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Resumo: Experiência pessoal – a descoberta de uma linguagem literária para crian-
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Quando publiquei meu primeiro livro, em 1990, não poderia imaginar 
que cinco anos mais tarde passaria a escrever para crianças. Era um livro de 
contos curtos chamado: Mínimo Múltiplo Comum. Embora tenha se revelado 
um verdadeiro “sucesso de estante” – como os editores se referem aos livros que 
encalham – , foi muito bem recebido pela crítica e trouxe para minha própria 
estante a estatueta do Jabuti.

No extinto Ideias, suplemento literário do JB, Felipe Fortuna chamava a 
atenção para a força erótica e perversa do texto. E digo isso para que se perceba 
o quanto eu estava distante da literatura para crianças.

Cinco anos mais tarde, enfrentava um doloroso fim de casamento e ten-
tava tranquilizar meu filho, que tinha então três anos, com os inevitáveis luga-
res-comuns da falsa tranquilidade: “papai e mamãe se separaram, mas amam 
muito você”, etc.

Toda noite, contava histórias para meu filho: Chapeuzinho Vermelho, 
Cinderela, A Bela Adormecida. Mas, de uma hora para outra, ele cismou com 
os Três Porquinhos. Toda noite pedia a mesma história. E dá-lhe de porquinho 
até não aguentar mais.

Por aquela época, eu andava às voltas com um vazamento na parede que 
separava a sala da cozinha e que ninguém conseguia resolver. E, numa das ve-
zes em que o bombeiro começou a martelar a parede, ele veio correndo do 
quarto, excitadíssimo, gritando que queria olhar.

Ao perguntar o que ele queria tanto olhar, ele me respondeu: - Quero 
ver se a nossa casa é de tijolo.

Foi como se tivessem jogado todas as minhas ideias dentro de um liqui-
dificador e ligado na velocidade máxima. Para mim, até aquele momento, Os 
Três Porquinhos era uma fábula burguesa que exaltava o valor do trabalho. No 
entanto, meu filho tinha me mostrado outra faceta da história. Era um texto 
passível de ser apropriado pelo leitor.  Para meu filho, ele fornecia, a cada noite, 
a confirmação de que nossa casa era forte o suficiente para se manter de pé, 
mesmo se um lobo furioso a soprasse com toda a violência de que era capaz.

Foi ali, naquele momento, que compreendi porque algumas histórias 
atravessam décadas, séculos e continuam fascinando seus ouvintes. Porque 
tratam de temas universais? Pode ser. Mas há alguma coisa nelas que permite 
que o leitor se aproprie de seu enredo com mais facilidade do que em outras 
histórias. Uma espécie de porosidade.

Creio ter encontrado algumas das respostas na teoria da recepção do 
texto literário, que desloca o foco da análise para o comportamento do leitor 
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diante do texto. Em Lector in Fabula e Seis passeios pelos bosques da ficção, 
Umberto Eco acaba com a ideia da passividade do leitor. 

Ele observa que “... qualquer narrativa de ficção é necessariamente rápi-
da porque, ao construir um mundo que inclui uma multiplicidade de aconte-
cimentos e de personagens, não pode dizer tudo sobre esse mundo. Alude a ele 
e pede ao leitor que preencha toda uma série de lacunas”1.

Até aí, nenhum mistério. Quando um texto diz “era uma vez uma princesa 
que morava num castelo cercado por uma floresta”, cada leitor precisa imaginar 
uma princesa, um castelo e uma floresta. E o fará a partir das informações que 
possui a respeito de princesas, castelos e florestas. Nada impede, por exemplo, 
que a princesa de um conto alemão tenha a cara da prima Tonha, ou da profes-
sora, ou de uma artista de novela, ou de um personagem de desenho animado. 

Em alguns casos, no entanto, o leitor não preenche as lacunas com in-
formações e sim com emoções. E suspeito que esteja aí, a razão de algumas 
histórias se tornarem quase universais. 

Vejamos, por exemplo, o início da Cinderela recontada pelos Irmãos 
Grimm. A mãe, em seu leito de morte, pede à filha que seja sempre boa e gen-
til. Ou o da Branca de Neve, dos mesmos recontadores. Neste, a mãe nem che-
ga a ver a filha, morre no parto. Tanto o pai de Cinderela quanto o de Branca 
de Neve desaparecem da história sem maiores explicações. Ou seja, antes da 
décima linha de texto, as meninas já estão órfãs e entregues a uma triste sina.

Ninguém precisa dizer ao leitor do que morreram essas mães e pais. 
Ninguém pergunta se chamaram o médico, ou se as meninas acompanharam 
a agonia final, ou se só souberam mais tarde, se gritaram de desespero ou que-
daram em silêncio depressivo. Não é necessário. O sentimento de abandono é 
um dos primeiros que experimentamos na vida. Ao sermos expelidos do útero, 
ao sermos desmamados, ao vermos nossas mães saírem do quarto quando es-
tamos presos ao berço, ao nos despedirmos dela, mesmo por breves momen-
tos, experimentamos muito fortemente a sensação de desamparo e abandono. 
Este, que é um dos primeiros registros da vida, permanece em nós. Assim, 
quando um conto menciona a morte da mãe, não precisamos de maiores deta-
lhes. Identificamo-nos imediatamente com a princesa abandonada. Somos a 
princesa e nos prontificamos a mergulhar na história como se fosse a nossa.

O texto escrito (mesmo quando lido em voz alta) tem o condão de dar 
vida à nossa própria imaginação, à nossa história, a nossos sentimentos. Certa 

1 ECO, Umberto. Seis passeios pelos bosques da ficção. São Paulo: Cia das Letras, 1994.



22  |   PRIMÓRDIOS – PSIcanálISe aPlIcaDa DIfeRenteS fORMaS De cuIDaR

Primórdios, Rio de Janeiro, v. 2, n. 2, p. 19-23, 2012

vez, meu outro filho, de onze anos, me pediu para ler um livro de terror. Estra-
nhei. Logo ele, que adorava ir ao cinema para ver as fitas mais aterrorizantes, 
que morria de rir do Freddy Kruger e de outras criaturas sanguinárias. Eu não 
tinha nenhum livro que chegasse nem perto de tamanho horror.

Peguei, então, Kamô e a Agência Babel, do Daniel Pennac, um texto ex-
cepcionalmente bom, embora não fosse exatamente de terror. Comecei a ler 
para ele. Cerca de vinte páginas mais tarde, interrompi a leitura e disse que 
continuaríamos no dia seguinte.

Meu filho me olhou, meio espantado e disse que estava com medo de ir 
para a cama. “Mas como, perguntei, você está com medo dessa história? Não tem 
monstro assassino, não tem vampiro, só um fantasma tão vagabundo...” E ele me 
respondeu: “É que o fantasma dessa história mete mais medo do que o monstro 
do cinema”.

O que tornava o fantasma da história tão assustador era o fato de ser 
construído a partir das referências dele. Eram seus medos mais profundos que 
davam forma ao monstro. Ao contrário das figuras terríveis do cinema, criadas 
a partir da imaginação do cineasta, o monstro da literatura é todo feito do 
medo do leitor, que dá a ele sua feição mais apavorante.

Esse tipo de abordagem da literatura para crianças vai de encontro à 
ideia de que o livro infantil precisa ensinar alguma coisa. Mensagens como 
“devemos respeitar a natureza, ou os amiguinhos, ou as regras de trânsito ou as 
de higiene” podem vir embaladas no formato de livro colorido. Mas não são 
literatura e sim um tipo de publicidade de eficácia muito duvidosa.

Livros assim lotam as estantes das livrarias e fazem muito sucesso entre 
pais e professores. Mas não falam à alma das crianças. Só servem para afastá-
-las da literatura e de si mesmas.

A literatura só consegue ensinar uma coisa a seu leitor, que é a se conhe-
cer melhor. Todo o resto é acessório, quando não dispensável.

Toda narrativa de ficção oferece, em sua bandeja de papel, palavras que 
estimulam o leitor a mobilizar suas próprias palavras, imagens, lembranças, 
outras leituras e vivências. Mas, por outro lado, organiza a memória do leitor 
e, muitas vezes, dá a ele palavras para expressar aquilo que ele percebia e sen-
tia, mas não sabia dizer.

É como se o livro trouxesse um olhar estrangeiro para nossa vida. Como 
o turista que uma faz uma observação inusitada, mas verdadeira, a respeito da 
nossa própria realidade. 

Certa vez, um amigo belga me disse que a coisa que mais o impressio-
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nou no Rio de Janeiro foi o cheiro da cidade. “Que cheiro?” – perguntei. Nasci 
ali, sempre senti aquele cheiro, de tão familiar eu não conseguia identificá-lo. 
Foi preciso que um estrangeiro o notasse e me desse palavras adequadas para 
que eu pudesse percebê-lo: cheiro de maresia, xixi e gasolina.

De certa maneira, todo texto de ficção é um estrangeiro que visita nossa 
alma. E nos traz, de presente, palavras novas que nos revelam a nossos pró-
prios olhos. 

Seja por meio da leitura ou por meio das narrativas que ouvimos, vamos 
nos tornando capazes de criar nosso próprio texto, nossa vida, nossas próprias 
palavras, nossa identidade individual e coletiva.


