Ibidem.
41
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novo”; e todas as noites à lua: “Vamos de novo”. Talvez não
seja uma necessidade automática que torna todas as
margaridas iguais; pode ser que Deus crie todas as
margaridas separadamente, mas nunca se canse de criá-las.
Pode ser que ele tenha um eterno apetite de criança; pois nós
pecamos e ficamos velhos, e nosso Pai é mais jovem do que
nós. A repetição na natureza pode não ser mera recorrência;
pode ser um BIS teatral. 43

O que é dito de forma poética por Chesterton é reafirmado por Lewis em
um de seus sermões proferidos em Oxford e registrado em Peso de glória:
nele, Lewis nos aconselha a lembrarmos dos contos de fadas, pois
(...) você e eu precisamos da mais poderosa das magias que
se possa encontrar, para livrar-nos do encantamento
maligno do mundanismo sob o qual vivemos há quase cem
anos. Quase toda a educação procura silenciar essa voz
tímida e persistente dentro de nós: quase todas as filosofias
dos nossos tempos foram elaboradas para convencer-nos de
que o bem do homem encontra-se nesta terra.44

Para Lewis, o anseio pelo Mistério, a percepção da mensagem que
chega a nós pela revelação de Deus, mistura nem sempre harmoniosa de dor e
de esperança, produzidas pela doçura e esporadicidade da experiência, é
indicação de nossa vocação à dimensão sobrenatural que amplia, mas não
rejeita, a vida natural. Na verdade, ocorre o contrário: por essa vocação, a vida
natural é “redimida”, num certo sentido, pois ganha profundidade e valor. Em
outras palavras, quando as coisas principais são colocadas em primeiro lugar,
tudo o que é secundário é promovido, não suprimido. Nesse sentido é que
Lewis afirma que
Não existe gente comum. Você nunca falou com um simples
mortal. As nações, as culturas, as artes, as civilizações – essas

43
44

Ibid., p. 100
LEWIS, C. S., Peso de glória, p. 14
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são mortais, e a vida delas está para a nossa como a vida de
um mosquito. Mas é com criaturas imortais que brincamos,
trabalhamos ou casamos, e a elas que desdenhamos,
censuramos ou exploramos – horrores imortais ou
esplendores perenes. (...) Depois da santa ceia, o nosso
próximo é o objeto mais santo que se apresenta aos nossos
sentidos. 45

Para Lewis,
... o país das fadas desperta no menino um anseio por algo
que ele não sabe o que é. Comove-o e perturba-o
(enriquecendo toda a sua vida) com a vaga sensação de algo
que está além de seu alcance, e, longe de tornar insípido ou
vazio o mundo exterior, acrescenta-lhe uma nova dimensão
de profundidade. O menino não despreza as florestas de
verdade por ter lido sobre florestas encantadas: a leitura
torna todas as florestas de verdade um pouco encantadas. 46

Todas essas características estão sobejamente ilustradas nas obras de
Tolkien e Lewis. Ambos souberam utilizar-se de mitos para subcriar mundos,
relacionando-os com nossa própria realidade. E, seja, por exemplo, em O
Senhor dos Anéis, ou em O Silmarillion, de Tolkien, como em As Crônicas de
Nárnia ou O Grande Abismo, de Lewis, bem como em outras obras desses
autores, percebe-se a presença de aspectos relacionados à espiritualidade
humana. As suas obras de fantasia e ficção não ignoraram esse aspecto
fundamental para os homens e mulheres; antes, pelo contrário, foram
construídas sobre este anseio tão humano que é a busca pelo que não se pode
enquadrar apenas racionalmente. Vale lembrar que a experiência do Sagrado

45

Ibid., p. 23.
LEWIS, C. S., Três maneiras de escrever para crianças, In: LEWIS, C. S., Crônicas de
Nárnia: volume único, p. 747.
46
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não é irracional, mas sua racionalidade não segue os parâmetros propostos
pela razão iluminista. 47
G. K. Chesterton afirmou certa vez que o valor dos contos de fada não é
ensinar que existem dragões, mas sim revelar que eles podem ser vencidos.
Os contos de fada, e de fantasia em geral, apresentam lições valiosas para a
construção do humano. Poderíamos, a título de exemplo, destacar a ideia
presente em Cinderela, que é a mesma expressa no Magnificat de Maria: os
humildes serão exaltados. Ou então, lembrar-nos da lição de A Bela e a Fera,
afirmando que uma criatura precisa ser amada antes de ser amável. Mas, além
disso, os contos de fada e a literatura fantástica também despertam em seus
leitores um anseio por algo diferente, intraduzível, incomunicável por outra via
que não seja a própria literatura fantástica. A leitura desse gênero comove,
perturba e enriquece toda a vida de quem o lê, levando-o (a) a enxergar o
mundo por meio de uma nova lente: a beleza e o encantamento das boas
histórias.

47

Cf.: ROCHA, Alessandro, Espírito Santo: aspectos de uma pneumatologia solidária à
condição humana, p. 127.
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O PAPEL POLÍTICO TRANSFORMADOR DA
LITERATURA INFANTIL DE AUTORIA
INDÍGENANO BRASIL
MELISSA CARVALHO GOMES MONTEIRO 1

INTRODUÇÃO

O presente artigo propõe problematizar que a literatura infantil de autoria
indígena direcionada a crianças não-indígenas é parte de um instrumento
político para a transformação da imagem depreciativa ou folclórica dos povos
indígenas, bem como objetiva construir novos signos em torno da identidade
nacional, desconstruindo a concepção instituída de uma cultura privilegiada,
em detrimento da multiplicidade cultural presente no território brasileiro.
Essa discussão é fruto da minha Tese de Doutorado intitulada “AMU ITÁ
TETAMA Literatura infantil de autoria indígena como projeto político de
(re)construção da imagem histórica e da autoimagem dos povos indígenas do
Brasil” e defendida no ano de 2014 pelo departamento de serviço social da
PUC- Rio, construída em torno de pesquisa e experiência pessoal de 1 ano
junto a grupos indígenas de diferentes etnias inseridos no espaço urbano na
cidade

1

de

Manaus

–

AM

e

no

estado

do

Rio

de

Doutora em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
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Dessa forma, venho comunicar do lugar incomum que ocupo o meu
comprometimento político como escritora, professora e assistente social. São
as movimentações em muitas áreas que me trouxeram até aqui e que hoje
através da literatura busco compartilhar e contribuir para a valorização da
diversidade cultural de povos tão próximos e tão desconhecidos.
Para início de conversa levanto as seguintes reflexões:
Que leitura é possível realizar em torno das representações sociais e
políticas sobre a cultura indígena na sociedade brasileira?
De que forma o discurso da multiplicidade cultural do país está sendo
construída junto às crianças?
É na busca por futuras respostas a questões tão profundas, carregadas
de desprivilégio e importância que reforço a importância em construir pontes de
conhecimento dentro da realidade social e política no Brasil contemporâneo.
É fato saber que hoje a população indígena está presente em mais de 80% dos
municípios do Brasil (IBGE, 2010), na sua maioria vivendo em estado de
pobreza, seja no campo, seja nas cidades onde, muitas vezes, sua
incapacidade de manter coesão interna para enfrentar os assédios externos
tem levado a gestos extremos de autodestruição.
Os indígenas estão presentes no contexto social e político brasileiro e
embora não sejam mais aqueles que os colonizadores encontraram em 1500,
estão aqui para ficar. Não há como negar essa realidade, é fundamental
reconhecê-la e tratá-la no palco dos debates críticos e afetivos da dinâmica do
cotidiano e projetos de futuro.
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A Literatura de autoria indígena como frente de transformação ganha
destaque a partir dos anos 2000 (NEARIN, 2014) na busca por revelar outros
mundos

a

partir

de

outras

imagens,

sendo

uma

ferramenta

política de transformação social, que é parte da luta pelo direito de
reconhecimento

travada

pelo

movimento

indígena

no

Brasil

na

contemporaneidade.
Desde o ano de 2014 venho me inserindo e observando a presenças dos
indígenas nos diferentes espaços de disseminação da leitura e formação de
conteúdo, onde o acesso ao público infantil é mais recorrente, tais como:
Blogs, Vlogs, e-books. Constatando que para os indígenas o conhecimento
deve estar integrado, diferentemente do nosso modelo científico, que separa e
especializa conhecimentos. Para eles, o mais importante é a capacidade de
movimentação em muitas áreas e a sacralização da vida em sua plenitude.
É emergencial a necessidade da sociedade brasileira voltar-se para si,
(re)conhecer e reafirmar uma história autêntica, escrita por indivíduos que são
silenciados todos os dias e que podem fortalecer e re-significar uma identidade
nacional, que revela a sua ineficiência na medida em que não é mais
reconhecida e/ou defendida, mostrando a fragilidade das suas bases de
fundamentação,

aflorando o desconcerto de uma sociedade estratificada,

negada em suas raízes e construída em uma cultura excludente e burguesa.
Sem o reconhecimento e compreensão da verdadeira memória histórica
brasileira, a sociedade perde a oportunidade de fortalecer-se em mudanças
oriundas do poder inquebrantável da identidade cultural.
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A LITERATURA NA INFÂNCIA

No início dos tempos, quando o irmão vento ainda era
pequeno, os animais e os seres humanos, bem como a
chuva e o fogo, falavam a mesma língua. A união entre as
criaturas da terra era tanta que costumavam fazer quase
tudo em comum. Alguns animais até andavam em pé
como os homens. Festas alegres com muita comida e
música
celebravam
essa
harmonia.
Durante
as
comemorações, seres humanos e animais dançavam uns
com os outros, sem a menor cerimônia (WAPICHANA,
2009, p. 4).

No recanto do universo habitado pela criança, os textos literários de
autoria indígena se propõem a conhecer para respeitar a intrínseca relação do
homem com a natureza, uma percepção que há muito vem sendo perdida por
um mundo materialista e pragmático, mas que a criança ainda parece ser
capaz de entender.
É na infância que as relações sociais e políticas são enraizadas,
enquanto verdadeiras sementeiras de preconceitos socioculturais e celeiros de
futuros conflitos políticos, porque a infância é um destes lugares muito
particulares nos quais se constroem identidades e em que se conhecem
universos que compreendem muitos mundos diferentes, mas capazes de
dialogar entre si.
A literatura tem esse papel encantador de aproximar, iluminar a infância
e as histórias criam novos sentimentos nas crianças em relação ao mundo e a
tudo o que as cercam. Historicamente, os textos e histórias infantis sempre
foram

utilizados na formação sociocultural das crianças, pois “... tomar a

criança leitora como um ser em formação e, portanto, como alvo de nossos
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intuitos adultos de inseri-la em nosso sistema de valores tem sido uma
constante na literatura para crianças” (SILVEIRA et alli, 2010, p. 2).
A literatura infantil sempre teve uma essa função
instruir

social de educar,

e moldar um modelo de infância. A criança quando ouve, lê e é

envolvida por uma narrativa literária torna-se capaz de expandir o seu próprio
mundo e desenvolver-se enquanto indivíduo emocional e social. De acordo
com Bakhtin (2011) ela realiza uma interação verbal através de um confronto
de ideias, de pensamentos em relação aos textos que tem sempre um caráter
coletivo, social. E

é nesse sentido que o sujeito vai se constituindo e

construindo o seu pensamento,

a partir de uma linguagem dialógica com o

pensamento do outro.
A formação de pequenos leitores em contato com a universalidade
cultural amplifica sistemas de valores críticos, afetivos e criativos. Mas, que
impacto as histórias infantis exercem na transformação das representações
sociais e culturais a respeito do

território brasileiro

em suas múltiplas

expressões?
As histórias infantis exercem uma função primordial na constituição de
valores e apreender os elementos presentes na construção de uma
determinada identidade cultural a partir de suas narrativas é fundamental para
promover transformações profundas nas pessoas, grupos sociais e sociedades
de uma forma geral.
É preciso valorizar e conhecer as concepções de mundo e história
originárias do Brasil para que a população se reconheça como sujeito histórico,
fortalecendo a identificação de união diante da diversidade vivenciada. Esse
caminho só será possível pelo reconhecimento e valorização dos povos e
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respeito à diversidade cultural de outras identidades, dos homens em
humanidade e do território que ocupamos temporariamente.
Remei no remanso e a canoa rodava e balançava...
O rio desconfiado ficou banzeiro e mostrou a sua vontade.
Lutei com coragem, a linha escapou das minhas mãos,
Afastei-me alguns metros e saí da margem.
Akawã foi embora e também parti sem o belo peixe...
Segue o rio!
Segue... Dono de si,
Caminheiro universal. (MONTEIRO, 2016)

A literatura infantil pode influenciar de maneira positiva na construção da
identidade cultural e social do indivíduo, tendo na escola a parceria
fundamental, já que busca conhecer e desenvolver na criança as competências
da leitura e da escrita. O livro nas mãos de uma criança pode ser um
instrumento motivador e desafiador, pois ele é capaz de transformar o indivíduo
em um sujeito ativo, autônomo, consciente e que sabe compreender o
contexto em que vive.

LITERATURA INFANTIL DE AUTORIA INDÍGENA

Cansado, Kapaxi parou e sentou-se sobre uma pedra à
beira do Igarapé. Olhou para água e ficou vendo seu
reflexo. Aí percebeu o que acontecera: aqueles não eram
seus sapatos! A tristeza tomou conta dele na mesma hora.
(WAPICHANA, 2014)

A inserção dos indígenas no campo literário vem potencializando o que
podemos chamar de uma revolução silenciosa e também um espaço de
viabilização da arte e da estética presentes tanto no conteúdo do texto, quanto
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nas suas ilustrações, sendo capazes de atingir a todos os espaços sociais
indígenas e não-indígenas. Os textos de autoria indígena nos levam a pensar
sobre o que seria o paradigma da arte e literatura ocidental; quem são os
indígenas da atualidade, e quem eles desejam ser no futuro. A narrativa da
literatura de autoria indígena é uma ferramenta capaz de duelar para
desconstruir sua imagem histórica, estereotipada e depreciativa do indígena, e
é um projeto político de futuro, pois tem a criança como leitor central, como
um futuro que se pretende consolidar.
Ver e compreender o autor de uma obra significa ver e
compreender outra consciência, a consciência do outro e
seu mundo, isto é, outro sujeito. Na explicação existe
apenas uma consciência, um sujeito; na compreensão,
duas consciências, dois sujeitos (BAKHTIN, 2011, p. 316).

Os indígenas passaram a ocupar todos os espaços, rurais e urbanos,
utilizando novas ferramentas de resistência e disseminação de suas culturas
através da arte, música, comunicação, literatura, cinema, educação, redes
midiáticas e organização política.
Nos registros do NEARIN 1 (2014) contamos 25 escritores indígenas
que apresentam a temática indígena. Alguns destes são referencias no campo
e para os que, mais recentemente, estão iniciando sua produção literária:
Eliane Potiguara; Daniel Munduruku; Olívio Jekupe; Graça Graúna; Wasiry
Guará; Cristino Wapichana; Jaime Diakara Dessano; Kaká Werá Jekupé;
Kanátyo

Pataxó; Wasiry Guará; Feliciano Pimentel Lana; Luiz Karaí; Verá

1

O NEARIN (Núcleo de Escritores e Artistas Indígenas) vinculado ao Instituto Indígena
Brasileiro para Propriedade Intelectual - INBRAPI- foi criado por ocasião do I Encontro Nacional
de Escritores Indígenas ocorrido no ano de 2003 no Rio de Janeiro. Nasceu a partir da
necessidade de discutir temas relevantes sobre literatura indígena e direitos autorais além de
promover a qualificação de indígenas para o exercício profissional a partir da produção literária.
Esteve em atividade até o ano de 2013.
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Kanguá; Papa Miri Poty; René Kitháulu Nambikwara; Djukurna Krenak; Ailton
Krenak; Carlos Tiago Haki’y; Ely Macuxi; Rony Wasiry Guará; Uziel Guaynê;
Elias Yaguakã; Lia Minapoty; Yaguarê Yamã e Creomar Tahuare.
Os textos de literatura infantil de autoria indígena estão inseridos em um
contexto de valorização e consumo de livros para o universo infantil e juvenil,
tanto pelo público em geral, quanto pelo incentivo do Ministério da Educação,
através da distribuição de obras de literatura às escolas públicas brasileiras
pelo Programa Nacional Biblioteca na Escola (PNBE), em vigor desde o ano de
1997. As temáticas têm buscado acompanhar a valorização das diversas
culturas do nosso país, bem como o tema da diferença.
Se nos voltarmos para as temáticas que, nos últimos anos,
tanto no panorama brasileiro quanto no ocidental em
geral, têm invadido a literatura para crianças, deparamonos com a questão das diferenças, o que, evidentemente,
não é algo casual. A visibilidade que tal temática adquiriu,
sob roupagens
diversas,desde a invenção norteamericana do “politicamente correto”, relaciona-se com
discursos multiculturais, pós-coloniais, pós- estruturalistas,
todos com significados, objetivos e efeitos bastante
diversos, ou seja, o discurso da diversidade e da diferença
espalhou-se de forma tentacular no tecido social,
alimentado pela redefinição do conceito de cultura, pelos
impactos de movimentos sociais de reivindicação de
direitos de grupos tradicionalmente oprimidos, pelo fim de
empreendimentos colonialistas (SILVEIRA et alli, 2010, p.
2). [Grifo do autor].

A literatura indígena é, portanto, uma expressão acabada de desejos
profundo e/ou inconscientes, nutridos de beleza e sabedoria guerreiras que
lhes são inerentes. A literatura, assim entendida como um direito social e
político, carrega em si uma função que o escritor tem em relação à sociedade,
ao ser portador de algo novo e transformador, ou mesmo reproduzindo aquilo
que este acredita que deve ser mantido e preservado.
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Tomemos
os
três
elementos
fundamentais
da
comunicação artística – autor, obra, público – e vejamos
sucessivamente como a sociedade define a posição e o
papel do artista; como a obra depende dos recursos
técnicos para incorporar os valores propostos; como se
configuram os públicos (CANDIDO, 1976, p. 25).

A recente valorização da literatura de autoria indígena no Brasil, seja
pelo mercado editorial, seja na esfera acadêmica, é um fenômeno
relativamente novo que se inscreve no contexto da globalização, no qual os
movimentos sociais de corte identitário vêm ganhando cada vez mais força e
importância política. Neste contexto, a função social da literatura vem
aprofundando sua

capacidade

de conferir visibilidade a “outros” e de

ressignificar as expressões artísticas dos grupos subalternizados —os nãocanônicos ou, como deseja Milton Santos (2011): os de baixo— a partir do
estranhamento e do questionamento do estabelecido (o cânone).
Como já argumentamos, o direcionamento preferencial ao público infantil
revela a intenção dos autores indígenas de falar a este público, pois a criança é
percebida como muito importante para a preservação, bem como para a
transformação da realidade. Nesse sentido, é estratégico pensar que a criança,
seja ela indígena ou não-indígena, é um ser em formação aberto a múltiplos
conhecimentos e com a identidade em formação.
Neste sentido, o critério de verdade a nortear nossa leitura desta
produção deve, necessariamente, estar pautado pela premissa de que tudo
aquilo que a imaginação humana é capaz de conceber no plano das ideias se
fundamenta na experiência vivida e vivenciada do seu criador, sem importar o
quanto venha a ser abstrato ou intangível no mundo dos homens.
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A sabedoria no mundo indígena repousa nos elementos constitutivos
da Mãe Terra, sendo preservados e protegidos pelos seus guardiões. Além
dos próprios homens e mulheres indígenas e das entidades sagradas da sua
cultura, o mundo físico em todas as suas dimensões oferece um conjunto de
elementos que

são tratados pelos povos indígenas como portadores de

poderes intangíveis e transcendentes.
A literatura infantil inscreve-se nesse circuito, onde representações sobre
o outro ou sobre o desconhecido apresentam novos mundos, identidades e
diferenças em um complexo jogo de produção, consumo e regulação

de

significados, que precisam ser considerados e problematizados, já que o texto
escapa, possibilitando múltiplas leituras.

O SAGRADO NAS OBRAS E OS MECANISMOS DE
TRANSFORMAÇÃO

Lá na aldeia, à tardinha, quando o sol pinta de amarelo
queimado a barra do dia, a passarada busca em cada
árvore o seu cantinho, enquanto as crianças em algazarra
também voltam para as suas casas, ansiosas para ouvir as
muitas histórias que os mais velhos narram (GRAÚNA, 2010,
p. 7).

O universo indígena apresentado neste conjunto de obras revela um
misto de vida e encantamento, trabalho duro e desejo encarnado. A primeira
característica comum que se percebe é a decisão de associar várias formas de
linguagem —textuais e gráficas— com o propósito de visibilizar e valorizar uma
estética indígena, conferindo-lhe um lugar privilegiado na memória cognitiva e
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afetiva do leitor. Em outras palavras: há uma confessa busca de beleza e um
cuidadoso trabalho de apresentação

dos livros que são

uma verdadeira

“afirmação de competência”, na perspectiva de Munduruku (2009).
A porta de entrada para o universo desta “outra humanidade” que se
deseja dar a conhecer é aberta, na maioria destes livros, pelos mitos e pelos
ensinamentos oferecidos desde sempre aos curumins, cheios de vivências e
falas sentidas em corpos nus expostos ao vento.
Podemos observar

alguns

exemplos

dessas

linguagens

e seus

potenciais a seguir:
No livro Criaturas de Ñanderu (GRAÚNA, 2010), por exemplo, o texto
revela um ciclo que se expande e retorna infinitamente através do poder de
Ñanderú. Na narrativa, o Deus se apresenta através de um ser feminino.
Quem conta a história é a indígena mais velha, mas esta lhe fora passada pelo
avô, alternando feminino e masculino, —mas sempre ancião— como
portadores da tradição. Entre a infância e o desejo de

se aproximar do

desconhecido, cunhãtã voa para a sedução da cidade, mas não se esquece
de quem ela é filha.
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I

Representação de Ñanderu

No livro Puratig. O remo sagrado (YAMÃ, 2001) apresenta sete mitos do
povo Sateré Mawé, tendo como título o seu elemento mais sagrado que é o
Puratig. Nesta obra reaparece a Cobra Grande, que já havia se apresentado
na obra de Potiguara (2012) como o arquétipo feminino que dá origem ao
mundo, e

a história vai contando o surgimento do povo Sateré Mawé.

Originalmente a Cobra Grande participa da criação do mundo e está presente
na mitologia da grande maioria dos povos indígenas. Ilustrado por Queila da
Glória com crianças Sateré Mawé e, portanto, adotando um traço
marcadamente infantil, este livro apresenta desenhos que reforçam e valorizam
a identidade cultural do povo Sateré Mawé.
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II Representação da aldeia do povo Sateré Mawé

A cultura indígena, por sua própria diversidade, desde sempre teve a
necessidade de se deparar com o outro, e este “encontro” se deu, e se dá,
através de um espectro de estratégias de convívio que variam da negociação
ao conflito, sendo elas mesmas parte do chamado “conhecimento tradicional”.
O conhecimento tradicional das populações indígenas, transmitido
através da oralidade e entendido por todos como um elemento de poder, é vivo
entre os distintos povos como parte integrante deste cotidiano tenso e
multifacetado, e está gravado em muitas outras formas de registro e
transmissão, tais como: as pinturas corporais, os artefatos utilitários e
ornamentais, as músicas, as danças, os mitos, os ritos e, porque não, a
literatura.
No mundo indígena, o mundano e o sagrado estão incorporados às
atividades mais simples e às vivências mais complexas da vida cotidiana e,
neste contexto, é possível argumentar que a criação literária indígena é mais
um dos suportes do conhecimento

tradicional que a própria ciência

deseja conhecer.
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A leitura passa a ser o meio de acesso a esse universo e com ela a
constituição de uma imagem diferenciada e plural sobre os povos nativos. O
grande desafio está ligado ao consumo desse produto pela sociedade civil e
/ou no acesso a ele através das escolas, fortalecendo a importância da
educação na implementação da Lei 11.645/08 2 .
A temática da diferença presente nos parâmetros curriculares nacionais
acompanha a necessidade de viabilização da Lei 11.645/08, na busca por
aprofundar os temas inseridos nas políticas públicas, tais como: cotas e
questões étnicas e raciais e as políticas de inclusão. O desafio está justamente
no direcionamento e nas condutas que vão sendo construídas a partir de cada
tema e de cada livro.
As narrativas indígenas apresentam histórias baseadas em suas
realidades e constituição de seu povo e

formação dos

elementos da

natureza, numa simbiose de conhecimento, gratidão e respeito. Estes são
livros

encantados

através

dos

quais a ancestralidade indígena vem

permitindo, na vestidura do tempo, a transmissão de seus saberes.
O critério de verdade que permeia estas obras se

fundamenta

na

transmissão oral dos saberes ancestrais que lastreiam a identidade cultural
indígena, seja através da transcrição de lendas e mitos que são comungados
2 Art. 1o O art. 26-A da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a
seguinte redação:“Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio,
públicos e privados, torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e
indígena.§ 1o O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos
da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses
dois grupos étnicos, tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros
e dos povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na
formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições nas áreas social,
econômica e política, pertinentes à história do Brasil. § 2o Os conteúdos referentes à história e
cultura afro-brasileira e dos povos indígenas brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o
currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história
brasileiras.” (NR)
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por diversos povos indígenas brasileiros (Ñanderu, a Cobra Grande),
seja

na repetição da figura ficcional do “mais velho” (a mãe, o avô, o ancião)

como portador dos conhecimentos que precisam ser transmitidos.

CONCLUSÃO

Era noite quente, escura e sem lua, Wanabí se banhava no rio
quando ouviu um chiado próximo... Olhou a sua volta, saiu da
água e o chiado parou.
Decidiu caminhar mais a diante. O chiado voltou, soprou em
seu ouvido e ela escutou. (MONTEIRO, 2017)

As histórias dos livros revelam possibilidades para

conhecer

a

multiplicidade cultural que permeia o Brasil sobre o povos originários que
existem com suas visões e percepções e, de forma simples e lúdica, elas são
capazes de construir conceitos positivos em crianças não-indígenas sobre
quem são os indígenas brasileiros.
“Filho, acho que você entendeu bem o espírito de Aruanã, um índio que
teve a coragem de ir em busca do desconhecido. Ele foi em busca de
respostas!” (POTIGUARA, 2012, p. 21)
O campo literário, produção de arte e expressão de conhecimento, é
um meio para se chegar a este fim, pois busca reestruturar as relações sociais
e políticas de um país que enxerga o indígena como um ser exótico, opositor
ou parte de um folclore nacional.
Certo é que esses escritores corajosos adentraram o universo nãoindígena,

aceitando

muitos

desafios,
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possibilidades. Há um vento favorável que faz da literatura infantil de autoria
indígena uma ferramenta poderosa e estratégia política de luta pela
(sobre)vivência e conhecimento de si mesmo.
As histórias revelam um dizer do mundo que questiona o capítulo da
primitividade e do exotismo, a indignidade da tutela e a crueldade do
abandono, construindo novas possiblidades na certeza de que a diversidade
existe e nela é possível encontrar peculiaridades que multiplicam a natureza
dos mundos e suas formas de convivência, fundamentada na cultura e no
conhecimento.
Comunicar essas realidades para mudanças em potenciais tem sido o
meu comprometimento político como escritora e professora, entendendo a
literatura infantil de autoria indígena como uma ferramenta de publicização de
uma agenda política de reconhecimento e ressignificação da identidade cultural
indígena no Brasil no contexto da globalização.
No entanto, persiste um grande estranhamento na percepção que a
escola e

a sociedade possuem em relação ao indígena brasileiro, já que esta

pertença vai sendo construída e reconstruída, ora com a desqualificação, ora
com a negação da sua diferença: ambas suportes da construção da imagem
histórica dos povos indígenas brasileiros. Nesse sentido, o (re)conhecimento
necessita ser um aprendizado cotidiano, para o qual os livros infantis de autoria
indígena

são

capazes de mostrar às crianças não-indígenas, que são a

maioria nas escolas, e seus professores, os significados mais concretos
desta outra realidade.
Repletos daquilo que lhes é permitido ser no mundo e dele entender, os
escritores indígenas da globalização estão apresentando conhecimentos
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ancestrais

e sentimentos atuais em sua literatura, fazendo dela flecha

certeira lançada para um público curioso, questionador e que pode mudar o
mundo, na esperança que o façam.
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DIREITO E LITERATURA:
LOBO MAU, CULPADO OU INOCENTE?

CECÍLIA BARCHI DOMINGUES 1
ELIANE A PARECIDA GALVÃO RIBEIRO F ERREIRA 2
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A Constituição Federal, em seu artigo 23, inciso V, prescreve que o
acesso à cultura, educação, ciência, tecnologia, pesquisa e inovação deve ser
proporcionado à população, e a competência para sua execução é da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (PLANALTO, 1988).
Entretanto, quando falamos em direitos fundamentais e direitos humanos, parte
da população os associa somente à liberdade e dignidade humana, ou seja,
apenas

às

necessidades
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de
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Os direitos fundamentais são responsáveis por garantir que o sujeito
adquira condições para participar da vida em sociedade e posicionar-se diante
dela. Para que isso ocorra, é preciso investir na formação. Justifica-se então a
preocupação com o período da infância e da juventude, pois são fases da vida
em que se inicia a construção do sujeito crítico. Inclusive, a Base Nacional
Comum Curricular tem como um de seus objetivos o acesso à cultura, para que
os alunos construam novas visões de mundo e conhecimento capazes de
formar cidadãos questionadores (BNCC, 2017).
Dessa forma, observamos que, como direito fundamental, o acesso à
cultura pode não ser necessário para garantir a sobrevivência, mas é essencial
para formar o perfil do cidadão brasileiro, pois é responsável pela emancipação
do indivíduo e, consequentemente, influencia diretamente na sua tomada de
decisões.
Rildo Cosson e Graça Paulino defendem que construir a própria
identidade, a partir de uma representação cultural, é um direito humano que se
efetiva pela literatura:

O texto literário nos ajuda a dizer e o que somos e que não
somos, o que queremos e o que não queremos ser, que
valores defendemos para nosso mundo e o mundo em que
queremos viver (2012, p. 107)

Justamente por essas razões, o presente estudo visa a explanar sobre o
direito à cultura, com o fito de demonstrar que a literatura, conforme Candido, é
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uma unecessidade universal cuja ausência pode mutilar a personalidade
humana (1995).
Para a consecução de nosso objetivo, apresentaremos a recepção da
obra A verdadeira história dos três porquinhos (2005), de Jon Scieszka,
ilustrada por Lane Smith, realizada em 2017, na sala de aula de uma escola
municipal, localizada em uma zona periférica da cidade de Assis, estado de
São Paulo.
O público-alvo da pesquisa foi composto por 16 alunos do quinto ano,
turma b, do Ensino Fundamental I. Para motivar esse público à leitura e análise
da obra, aliamos a recepção a uma atividade de Júri Simulado, a qual nos
permitiu conferir voz e autoridade às crianças em seus julgamentos das
personagens. Com essa atividade, construímos a hipótese de que a obra
proposta, por romper com os conceitos prévios das crianças, pode emancipálas e, pela dialogia parodística com os contos de fadas, promover a ampliação
de seus horizontes de expectativa.

PROJETOS EM AÇÃO

Neste tópico, pretendemos apresentar a recepção da obra A verdadeira
história dos três porquinhos! (2005), de Jon Scieszka, tendo como base o
Método Recepcional desenvolvido por Bordini e Aguiar (1993) e os
pressupostos teóricos da Estética da Recepção (ISER, 1996, 1996).
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O trabalho em campo

Durante o desenvolvimento do trabalho em sala de aula, buscamos
apresentar às crianças uma paródia do tradicional conto de fadas Os três
porquinhos (USINA DE LETRAS, 2009), de Joseph Jacobs, que rompesse com
suas expectativas. Buscávamos motivá-las a questionar, pela leitura, o próprio
narrador e seu poder de julgamento. Além disso, refletimos sobre como os
alunos entendem o discurso que se apresenta sob a forma de “verdade”, uma
vez que o meio social e a mídia, muitas vezes, apresentam-lhes inversões de
valores.

O horizonte de expectativas

Conforme Bordini e Aguiar (1993), a primeira etapa de recepção de uma
obra inicia-se a partir da determinação do horizonte de expectativas, ou seja,
analisar o tipo de leitura que agrada ao público-alvo, no caso, os alunos.
Segundo as autoras, o horizonte de expectativa é formado:
a partir dos valores prezados pelos alunos, em termos de
crenças, modismos, estilos de vida, preferências quanto a
trabalho e lazer, preconceitos de ordem moral ou social e
interesses específicos na área de leitura. (1993, p. 88)

Dessa forma, para identificar o gosto dos alunos, iniciamos a aula
questionando sobre seus hábitos de leitura. A maioria afirmou gostar de ler,
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mas não o fazia em sua casa por falta de livros. Os alunos que não gostavam
de ler – a minoria –, afirmaram sentir preguiça de fazê-lo e, por isso, preferirem
assistir à televisão ou navegar na internet.
Entretanto, quando questionados sobre que livros ou temática tinham
interesse, os alunos responderam que gostavam de suspense, terror ou
“histórias de princesas”. Vale ressaltar, que os meninos apresentaram
significativa resistência à leitura de contos de fadas, alegando que são histórias
de meninas que não correspondem à realidade.
Mesmo sendo alunos de quinto ano, notamos que a leitura da maioria
estava prejudicada, pois liam com dificuldade e desconheciam palavras muito
extensas, seus textos não passam de dez linhas e traziam marcas de
oralidade, frases curtas e incompletas. Dessa forma, justificava-se, então, a
escolha dos alunos por gêneros mais curtos como o conto de fadas, a fábula
ou conto popular. Além disso, nenhum aluno da sala conhecia um título de livro
ou texto cuja temática fosse de terror ou suspense, afirmavam, então, que
preferiam assistir aos filmes, “pois são legais”.
Observamos que os alunos, mesmo tendo interesse, pouco liam e sua
“biblioteca vivida” (FERREIRA, 2009), sua memória de leituras anteriores, era
precária, por exemplo, quando questionados sobre de quais contos de fadas
gostavam, apontaram “Malévola”. A televisão era tão presente na vida desse
público que ele desconhecia as histórias originais, alguns dos alunos
conheciam apenas adaptações de textos clássicos, feitas, em geral, pela
Disney.
A importância da leitura também foi alvo de discussão e os alunos
defenderam que a prática da leitura é fundamental para desenvolver a própria
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fruição, mas não consideravam que a leitura tivesse potencialidades para
transformar um sujeito.
Deduzimos pelos relatos que os alunos gostavam de leituras facilitadoras
em dialogia com filmes e, além disso, quando liam interpretavam a história
superficialmente, apenas a estrutura da narrativa e não questionavam a
temática da obra.

ATENDIMENTO

Visando ao atendimento do horizonte de expectativas, selecionamos
para recepção algumas fábulas, como A lebre e a tartaruga (SMOLKA, 1994), e
A cigarra e a formiga (SMOLKA, 1995), ambas de La Fontaine; e o conto de
fadas Os três porquinhos (USINA DE LETRAS, 2009), de Joseph Jacobs.
Nossa escolha justifica-se, pois as fábulas, provenientes da tradição oral,
enquanto gênero textual filiado ao fantástico, assim como os contos de fadas,
também, possuem uma estrutura mínima que se mantém. Elas diferem destes,
apenas pela brevidade da dimensão textual, pela construção simbólica do
enredo e pela moral.
Neste texto, entendemos como gêneros textuais, em consonância com
Marcuschi (2010), os textos materializados em situações comunicativas
recorrentes, como telefonemas, contos de fadas, fábulas, romances,
conferências, entre outros.
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As personagens, nas fábulas, embora sejam animais, pensam e sentem
como os humanos. O objetivo desse gênero textual é transmitir um
ensinamento relacionado à moralidade. Assim, por representarem um juízo de
feição moral, religiosa, estética ou filosófica, possuem certo teor educativo.
Pelo personificar humano dos animais e/ou objetos, o leitor pode se projetar e
se reconhecer em suas atitudes, bem como avaliar a dimensão de seus
comportamentos. Desse modo, conforme Ferreira et al. (2015, p.69), “as
fábulas não só suscitam uma revisão de valores como preparam o jovem leitor
para o enfrentamento de situações que, muitas vezes, são injustas e desleais.”
Para Neide Smolka (1994 apud FERREIRA et al, 2015, p.69), apesar de
a moral de uma fábula poder chocar o leitor “pelo seu cinismo, que revela
claramente a vitória dos mais espertos sobre os ingênuos, dos fortes sobre os
fracos, entre outras situações de desigualdade, a lição fundamental desse tipo
de texto não está na aceitação absoluta da “moral da história””. Justamente,
conforme a autora, pela leitura das fábulas, pode-se aprender a “reconhecer o
modo de agir de um sedutor ou de um adulador, a nos precaver contra certas
atitudes, a desconfiar de determinados discursos”. Buscávamos, então, pela
leitura desses textos, propiciar um exercício de reflexão sobre comportamentos
humanos e suas inconstâncias.
Segundo Bordini e Aguiar, nessa etapa o mediador deve “proporcionar à
classe

experiências

com

textos

literários

que

satisfaçam

as

suas

necessidades”, com títulos que atendam a seu horizonte de expectativas e com
atividades confortáveis (1993, p.88).
Embora os alunos conhecessem as fábulas e o conto de fadas em
questão, solicitamos a leitura verbalizada, tanto realizada pela turma de forma
coletiva, quanto individualmente, com a finalidade de aperfeiçoar sua
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habilidade ledora. Além disso, os alunos apontaram as palavras desconhecidas
e, por meio de sinônimos, aperfeiçoaram seu vocabulário.
Analisamos a estrutura das fábulas e do conto de fadas, e suas
personagens com sucesso, pois as crianças dominavam os conceitos
relacionados aos elementos da narrativa. Entretanto, quando questionadas
acerca da temática, apenas algumas participaram. As conclusões eram muito
óbvias e interpretavam apenas a moral da história.
Em

um

segundo

momento,

questionamos

sobre

o

papel

das

personagens, o que distinguia um comportamento bom de um ruim. Um aluno
em especial disse que não gostava de fábulas, pois “parece a mãe da gente”.
Provavelmente, ele se referia à moral que aparece no final desse gênero
textual. Entretanto, os alunos condenavam uma personagem, a partir da
posição do narrador. Por exemplo, muitos alunos se identificavam com a lebre,
mas omitiam sua opinião em razão dessa personagem ter um comportamento
inadequado.
Em seguida, os alunos foram provocados a se colocarem no lugar da
personagem vítima da moralização, e o resultado foi a indignação dos alunos,
pois não queriam ser o personagem que erra, notamos que havia um
favoritismo pelo “herói”, todos queriam representá-lo.
Dessa forma, observamos que os alunos se identificavam com as
personagens, mas quando elas eram representadas de forma negativa, pelo
discurso do narrador, sentiam vergonha de assumir. Além disso, não
questionavam o narrador e assumiam seu discurso como verdadeiro, assim
diziam que “se a cigarra não trabalha, ela merece ficar no frio”.
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RUPTURA

A etapa de ruptura do horizonte de expectativa é o momento de
“introdução de textos e atividades de leitura que abalem as certezas e
costumes dos alunos, seja em termos de literatura ou vivência cultural”
(BORDINI. AGUIAR, 1993, p. 89). Sendo assim, escolhemos para leitura,
visando à ruptura, a paródia A verdadeira história dos três porquinhos! (2005),
de Jon Scieszka, uma vez que a obra dialoga com o conto de fadas clássico,
mas pela visada do lobo mau. Antes, lemos de forma coletiva o conto de fadas
de Joseph Jacobs (USINA DE LETRAS, 2009).
Na atividade anterior, as crianças se incomodaram ao se posicionar
como “perdedoras”, fez-se, então, necessária uma leitura que lhes permitisse
enxergar outros ângulos de uma mesma história, ou seja, pelo olhar de outras
personagens. Buscamos levá-las à reflexão acerca do papel de um narrador
em uma história.
Conforme Regina Zilberman (1984), o narrador determina o papel do
leitor na composição literária. Para a estudiosa, uma obra é portadora de um
fenômeno literário que circula do plano ficcional ao ideológico a partir de sua
estrutura. Justifica-se, então, a necessidade de compreensão da construção do
narrador, pois este é capaz de exercer um poder sobre a atuação da
personagem e das disposições do leitor implícito (ISER, 1999 e 1996). Este
fato revela o trânsito do âmbito ficcional ao social – da personagem ao leitor
implícito –, que embora seja uma projeção do texto, ocupa um lugar que vem a
ser preenchido por um indivíduo real: o leitor empírico. Portanto, da
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manipulação do leitor implícito passa-se ao controle sobre um ser humano – o
leitor empírico.
Justamente por isso, perguntamos às crianças: Será que o narrador
somente relata a história ou também julga as personagens? O objetivo era
motivá-las a refletir sobre o discurso do narrador e não simplesmente que o
aceitassem de forma passiva.
A verdadeira história dos três porquinhos! (2005) é a primeira criação do
escritor Jon Scieszka em parceria com o ilustrador Lane Smith. Sua narrativa é
breve, mas a linguagem aparece carregada de humor e dotada de valor
estético. Além disso, o diálogo entre texto e ilustração produz um novo
discurso, que provoca e inquieta o leitor.
A ilustração da capa e da quarta capa dialogam com um jornal, e as
crianças identificam isso. O jornal denomina-se O diário do lobo e a manchete
tem como título: “A verdadeira história dos três porquinhos!” Seu articulista é
“A. Lobo” e a imagem da reportagem ilustra um lobo soprando três porquinhos.
Na quarta capa, encontramos a ilustração de três casas intituladas: A, B e C,
“os cenários dos crimes”.
O narrador, embora configure seu discurso em primeira pessoa, a
princípio não se revela. Apenas, justifica o porquê de estar contando a história:

Em todo mundo, as pessoas conhecem a história dos Três
Porquinhos. Ou, pelo menos, acham que conhecem. Mas eu
vou contar um segredo. Ninguém conhece a história
verdadeira, porque ninguém jamais escutou o meu lado da
história (SCIESZKA , 2005, p.5 1).
1

O livro não possui fólios, sendo assim, a numeração das páginas foi calculada, por meio de
contagem.
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As crianças identificaram o narrador assim que notaram o pronome
possessivo: “meu”. Imediatamente, disseram: “É o lobo mau!”. Entretanto,
quando este afirma que todos conhecem a história errada, não a “verdadeira”
dos Três Porquinhos, ficaram inquietas e intrigadas. Houve, então, o momento
do rompimento de expectativas preconizado por Bordini e Aguiar (1993).
Além disso, esse pequeno trecho de abertura da narrativa foi alvo de
muita discussão em sala de aula. Questionou-se o conceito de história
verdadeira e as crianças chegaram à conclusão de que uma história pode ter
vários lados, assim, cada sujeito envolvido pode vê-la por um ângulo diferente.
Durante a mediação, perguntamos se elas haviam passado pela mesma
situação de terem suas histórias distorcidas e a maioria delas levantou a mão.
Algumas crianças contaram suas histórias, povoadas de fofocas que
eram inventadas, mas outras afirmaram que possuíam familiares e amigos que
eram vistos como pessoas más, sem ao menos terem chance de se
pronunciarem sobre seu caráter e suas atitudes.
A afinidade das crianças com a personagem vilã, o lobo, dava-se em
razão do meio em que viviam, a escola está situada em um bairro às margens
da cidade de Assis (SP), com elevados índices de violência e criminalidade.
Sendo assim, era natural que se identificassem com essa personagem e a
julgassem injustiçada, pois o discurso de ausência de justiça era reproduzido
diariamente em seu meio social.
Continuando a narrativa, o narrador se apresenta ao leitor: “Eu sou o
lobo. Alexandre T. Lobo” (2005, p.6), dialogando diretamente com a frase
clássica de James Bond, o 007: “Meu nome é Bond. James Bond”. Notamos,
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então, que o narrador se firma diante do leitor, demonstrando que é o mocinho
e não o vilão. Além disso, ele se preocupa em tornar-se amigo do leitor quando
afirma: “Pode me chamar de Alex” (p.6), e ainda se defende: “Eu não sei como
começou todo esse papo de Lobo Mau, mas está completamente errado” (p.6).
Ou seja, o narrador se julga herói e argumenta que o epíteto “Mau” não faz
parte de seu nome, aliás, ele lhe foi atribuído sem o seu consentimento.
O Lobo, inclusive, explica seus hábitos, justificando que sua alimentação
não define seu caráter: “Não é culpa minha se os lobos comem bichos
engraçadinhos como coelhos e porquinhos. É apenas nosso jeito de ser” (p.7).
A ilustração mais uma vez corrobora com a narrativa, pois apresenta um
imenso cheeseburger feito de animais fofinhos. O narrador busca a simpatia do
leitor, pela comparação de seus hábitos alimentares com o daquele: “Se os
cheeseburgers fossem uma gracinha todos iam achar que você é mau” (p.7).
Como observamos, o narrador a todo momento convida o leitor a se
colocar no seu lugar, argumentando que ninguém escolhe ser mau, esse é
apenas um adjetivo que lhe é imposto pela sociedade. Ao depararem-se com
tamanhas provocações, os alunos começaram a questionar a fábula clássica e
sobre sua própria fruição, um deles afirmou: “Como eu não pensei nisso
antes?”
O “Era uma Vez” do conto de fadas quando transposto na paródia é
utilizado como marcador de tempo associado a algo muito antigo,
ultrapassado: “No tempo do Era Uma Vez [...]” (p.10). O Lobo desenvolve uma
fórmula para explicar que os fatos que narra são simples e lógicos, não servem
para muitos questionamentos, pois o que aconteceu não foi culpa dele, mas de
excesso de espirro e falta de açúcar.
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Na falta desse ingrediente, o lobo resolve pedi-lo emprestado ao seu
vizinho: “Agora, esse vizinho era um porco. E não era muito inteligente” (p.12).
O absurdo – paradoxo – de um lobo ser vizinho de um porco fora identificado
pelas crianças, bem como seu efeito de humor, o que as levou ao riso. Além
disso, notamos que o fato do lobo chamar o porquinho de “burro” fora
libertador, bem como de denominar a casa do animalzinho como “maldita”.
Elas alegaram que esse tipo de vocabulário, muitas vezes, era “proibido” tanto
em casa, pelos pais e/ou responsáveis, quanto pela própria escola.
O protagonista defende-se dizendo que não soprou a casa dos três
porquinhos, mas espirrou e as casas estruturalmente frágeis não resistiram. A
morte de dois porquinhos foi um caso fortuito e, para não desperdiçar comida,
alimentou-se deles. Além disso, confessa que realmente tentou brigar com o
terceiro porquinho, pois ele era mal-educado e tinha ofendido sua avó.
Notamos que o discurso do lobo se assemelhava ao das crianças em
suas argumentações referentes à intolerância com ofensas aos familiares. Elas
se identificaram com expressões, como “palavra de honra”, chamar alguém de
“crânio” e, principalmente, defender a honra de mãe e avó: “quando alguém
fala desse jeito da minha vovozinha, eu perco a cabeça” (p.28).
No final da narrativa, o Lobo afirma que a história clássica não passa de
uma armação dos repórteres:
os repórteres descobriram que eu tinha jantado os outros
dois porcos. E acharam que a história de um sujeito doente
pedindo açúcar emprestado não era muito emocionante.
Então enfeitaram e exageraram a história com todo aquele
negócio de “bufar, assoprar e derrubar sua casa”. Fizeram de
mim o Lobo Mau. [...]. Fui vítima de uma armação. (2005,
p.31)
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As ilustrações apresentam o final da história pela ótica dos repórteres,
tornando a imagem do Lobo obscura e violenta. Entretanto, quando as
ilustrações correspondem à ótica do protagonista, os porquinhos aparecem
carrancudos e com uniforme do exército, conotando que são opressores.
As crianças riram com a última ilustração do Lobo “Mau” atrás das
grades, mas, ao mesmo tempo, se compadeceram dessa personagem.
Dizendo que tinha sentido a história dele e que, depois da leitura, não sabiam
de que lado ficariam: a favor dos porquinhos ou do lobo.

QUESTIONAMENTOS ACERCA DO HORIZONTE DE
EXPECTATIVAS

O questionamento do horizonte de expectativas se efetivou por meio da
comparação entre a história clássica e a paródia. Com essa atividade,
buscamos promover reflexões críticas.
Terminada a leitura da paródia, convidamos os alunos a um debate
sobre o conteúdo temático da obra, questionando-os sobre o que acharam da
história, das personagens, da armação dos repórteres, da versão sob a ótica
do Lobo. Buscamos também apresentar um novo olhar para a turma,
indagando o papel do narrador.
A turma ficou dividida, entendeu que há narradores não confiáveis e que
sempre devemos questionar e refletir sobre a tomada de decisões das
personagens. Contudo, parte da sala acredita que o Lobo, como narrador, quer
persuadir o leitor.
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Diante da discussão, se a história do Lobo é ou não a verdadeira,
propusemos que os alunos montassem um júri simulado, para decidir de forma
justa o destino do Lobo. Inicialmente, dividimos a sala em duas turmas:
aqueles que acreditavam na história clássica e aqueles que optavam pela
versão do lobo. Escolhemos os três alunos mais tímidos e quietos da sala para
a função de juízes. Sendo assim, formaram-se três grupos.
O grupo composto pelos juízes deveria elaborar perguntas para
questionar as afirmações colocadas em julgamento. O grupo representante da
história clássica deveria escolher funções a seus participantes, dividindo-os
em: advogado, três porquinhos e testemunhas. Por sua vez, o grupo da
paródia deveria fazer o mesmo, mas substituir os porquinhos pelo Lobo. O
importante era que todos do grupo tivessem um papel no Júri. Nenhum aluno
se recusou a participar da atividade, inclusive os alunos considerados pela
professora da sala como os “mais difíceis”, pois irrequietos ou tímidos demais.
Findo o tempo para distribuição de funções, solicitamos o resultado e o
colocamos na lousa. O grupo defensor da história clássica era composto por
um advogado, três porquinhos deficientes (já que o Lobo havia devorado
partes de cada um), um policial, um repórter, Chapeuzinho Vermelho, um
caçador e a mãe dos porquinhos. O grupo defensor da paródia tinha como
membro um advogado, o Lobo, a vovozinha do Lobo e uma engenheira.
Pudemos perceber com satisfação o envolvimento das crianças e sua
criatividade em incluir personagens de outros contos de fadas, bem como
contemporâneos.
A sala foi organizada como um Júri, os porquinhos foram ouvidos pelos
juízes, assim como o lobo e as testemunhas. Inicialmente, os juízes falavam
baixo, mas, conforme foram sentindo a autoridade de seu cargo, o tom de voz
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foi aumentando e seu discurso ficou mais firme. As testemunhas se dedicaram
em seus papéis e defenderam suas personagens até o final do julgamento.
Ao término do julgamento, os juízes decidiram, por votos de 2 x 1, que o
Lobo Mau deveria ser absolvido, uma vez que as provas eram incontestáveis,
ele estava realmente doente (os alunos escolheram um aluno que estava
resfriado para fazer o papel) e sem açúcar. Ainda afirmaram que o advogado
dos porquinhos fora ineficiente, pois não conseguira formular perguntas que
defendiam sua posição. Além disso, a engenheira demonstrou a precariedade
das habitações dos porquinhos.

Ampliação do horizonte de expectativas

Em relação à ampliação do horizonte de expectativas, Bordini e Aguiar
afirmam que, nessa etapa do método, os alunos “tomam consciência das
alterações e aquisições, obtidas através da experiência com a literatura” (1993,
p. 90).
A discussão anterior, possivelmente, levou os alunos a refletirem sobre o
narrador e o significado da expressão “verdade”. A leitura associada à
atividade foi responsável por garantir a reflexão sobre os temas discutidos na
obra, pois se lessem sozinhos ou sem provocação iriam analisar a obra apenas
estruturalmente. Por essa razão, faz-se necessário o papel do mediador em
sala de aula, pois ele pode fomentar a ampliação do horizonte de expectativas,
assegurando a formação do leitor crítico. Em especial, pode levá-lo a refletir
sobre como se constroem os textos, sob que bases argumentativas e a partir
de quais discursos.
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Os alunos em conversas paralelas afirmaram que a atividade os fizera
pensar sobre seu próprio comportamento que, a partir de então, iriam procurar
saber os dois lados e uma história, antes de imputarem algo a alguém. Além
disso, ao final da sequência, requeremos dos alunos que escrevessem um
breve relato sobre suas impressões da narrativa, contando: o que gostaram, o
que não gostaram e dessem novas sugestões para os rumos da história.
Todos os alunos afirmaram que gostaram do Júri simulado, pois se
divertiram com o engajamento dos amigos na defesa dos personagens; ficaram
felizes porque todos participaram; perceberam que ter o poder de decidir a vida
de uma personagem, no caso o Lobo, foi uma experiência diferente. Além
disso, um aluno afirmou que “é um absurdo ele ser inocentado, ele se faz de
coitado e todo mundo acredita”. Outro aluno ainda afirmou: “Na verdade, o lobo
só comeu, os porquinhos é que foram devorados”. Notamos que os alunos
passaram a defender seus próprios discursos e não apenas o do narrador.
Quando a aula encerrou e os alunos foram para o intervalo, uma aluna
ficou na sala de aula. Disse que gostaria de agradecer pela atividade, pois,
pela primeira vez, tivera voz e sentira-se tratada como igual pelos seus
colegas. Inclusive, colocou em seu relatório “Eu amei a aula toda, eu gostei de
ser juíza, porque foi divertido pela primeira vez todos dão [sic] atenção em mim
porque nos últimos anos os meninos me xingavam”. Essa aluna 2 tem 11 anos,
foi uma das que mais se destacou na atividade e, pelos seus relatos, sofria
bullying há dois anos, mas só agora resolvera denunciar.

2

O nome da aluna foi omitido por motivos éticos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como pudemos identificar, a obra A verdadeira história dos três
porquinhos! (2005), de Jon Scieszka, rompe com os conceitos prévios das
crianças, pode emancipá-las pela dialogia parodística com o conto de fadas de
título semelhante e auxiliar, pela mediação, na formação do leitor crítico.
Principalmente, porque suscita a sua reflexão, com consequente, ampliação de
seu horizonte de expectativas.
A narrativa explora recursos estilísticos, como ironia, jogo de palavras,
aliteração, dissimulação discursiva, entre outros, que permitem à criança leitora
desautomatizar suas concepções sobre o uso da língua. Além disso, dialogia
com o Chapeuzinho Vermelho, dos Irmãos Grimm, e rompe com o conceito do
jovem leitor com pouco contato com livros de que todo narrador é confiável.
Também, apresenta um texto repleto de lacunas que suscitam a interação
desse leitor e, justamente, por isso, estabelecem comunicabilidade, conferindo
prazer à leitura. Esses vazios facultaram a obtenção de satisfação pelos
alunos, pois os levaram a resolver problemas, como se estivessem, durante a
leitura, em um jogo de enigmas.
Segundo Iser (1996), o papel da leitura é o de promover sínteses que
constituirão correlatos que, por sua vez, impulsionarão expectativas. Por meio
desse processo, o receptor atualiza e modifica o objeto, desenvolvendo novas
expectativas. Desse modo, alternando “o ponto de vista de uma perspectiva de
apresentação para outra, o texto se divide na estrutura de protensão e
retenção [...]”, ou seja, antecipação e retomada. (ISER, 1999, p.55). Nesse
processo, assegura a interatividade.
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Pelo desenvolvimento das atividades, percebemos que a leitura da
paródia contribui na ampliação do horizonte de expectativas da criança leitora.
Entretanto, não podemos considerar que essa obra chegue a todos os
indivíduos em âmbito escolar. Vera Teixeira de Aguiar afirma que “para ter
acesso ao capital cultural, o indivíduo precisa dispor de condições materiais e
educacionais que lhe permitam transitar nesse meio” (2012, p. 146).
O governo dispõe de políticas públicas para auxiliar na garantia do
acesso igualitário e universal à cultura e, consequentemente, à literatura.
Entretanto, falta muito para que esse direito chegue a todos, os bens culturais
ainda estão condicionados a fatores econômicos. Além disso, o ato de ler está
desassociado de letramento literário. Roberto Acizelo de Souza denuncia que
conforme os anos passam, diminui-se o tempo empregado com leituras e
livros, lê-se “não por razões estéticas ou culturais, mas para a devida sintonia
com tendências e comportamentos promovidos pela mídia” (2012, p 134).
O acesso à cultura é um direito e, assim como qualquer outro, deve ser
cobrado pela população, sob pena de ter mutilado seu direito à dignidade
humana. Afinal, como preconizou Candido, somos humanos, pois a literatura
atenua nossa barbárie (1995).
A falta de cultura acarreta na supressão de outros direitos, não na
legislação, mas em sua prática. Direito à cultura é direito fundamental, se
assim não for considerado, continuaremos a encontrar muitas vozes
“abafadas”.
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O ENCANTAMENTO PELA LEITURA ATRAVÉS
DA MEDIAÇÃO DESENVOLVIDA NO PROJETO
LEITURA NA FLORESTA
L ÚCIA F IDALGO1
INDAGAÇÕES SOBRE O ENCANTAMENTO

Em minhas indagações, tenho me perguntado o que seria o paraíso .E
quando fecho os olhos para refletir, sinto um lugar que me dá paz, mas não
consigo vê-lo, e logo abro os olhos para tentar enxergar o local.
Resolvo então perguntar às crianças com quem trabalho, e as que não
se envergonham e preferem não dizer, que me respondem com a boca cheia
de vontade:
“Paraíso é um lugar cheio de deliciosas coisas para gente comer.”
Penso na resposta faminta deles e, por vezes, concordo. Mas meus
ouvidos se esticam e escutam outras definições:
“Paraíso é um lugar onde eu posso fazer só coisas que gosto.”

1

Profª. Ms. Da Universidade Federal do Rio de Janeiro, membro do Grupo de Pesquisa GELIJ
da Cátedra UNESCO de Leitura da PUC-Rio.
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Tem sentido essa definição, pois paraíso é um lugar de desejo, e o
desejo é algo que queremos muito, que gostamos.
Mas salto das definições das crianças para as definições encontradas
nos livros.
Segundo o dicionário:
1- [Religião] No Antigo Testamento, jardim de delícias onde
Deus colocou Adão e Eva; Éden: paraíso terrestre
2- [Religião] No Novo Testamento, lugar onde permanecem
as almas dos bem-aventurados.
3- [Religião] Lugar de recompensa das almas dos homens,
após a morte.
4- [Figurado] Lugar de delícias, repleto de felicidade, onde há
paz e sossego; céu.

Traçando comparações não há tantas divergências entre o que as
crianças pensam e as definições encontradas.
Mas busco, por outro lado, encontrar palavras que se misturam às
minhas e encontro a definição de Borges 1 que diz:
“Sempre imaginei que o paraíso fosse uma espécie de Biblioteca”
E pensando nessa afirmação imagino uma Biblioteca sempre aberta para
seus leitores. Com livros que gostem de ler e que sintam vontade de levá-los
para casa e que, além disso, desenvolva um trabalho de mediação de leitura
com seus leitores, voltado para a proteção do meio ambiente e na preservação
1

Jorge Luis Borges, escritor, nasceu em Buenos Aires em 24 de agosto de 1899. Morreu em
Genebra, em 14 de junho de 1986.
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de valores para nossa sobrevivência humana. Isso pode ser mesmo uma
espécie de paraíso.

PENSANDO O PROJETO

Foi assim que surgiu o desejo de pensar um projeto de leitura que
acontecesse em um lugar onde tivessem crianças, um espaço para biblioteca e
livros. Além disso, com o apoio voluntário dos alunos do curso de
Biblioteconomia e Gestão da Informação, da UFRJ, onde eu leciono a
disciplina Mediação de Leitura, pude dar início ao Projeto.
Já tinha a ideia e o desejo sempre intenso dos alunos em querer
participar, faltava agora encontrar o lugar.
Buscando perto de onde moro, encontrei uma ONG que há muito já
conhecia, mas faltava a visita, o encontro mais verdadeiro.
Foi numa manhã que resolvi ir até lá. Chovia, e dizem os que acreditam
que a chuva fertiliza, ainda mais na floresta. Eu entrei molhada e procurei falar
do meu desejo de ser voluntária e desenvolver ali um projeto de leitura.
Logo que entrei vi muitos livros espalhados em estantes. Era o início do
sonho.
Livros, estante, leitura, biblioteca, Borges, paraíso....
Descobri que a ONG fazia um trabalho maravilhoso. Comecei a
pesquisar sobre ela.
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A ONG Aldeias SOS Crianças, existe desde 1949.Foi pensada e criada
por um educador chamado Herman Gmeiner, em Imst, na Áustria. Talvez ele
também buscasse o paraíso na terra para as crianças que haviam perdido o
amor de pai de mãe, da família. O trabalho da ONG, criada e pensada por ele,
tinha como objetivo inicial acolher crianças órfãs, vítimas da II Guerra Mundial.
Com o passar do tempo, o campo de atuação foi se ampliando, com
programas para família, comunidades, defesa dos direitos de nutrição e saúde
entre outras frentes.
No Brasil a Ong está presente em 12 estados. Só no Estado de São
Paulo há 6 unidades.
No Rio de Janeiro, onde moro e atuo como voluntária, ela está localizada
próxima ao Morro do Banco, no Itanhangá, atendendo as crianças que moram
na comunidade e participam dos projetos que lá acontecem.
O lugar é lindo. Há uma floresta que protege todos por ali e um muro de
pedra enorme que me faz lembrar o poema de Cora Coralina 2:
Das Pedras
Ajuntei todas as pedras
que vieram sobre mim.
Levantei uma escada muito alta
e no alto subi.
Teci um tapete floreado
e no sonho me perdi.
2

Cora Coralina, pseudônimo de Anna Lins dos Guimarães Peixoto Bretas, poetisa. Nasceu em
Goiás, em 20 de agosto de 1889. Morreu em Goiânia, em 10 de abril de 1985.
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Uma estrada,
um leito,
uma casa,
um companheiro.
Tudo de pedra.
Entre pedras
cresceu a minha poesia.
Minha vida...
Quebrando pedras
e plantando flores.
Entre pedras que me esmagavam
Levantei a pedra rude
dos meus versos.
O lugar tem tudo isso, tapete floreado, sonhos, casas, leito....
Por isso pensei que uma Biblioteca com livros, histórias e leituras seria
muito importante para completar o paraíso. Borges ficaria orgulhoso.
Comecei arrumando o espaço. Selecionando o que ficaria e o que seria
descartado. Dúvida que me acometeu. O que ficar? O que tirar?
Resolvi privilegiar a Literatura. Leitura prazerosa. Entendendo que um
livro de literatura permite ao leitor

navegar nas linhas como ondas que

engolem ou que suavizam. Cada leitor lê do seu jeito, e sente de forma
diferente.
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Assim, confirma Michele Petit (2008,p.43) quando afirma:
“Ao compartilhar a leitura, cada pessoa pode experimentar
um sentimento de pertencer a alguma coisa, a esta
humanidade, de nosso tempo ou de tempos passados, daqui
ou de outro lugar, da qual pode sentir-se próxima. Se o fato
de ler possibilita abrir-se para o outro, não é somente pelas
formas de sociabilidade e pelas conversas que se tecem em
torno dos livros. É também pelo fato de que ao experimentar,
em um texto, tanto sua verdade mais íntima como a
humanidade compartilhada, a relação com o próximo se
transforma. Ler não isola do mundo. Ler introduz no mundo
de forma diferente. O mais íntimo pode alcançar neste ato o
mais universal.”

Esse foi meu primeiro impulso e depois pensando mais profundo ,resolvi
seguir o caminho de mediar leitura com eles sim, mas focando no tema que
veio a ser o nome do projeto.
Leitura na Floresta.
Porém, sem esquecer a proposta sempre da mediação que trabalha com
o diálogo entre leitura, livro, mediador e leitor, uma leitura que se torna sua,
como afirma Eliana Yunes (YUNES,2009,p.38):
“A experiência já levou o leitor longe o suficiente para que a
leitura já não seja solitária. Lê com as suas memórias, com as
associações a textos anteriores, com acervo de vivências, com
o repertório de narrativas que “escutou com os seus olhos”
na infância.”

Já contei no início desse texto que a floresta cerca o lugar. Cerca e
protege,mas também pede socorro, pois é mal tratada pelo homem que ali
habita e destrói. Pensando bem, há tantos lugares assim em nosso planeta...
Segundo a ONG Greenpeace, de defesa do meio ambiente, os dez maiores
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multados por destruir a Amazônia entre agosto de 2015 e julho 2016
acumularam mais de R$ 260 milhões em penalidades e a maior parte dessas
multas não são pagas. No mesmo período, como mostrou estimativas do
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), houve aumento de 29% do
desmatamento na região.

3

Esse desmatamento

afeta todo o ecossistema. Chove menos, seca

mais, ou chove muito e seca menos. E os prejuízos são enormes. Tão grandes
que por vezes penso que Pandora 4 entrou na Floresta e abriu uma caixa
deixando sair todas essas coisas ruins que nos afetam. O egoísmo e a
ganância, além da arrogância do homem de achar que é dono do mundo,
assim vai destruindo tudo e a nós mesmos a cada dia. Mas na caixa de
Pandora ficou a esperança que nos faz acreditar na possibilidade de mudança
e transformação. E por que não através da leitura do lugar, das pessoas e das
possibilidade de fazer tudo ficar melhor?
Foi acreditando nisso que a Biblioteca foi sendo arrumada e o projeto
sendo pensado. Na velocidade de uma lagarta que se arrasta e escorrega, mas
chega onde deseja, mesmo que atrasada, mas no seu tempo certo.
O projeto ainda caminha lento, mas cumpre etapas. A primeira delas foi
organizar, dentro do possível (e do impossível), a Biblioteca.

3

https://noticias.r7.com/brasil/em-onze-meses-desmatamento-florestal-ilegal-na-amazoniaaumentou-29-24122016
4 Pandora é um personagem da mitologia Grega, sendo a caixa de Pandora um mito que narra
a chegada da primeira mulher à Terra. Sua curiosidade faz ela libertar todos os sentimentos
ruins que estavam aprisionados em uma caixa, causando uma grande confusão.
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A BIBLIOTECA COMO PONTO DE PARTIDA

Depois de selecionado o que ficaria para compor o acervo da Biblioteca,
veio a arrumação. Escolhi

uma forma simples, que aprendi nas aulas da

disciplina Atividades em Bibliotecas Infantis, ministrada pela professora Nanci
Nóbrega, na Universidade Federal Fluminense, onde fiz o curso de
Biblioteconomia e Documentação. Digo sempre que essa disciplina foi um
divisor de águas em minha vida. Desde aquele dia comecei a ver o mundo de
forma diferente. Comecei a ver novidade onde parecia tudo ser tão igual. Meus
olhos começaram a ver. Meus ouvidos começaram a ouvir, e eu percebi que a
estrada era longa, mas a felicidade infinita.
Arrumei os livros em ordem alfabética da primeira letra do título e com
um acervo de setecentos livros de literatura infanto-juvenil de qualidade a
Biblioteca nascia.
As crianças me viam, mas não sabiam o que eu fazia ali. O pior era
arrumar tudo na sexta-feira e na outra sexta-feira tudo bagunçado de novo.
Parecia um caso sem fim... Arruma, desarruma, arruma, desarruma....
Comecei a ver pelo lado bom do fato. Se eles bagunçavam é porque
estavam lendo... Os livros interessavam a eles.
Mas precisava ter certeza que eles estavam gostando de ler e saber
também o que escolhiam.
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CONTAR PARA ENCANTAR

Comecei conversando sobre o meu trabalho, o que eu fazia ali... E pedi a
eles a primeira ajuda.
Cuidar dos livros e da Biblioteca. Espalhei cartazes dizendo coisas
assim:
VOCÊ NÃO ESTÁ PROIBIDO DE PEGAR OS LIVROS, MAS SE NÃO
SOUBER ONDE GUARDAR, NA LETRA CERTA, GUARDE AQUI.
Uma seta no cartaz apontava o lugar onde os livros deveriam ser
colocados.
Eles entenderam!
Mas na semana seguinte, um susto!
A Biblioteca inteira estava dentro da caixa.
Nova explicação.
Mostrei para eles como guardar e disse que não podia colocar todos os
livros numa caixa de uma só vez.
Falei da Biblioteca, como era importante eles me ajudarem a manter tudo
mais ou menos arrumado.
Eles entenderam, percebi na semana seguinte quando a bagunça foi
menor.
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Começar o trabalho com a mediação de leitura era preciso, sabia que se
fazia necessário encantar. E o encanto da voz era o caminho, a escolha era o
maravilhoso. Lembrei de Walter Benjamin (BENJAMIN,1994, p.215) que dizia:
“O conto de fadas nos revela as primeiras medidas tomadas
pela humanidade para libertar-se do pesadelo mítico. [...]O
conto de fadas ensinou há séculos à humanidade ,e continua
ensinando hoje às crianças,que o mais aconselhável é
enfrentar as forças do mundo mítico com astúcia e
arrogância.”

Escolhi o primeiro conto.
As Fadas, de Charles Perrault.
Havia um conflito com uma criança. Uma menina e o conto se
assemelhavam ao contexto. A menina falava muito palavrão e mudava de
humor rapidamente chegando até a agredir as outras.
Percebi que era importante contar para conversar sobre aquilo.
Sem bronca, sem castigo, sem chamar a atenção. Assim como
Benjamin, pensava “tomar uma medida para libertar-se do pesadelo.”
Ela não queria ouvir. Dizia ser grande demais para escutar histórias.
Aquilo era coisa de criança.
Eu insisti. Disse que era para ela e a outra menina que estava com ela
ouvirem para opinarem, se estava boa a história que havia escolhido para
contar para meus alunos na Universidade.
Ela decidiu me ajudar. Ia fazer o sacrifício de escutar.
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O conto As Fadas narra a história de duas irmãs. Uma cheia de
bondade, que só diz belas palavras, e outra que tem um coração cheio de
maldade e só diz coisas horríveis. Um dia, a bondosa encontra uma fada e por
sua generosidade ganha como recompensa um encantamento:
“Toda vez que falar de sua boca sairão pedras preciosas e ouro.”
A outra irmã, com inveja da bondosa, vai atrás da fada e exige o mesmo
encantamento, e esta dá a ela um castigo:
“Toda vez que falar de sua boca sairão cobras e lagartos.”
Ao ouvirem a história, me olharam assustada depois, a menina disse:
“Eu não sou igual a mulher da história!”
Eu respondi:
“Não! Mas, se por acaso, ficar igual a ela, já sabe o que pode sair de sua
boca, né?”
Nos encontramos algumas vezes por lá, e quando ela estava falando
palavras terríveis eu dizia:
“Cuidado com o que pode sair de sua boca!”
E ela parava para pensar!
Não posso afirmar que a leitura das histórias mudam as pessoas, mas
posso dizer que elas fazem pensar.
De acordo com Yunes (YUNES, 2014, p.131)
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A leitura é, pois, uma ação que gera energia, reflexão,
constituição psíquica e afetiva na pessoa, por lhe oferecer
mais que a instrumentalização de um código: a condição de
expressão de seu interior na ação comunicativa com o
mundo, como assinalou Habermas. Como se ler fosse uma
prática vitalizante do pensamento e da linguagem que
apura o pensar e o sentir, sem qualquer conotação moral,
ainda que considere a ética, de alguma forma, uma linha
fronteiriça da relação com o outro.

Inaugurei a mediação com louvor. E a partir daquele dia quando me viam
me pediam histórias.
A proposta do projeto é trabalhar com histórias que falam sobre a
proteção do meio ambiente e a preservação de valores para nossa
sobrevivência humana, por isso eu escolhi começar falando sobre os valores
de duas irmãs com posturas diferentes e como isso interferiu na vida de cada
uma delas. As reflexões e energias que elas geraram em quem as escutou
ficaram em seu interior.
Mas era preciso continuar a colheita, fazer escolhas, eleger os próximos
contos para serem contados.
Os três bodes e o terrível monstro da floresta 5, um conto popular.
Um novo contexto. Tinha bode, monstro e uma floresta. O que eu
precisava para falar de meio ambiente.
Depois de contar a história, fomos do lado de fora olhar a floresta e
perguntei a eles sobre quem poderia ser o terrível monstro desta “nossa
floresta”.
5 Os três bodes da montanha. A história original (De tre bukkene bruse) foi publicada pela
primeira vez na Noruega pelos pesquisadores Peter Christen Asbjørnsen e Jørgen Moe, na
coletânea Norwegian Folktales (1941).
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Puxando por eles, descobrimos muitos monstros que afetavam a nossa
floresta. E o mais temível era O LIXO, que poluía a floresta e os rios que a
cortam. Fizeram desenhos, conversamos sobre o lixo, elegemos os melhores
desenhos. Nos despedimos e a tarde acabou, fiz a aproximação do leitor com
aquelas leituras, experimentamos juntos, marcamos um novo encontro.
Virei os olhos e vi uma folha caindo de uma das árvores que nos
protege, junto com a folha um pingo também caiu. Era a chuva que anunciava
a sua chegada.
Outros encontros ainda aconteceram, e muitos outros ainda estão por vir.
Para cada leitura, um novo leitor,futuras indagações, outras descobertas, com
sensibilidade e inteligência.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do que aqui foi dito e apresentado, penso ser perceptível a
necessidade de entender que faz- se necessário e urgente perceber a leitura
como uma aventura, uma viagem, um caminho para falar daquilo que
desejamos.
O projeto ainda engatinha, semente que brota. Ainda falta uma
fundamentação maior em relação ao tema “proteção ao meio ambiente”, e isso
será feito ao longo do caminho. Será preciso buscar parcerias.
Há algumas histórias que foram contadas, mas muitas outras serão
construídas. Afetos e reflexões serão sentidos, e provavelmente mudanças de
comportamento em relação ao meio ambiente e no trato entre eles podem
melhorar.
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Os mitos, as lendas e as histórias fornecem elementos para o trabalho a
ser construído na formação desse leitor que desejamos. Um leitor criativo,
independente, que constrói suas leituras e releituras, enxergando o mundo com
outros olhos.
Olhos atentos para ver a biblioteca como um lugar cativante e atraente,
sendo sempre uma novidade, uma nova paisagem a ser vista e vivida, com
leituras em um convívio com palavras e trocas.
Que seja um caminho para descobrir um novo mundo, ou uma motivação
para cuidar do ambiente que vivem, tornando-se cada vez melhores.
Relacionando-se com respeito. Respeito por eles e pela natureza que os cerca.
Com liberdade de repensar, discordar e concordar com o que as histórias
dizem e fazem o leitor pensar.
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