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RESUMO 

 

 

 
 

 

Este estudo faz uma leitura mítico-simbólica das narrativas infantis O lenço encantado 

(1962), A casa da coruja verde (1962) e Luzbela vestida de cigana (1963), de Alina Paim, a 

partir do mito e do maravilhoso. Para tanto, está embasado na crítica literária voltada para a 

literatura infanto-juvenil defendida por Regina Zilberman (2005) e Tzvetan Todorov (2010), a 

fim de mostrar a importância desse tipo de literatura na formação ética da criança, bem como 

pela antropologia do imaginário de Gilbert Durand (1989) e pela mitocrítica de Elieser 

Mielietinski (2002), visando a ressaltar as imagens arquetípicas que compõem o imaginário 

infantil criado pela autora, considerando a importância do mito e dos símbolos que 

configuram a incansável busca do Ser humano por conhecer a si mesmo. A pesquisa mostra 

que as narrativas corpus estão envolvidas pelo fio do maravilhoso, responsável por revelar aos 

personagens a importância do mundo dos sonhos e do „faz-de-conta‟ no processo de busca de 

identidade e construção do Saber.    

 

Palavras-chave: Mito, maravilhoso, literatura infantil, Alina Paim 
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ABSTRACT  

 

 

 

 
This study proposes a mythical-symbolic reading on three children narratives O lenço 

encantado (1962), A casa da coruja verde (1962) e Luzbela vestida de cigana (1963), by 

Alina Paim, based on myth and fantastic present in children‟s books. To do so, it is grounded 

in literary criticism toward the children‟s and youth‟s literature held by Regina Zilberman 

(2005) and Tzvetan Todorov (2010), in order to show the importance of this type of literature 

on ethical education of the child, as well as the anthropology of the imaginary defended by 

Gilbert Durand (1989) and the myth criticism of Elieser Mielietinski (2002), aiming at 

emphasizing the presence of some archetypal images in the process of the child´s imagination 

created by the author, considering the account of myths and symbols that are taken during the 

human being´s quest for identity and Knowledge. 

 

Key-words: Myth, fantastic, children‟s literature, Alina Paim 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

A arte e a cultura são construções estéticas, históricas e sociais nas suas formas 

próprias de ser que testemunham o longo, natural e agônico processo de desenvolvimento da 

consciência humana e de civilizações do mundo. Segundo Ana Leal Cardoso “[...] os 

processos de mitificação e simbolização artístico-culturais também estão enredados com a 

lógica dessa construção” (2011, p.1). Na concepção da pesquisadora, representação e 

subjetividade são termos-chave nos conceitos de arte e cultura que dizem respeito às relações 

pessoais e sociais, entendidas como um processo de transformação pelo fazer humano, que 

dimensionam a existência através dos tempos. Ainda de acordo com Cardoso 

 

A arte humaniza o sujeito social, harmoniza o sujeito psicológico, além de manter o 

sujeito histórico na perenidade como ente único no mundo, ao tempo em que a 

imaginação transforma o mundo através de graus de percepção, sensibilidade e 

reflexão. Neste sentido, cantar, pintar, dançar, encenar, versejar são formas 

diferentes de representar os mundos interior e exterior pela poesia, que tanto está na 

alma do poeta e do leitor/ouvinte quanto está na Natureza, nas pessoas e no mundo 

concreto, mudando a face das coisas com sua capacidade de inventar e recriar por 

meio da linguagem dos símbolos, dos gestos e dos sentidos (2011, p.2). 

 

Deste modo, a arte se torna indispensável para o ser humano. Este a cria e recria na 

medida em que ela corrobora para manifestação cultural do indivíduo.     

Tendo em mente a ideia de que se a atitude simbolizadora é constitutiva do ser 

humano e, portanto, está presente na arte, este trabalho buscou desenvolver uma análise 

mítico-simbólica na literatura infantil de Alina Paim. As obras elencadas1 para esse estudo 

foram O lenço encantado (1962), A casa da coruja verde (1962) e Luzbela vestida de cigana 

(1963) por seguirem uma lógica narrativa similar, na qual os personagens, o espaço e o eixo 

temático não se alteram, apenas se complementam.  

A escolha por se trabalhar tais obras é fruto dos trabalhos de Iniciação Científica 

(Pibic/UFS), vinculada à pesquisa de resgate que vem sendo desenvolvida pela Dra. Ana 

Maria Leal Cardoso, desde 2006, sobre a vida e obra dessa autora. A princípio só contávamos 

______________________________________ 
1
As obras corpus desta pesquisa no terceiro capítulo terão os seus nomes abreviados para referenciar as 

narrativas, sendo que O lenço encantado terá a sigla OLE, A casa da coruja verde terá a sigla ACCV e Luzbela 

vestida de cigana terá a sigla LVC respectivamente. 
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com os romances direcionados ao público adulto, todavia a partir de 2009 nos deparamos com 

três narrativas infantis publicadas pela autora em questão; e em uma leitura prévia 

percebemos o quanto as obras apresentam uma densa linguagem metafórica. A partir desse 

momento cresceu o nosso interesse por descobrir as imagens, símbolos e mitos que irrompem 

na narrativa da escritora, com a finalidade de compreender o imaginário infantil construído 

por esta romancista, baseada na hipótese de que a sua ficção parece dialogar com a tradição 

literária. Analisar as obras aqui elencadas se intensificou quando percebemos que quase nada 

foi estudado sobre elas, ou seja, contam com pouca referência bibliográfica, de modo que esse 

estudo contribui, significativamente, para a construção da fortuna crítica de Alina Paim.         

Esta “contadora de história”2 nasceu em Sergipe, em 1919, na cidade de Estância, sua 

história de vida confunde-se com aquela das suas personagens, como aponta Cardoso (2010), 

quase sempre enredadas num espaço familiar conflituoso ou no interior de algum convento; 

perde a mãe aos 5 anos de idade, vítima de tuberculose, passando a residir em Simão Dias 

com os avós paternos e sob os cuidados de três tias solteiras: Iaiá, Naná e Laurinha, tendo esta 

última assumido o papel materno, sempre atenta à educação da menina.  

No interior de Sergipe, Paim fez seus estudos iniciais e, ainda criança, foi levada para 

um convento em Salvador - a pedido da tia Laurinha no leito de morte - a fim de completar os 

seus estudos. Em companhia do pai, um caixeiro-viajante, ela segue para a capital baiana, 

vindo a estudar no colégio de freiras Nossa Senhora da Soledade. Ali vive na condição de 

interna até completar o curso normal. Segundo entrevista concedida à pesquisadora, “aos 12 

anos Paim já escrevia para o jornalzinho do grêmio estudantil Espadachin, sob o olhar da 

Madre Superiora, sempre muito rígida nas correções” (CARDOSO, 2010, p. 126). Ao 

concluir os estudos secundários, inicia sua trajetória na educação lecionando em uma escola 

pública da periferia de Salvador, local em que verdadeiramente sente o peso da miséria das 

crianças e das dificuldades da educação do Brasil no final da década de 1930.    

Em agosto de 1943, após as núpcias com Isaías Paim, segue para o Rio de Janeiro. 

Como o seu diploma de professora somente era válido dentro dos limites do Estado da Bahia, 

encontrou-se de súbito sem profissão definida. E, a convite de Fernando Tude de Souza, 

diretor da Rádio do Ministério da Educação e Cultura, começou a escrever para o programa 

infantil No reino da alegria, dirigido por Geni Marcondes, tendo colaborado com esse projeto 

de 1945 a 1956, escrevendo aulas para crianças e adolescentes. 

____________________________ 

 

2
Expressão utilizada por Alina Leite Paim numa entrevista realizada por Gilfrancisco Santos, publicada no 

Cinform e no site Cronópios no ano de 2008.   
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No Rio de Janeiro iniciou de fato sua carreira como escritora, lá conheceu Graciliano 

Ramos, a quem incumbiu à tarefa de esclarecer se o que estava escrevendo era mesmo um 

romance. Com este objetivo legou-lhe o manuscrito Estrada da liberdade, que viria a ser sua 

narrativa inaugural. A partir da publicação dessa obra, em 1944, Paim participou efetivamente 

da vida literária brasileira, contribuindo com mais nove narrativas, a saber: Simão Dias 

(1949); A Sombra do Patriarca (1950); A hora próxima (1955); Sol do meio-dia (1961); a 

trilogia de Catarina composta pelos romances: O sino e a rosa (1965); A chave do mundo 

(1965) e O Círculo (1965); A sétima vez (1975) e A correnteza (1979).  Alguns de seus 

romances foram editados na Rússia (A hora próxima, em 1957), na China (A hora próxima, 

em 1959), na Bulgária (Sol do meio-dia, em 1963) e na Alemanha (Sol do meio-dia, em 

1968).    

Contemporânea de Clarice Lispector - que estreou sua publicação infantil na década de 

60, com a obra O mistério do coelho pensante - Paim também iniciou o seu projeto infantil 

publicando O lenço encantado (1962), A casa da coruja verde (1962), Luzbela vestida de 

cigana (1963) e Flocos de algodão (1966), pela Editora Conquista situada no Rio de Janeiro, 

e que veio a fechar suas portas nos anos 90 do século passado. 

Esta escritora, que publicou numa época em que o Brasil estava submetido ao julgo de 

um governo ditatorial, corrobora para a ampliação da literatura infantil, com uma narrativa 

que prioriza a fantasia como plano estruturador da história. Destaca-se que estudos críticos 

sobre suas obras vêm sendo realizados e neste contexto, enfatizamos os trabalhos de pesquisa 

realizados pelo GELIC (Grupo de Estudos Literatura e Cultura) e coordenado pela professora 

Dra. Ana Cardoso, cujo intuito é resgatar a literatura de produção feminina no estado de 

Sergipe; assim, Paim foi contemplada com uma pesquisa que envolve alunos tanto da pós-

graduação quanto da graduação.  

Cardoso ressalta que esta escritora cria um mundo ficcional de representações da 

realidade que permite repensar circunstâncias de vida, revitalizando-as sob novos enfoques. 

De acordo com a pesquisadora,  

 

Seu universo literário é variado, estando a exigir uma pesquisa minuciosa não só 

sobre os diferentes motivos temáticos, mas também sobre seu estilo, uma linguagem 

em que as imagens têm um enorme poder sugestivo. Nessa perspectiva, os romances 

abrem um leque para leituras diversas, buscando interpretar o imaginário não apenas 

sociocultural, mas também mítico-simbólico, ressaltando as imagens arcaicas que 

perpassam na psique humana (2010, p.131). 

 

A crítica literária que vem sendo produzida conta com diversos artigos publicados em 

anais de eventos nacionais e internacionais, em livros e revistas no Brasil. Na conjuntura das 
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pesquisas acadêmicas, destacam-se três dissertações de mestrado já defendidas e duas já 

qualificadas, além de algumas pesquisas de iniciação científica, sob a orientação da professora 

citada. Entretanto, o acervo gerado por esses estudos está direcionado exclusivamente à 

produção destinada ao público adulto. 

Se as obras dedicadas aos adultos encontram-se praticamente desconhecidas pela 

sociedade e pela academia, menos ainda aquelas voltadas para as crianças, pois nem mesmo a 

biblioteca da capital sergipana, Epifânio Dória, possui algum exemplar, conforme Cardoso 

(2009).  No acervo da Biblioteca Nacional consta apenas o registro de quatro delas, o que 

dificulta o trabalho do crítico; porém o GELIC conseguiu resgatar cópias de tais obras, o que 

veio a facilitar essa pesquisa. Para Rosa Gens, professora e pesquisadora da UFRJ, a literatura 

infantil de Alina Paim é “Audaz em abordar temas instigantes, audaz ao construir uma escrita 

inovadora e audaz em transitar por diferentes esferas de realização artística” (GENS, 2009, 

p.47). A fala da pesquisadora em tela despertou ainda mais a nossa curiosidade 

„investigativa‟, de modo que fomos buscar, pelo viés da mitocrítica, a realização desta 

pesquisa. 

 Para elucidar os nossos questionamentos, esse estudo considerou a importância do 

mito e das imagens mitológicas que configuram a incansável busca do Ser humano, ao longo 

da vida, por conhecer a si mesmo. No contexto desta „viagem‟, que se inicia já na infância, o 

homem se descobre herdeiro da pedra sisifílica3 com a qual conviverá durante muitos anos. A 

literatura infantil mostra que para aliviar o „peso‟ decorrente desta pedra (e da vida) entra em 

cena o mundo do faz-de-conta, expresso pelo „maravilhoso‟, que segundo Todorov é “uma 

espécie de rebeldia do espírito humano” (2010, p. 50), pois traduz uma ousadia e uma 

irreverência, transcendendo os limites do possível. O „maravilhoso‟, cujo eixo gerador tem 

raízes fincadas na problemática social, pois trata da autorealização do herói, coaduna-se com a 

proposta do Partido Comunista ao qual serviu Paim, tendo sido militante por quase 20 anos. 

Entre as obras consultadas para a elaboração dessa dissertação destacam-se aquelas 

que tratam da crítica literária voltada para a literatura infantojuvenil defendida por Todorov, 

Regina Zilberman, Nelly Novaes Coelho, Carolina Marinho, entre outras, para mostrar a 

importância desse tipo de literatura na formação ética da criança.  Essa perspectiva encontra-

se reforçada também pela antropologia do imaginário de Gilbert Durand e suas bases campe- 

_______________________________ 
3
A pedra sisifílica neste trabalho faz menção ao mito de Sisifo, cujo personagem, de acordo com Pierre Brunel, 

foi condenado por toda a eternidade a empurrar uma pedra até um topo de uma montanha. Esse mito é a 

representação do sofrimento humano e no contexto dessa pesquisa simboliza o sentido da vida, a busca do 

homem na esperança do amanhã, mas tendo que conviver com os absurdos procedentes da condição humana. 
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belianas e junguianas e pela mitocrítica de Elieser Mielietinski e Raphael Patai. Além destes, 

outros textos foram utilizados na construção da nossa análise. 

O presente estudo está dividido em três capítulos; o primeiro, Contextualizando a 

literatura infantil, apresenta várias críticas acerca da construção, função e importância da 

literatura infantil, englobando-as no contexto histórico. No segundo, Do mito ao maravilhoso: 

uma viagem através do tempo, trilhamos, do ponto de vista histórico, as teorias que nos levam 

à compreensão do mito e sua importância na vida do homem moderno. No terceiro capítulo 

intitulado O mito da busca: entre o mágico e o real na literatura infantil de Alina Paim, que 

diz respeito à nossa análise propriamente dita, tratamos de buscar no dinamismo das imagens 

e, pelo fio do maravilhoso, a presença do mito, que exprime a condição humana e as relações 

sociais no grupo onde ele surge e configura-se em formas narrativas. Acima de tudo mostrará, 

através das obras corpus, o quão importante é o mundo do sonho para manter acesa a chama 

da inquietação, e para formar cidadãos capazes de perceber que a realidade nem sempre é 

aquilo que parece. Por fim, apresentaremos as nossas considerações finais. 

É interessante ressaltar que o aporte teórico aqui utilizado é requisitado pelas próprias 

obras literárias para uma possível interpretação, já que uma leitura apenas propõe 

possibilidades interpretativas. Após diversas leituras do corpus percebemos que algumas 

imagens afloradas no contexto das narrativas, tais como o chapéu „encantado‟, as „magias‟ do 

velho professor, os „mistérios‟ casa da coruja, além da atmosfera de extrema liberdade 

proveniente da vida no sítio, onde tudo acontece, preenchem de significado os personagens e 

seus „dramas‟, reveladores da importância dos sonhos e símbolos na construção do 

conhecimento da criança. 
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CAPÍTULO 1 

 

                     CONTEXTUALIZANDO A LITERATURA INFANTIL  

 

 

 

[...] a literatura é esse fio luminoso que 

nos conduz a todas as terras, a todos os 

climas, a todos os tempos, nos desvenda 

mistérios, fala-nos da glória, da guerra, da 

beleza e do amor. 

                                                                                                                                                                    Von Franz  

 

 

 

Uma das questões alçadas quando se pensa em literatura infantil é a própria existência 

deste tipo de literatura. Adentrá-la é penetrar em um território minado de conceituações a 

respeito da natureza, função e finalidade deste gênero. Não é por acaso que Jesualdo Sosa 

(1978), ao comentar a existência de uma literatura destinada à infância, tece reflexões no que 

concerne à problemática de compreender essa forma literária, que ultrapassa o vocábulo 

infantil entendido por alguns críticos como bobo, insosso e insípido. 

 Barbara Carvalho ao afirmar a presença de uma literatura para criança expõe que esta 

nasceu, se desenvolveu e cresceu com a humanidade, “Da infantil Literatura, natural fonte da 

Literatura Infantil, à Literatura adulta, foi longa a trajetória e complexo o manancial; mas 

indispensável ao homem, pela forças de suas mensagens” (CARVALHO, 1987, p. 18). Para a 

pesquisadora, todas as Literaturas nascem da póiesis: da infância da literatura, que é o mito, o 

poético, que embalou o homem, como as histórias embalam as crianças.         

De acordo com Sosa, a criança sonha com um livro que exprima sua inquietude e 

satisfaça seu interesse, mas isso não significa que a literatura que pretenda se voltar para esse 

público seja de forma alguma uma poesia infantilizada do universo mirim, e acrescenta que 

alguns livros que não são tidos como obras infantis agradam o infante, destacando que 

 

o que existiria, então, seriam certos valores, elementos ou caracteres, dentro da 

expressão literária geral, escrita ou não para crianças, que respondem às exigências 

de sua psique durante o processo de conhecimento e de apreensão, que se ajustam ao 

ritmo de sua evolução mental, e em especial ao de determinadas forças intelectivas 

(1978, p. 16). 
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Igualmente para Leonardo Arroyo e Cecília Meireles, o que a criança aprova como 

leitura de texto literário deve ser naturalmente considerada a legítima literatura infantil. Para 

eles, é o próprio leitor, com sua preferência e interesse, quem decide quais as obras que 

podem receber essa determinação, e como acrescenta Meireles: “Costuma-se classificar como 

literatura infantil o que para elas se escreve. Seria mais acertado, talvez, assim classificar o 

que elas leem com utilidade e prazer. Não haveria, pois, uma literatura infantil „a priori‟, mas 

„a posteriori‟” (1979, p.41). Para Maria Magalhães: 

 

O acervo de textos para crianças é, portanto, composto de um material variado e 

heterogêneo, cujo único ponto em comum reside no fato de ser a criança o seu 

virtual consumidor. Desta forma, a especificidade do gênero literário infantil é dada 

a partir de seu destinatário, o que implica uma conceituação extra-literária, uma vez 

que o adjetivo infantil diz respeito ao leitor e não à literatura (2001, p.21). 

 

Conforme se pode observar, as afirmações acima reforçam a dependência do gênero ao 

leitor, não existindo aqui uma conceituação precisa de literatura infantil, haja vista que 

privilegiando o destinatário, ignoram-se o destinador e a mensagem, elementos essenciais ao 

processo de comunicação. 

Ainda em relação à problemática da conceituação, Sosa assevera que a mente do 

infante requer alguns suprimentos adequados para a compreensão de determinadas estruturas, 

o que levou a afirmar que “seria lógico aceitar sem reservas a existência de uma forma 

literária acomodada à psique infantil” (SOSA, 1978, p.15). Sendo assim, ele entende o texto 

dirigido para criança como: 

 

Uma escrita num léxico especial, que pretende consultar suas características 

psíquicas e responder a suas exigências intelectuais e espirituais, mas que tal 

literatura não é a que interessa à idade infantil. E que muitas obras, em qualquer 

literatura, cuja finalidade não tenha sido a de dirigir-se especialmente à infância para 

fomentar na criança determinadas correntes psíquicas, no entanto, lhe interessam 

mais vivamente do que a preferentemente rotulada de “infantil”, ou do que a 

verdadeiramente infantil sem qualquer rótulo (SOSA, 1978, p.19-20). 

 

Referente a isso, Meireles (1979) acentua que as obras clássicas, como As aventuras 

de Robinson Crusoé, As viagens de Gulliver e muitas outras adaptações que, embora não 

tendo sido escritas para crianças, encontraram grande aceitação por parte do público mirim.  

Interpretando Anatole France, Sosa (1978) assegura que as crianças, na maioria das 

vezes, relutam em ler livros que foram escritos para elas, e isso decorre de duas características 

que, em geral, incidem nos textos ligados a este público: a puerilidade e o tom moralizador. A 

primeira, relacionada à aparente simplicidade da linguagem, coloca-se ao nível da 

mentalidade infantil e a última recai na obrigação dos escritos apresentarem, quase sempre, 

uma visão maniqueísta de mundo: uma virtude recompensada e o vício castigado.  Essa visão, 
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na perspectiva do autor, anula a fantasia nas crianças, elemento que corrobora para o processo 

de leitura dos textos literários, pois através dela os pequenos leitores reconstroem imagens e 

recriam símbolos lendo, portanto, a história.        

Essa forma de conceber a literatura para criança fez com que críticas surgissem aos 

textos infantis que procuraram circunscrever a mentalidade infante. Como ressalta Sosa, ao 

invés do escritor se esforçar para penetrar no universo mirim - causa que tira qualquer 

novidade à obra - sua preocupação deveria ser transportar o leitor para outras esferas da 

imaginação. No entender de Regina Zilberman (2003), isso ocorre porque os primeiros textos 

infantis escritos por pedagogos e professoras têm a função apenas educativa, legando a 

literatura infantil o caráter pedagógico. Segundo a autora, este caráter torna-se nocivo quando 

a obra para criança passa a não ser aceita como arte por ter uma finalidade pragmática e 

doutrinária que se compromete com a dominação do infante. Este pragmatismo literário, na 

opinião da pesquisadora (2003), foi o que prejudicou a recepção dos livros infantis e fez com 

que a crítica literária desprestigiasse a produção destinada aos pequenos, antecipando a 

intenção pedagógica sem avaliar os casos específicos, provocando o descaso com a literatura 

mirim. 

 Obras desse gênero, cuja tendência era transmitir alguma experiência sem 

transcendência, levaram a literatura infantil à negligência por parte da teoria literária. De 

acordo com Zilberman,“a literatura para crianças está envolvida por uma capa protetora de 

enganos e preconceitos que, ao mesmo tempo, diminuem intelectualmente e reprimem uma 

averiguação que ponha em evidência sua validade estética ou suas fraquezas ideológicas” 

(2003, p.11). Na visão dela, a teoria literária muitas vezes não sabe aproveitar a globalidade 

do terreno que a literatura infantil oferece e ressalta ainda que este gênero é um campo a ser 

privilegiado pelos estudos literários, devido à valiosa contribuição que proporciona a qualquer 

questionamento bem intencionado sobre a natureza do literário. 

Assim como Sosa, Zilberman compartilha da ideia de que “um bom livro é aquele que 

agrada, não importando se foi escrito para crianças ou adultos” (2005, p.10). E assevera que a 

literatura para criança é uma produção ficcional que permanece na memória das pessoas de 

qualquer faixa etária a qual estas não cansam de regressar. A autora ainda elucida que 

 

Reler obras que marcaram as lembranças de leituras passadas é sinal de que aqueles 

livros foram julgados bons. Não quer dizer que isso só ocorra com os escritos que 

compõem a literatura infantil, pois, por toda a vida, podemos ser convidados a 

retomar os textos que vieram a constituir nossa biblioteca interior, formada por 

aquilo que as recordações armazenaram. Aqueles que predominam na primeira 

década e meia de vida de cada um são chamados de literatura infantil (2005, p.10).
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A pesquisadora afirma a existência de uma literatura infantil não pautada na faixa 

etária e nos possibilita uma definição dos livros para infantes como sendo aqueles que 

“ouvimos ou lemos antes de chegar à idade adulta” (ZILBERMAN, 2005, p.11). O que não 

impossibilita de regressar a eles, uma vez que estas obras marcam a formação do leitor e por 

muitas vezes tornam-se referência quando se menciona à literatura. Assim, na concepção da 

autora a literatura infantil é um estilo literário cujo objetivo não é falar para uma determinada 

faixa etária, mas trabalhar o texto para preencher desejos que existem em todos os seres 

humanos. 

Diante desse quadro, considera-se aqui literatura infantil aquela que é lida por crianças 

e adultos, é um texto literário cujos componentes intrínsecos devem ser adequados às 

exigências de seu público e podem abranger desde as narrativas folclóricas, como os contos 

de fadas, até os clássicos de aventuras, uma vez que não se pode fugir de considerações sobre 

a adequação dos elementos à capacidade de compreensão do leitor.  

Quanto à existência de um gênero para a infância, tanto a História como a Psicologia, 

a Pedagogia como a Literatura comungam e registram a formação de uma literatura voltada 

para a criança, reafirmando-a como presença dos escritos literários, como pode ser observado 

na formação da literatura infantil. 

No final do século XVII e durante o século XVIII foram produzidos os primeiros 

livros infantis. Antes disso, era nula a produção literária mirim, porque inexistia a infância. 

Esta concepção de uma faixa etária distinta, com interesses próprios e necessitando de uma 

formação específica, só ocorreu em meados da Idade Moderna. No entender de Zilberman 

(2003), a mudança se configurou com o surgimento de uma nova compreensão de família, 

voltada para um núcleo unicelular e não centrada em amplas relações de parentescos, como 

forma de manter a privacidade familiar e estimular o afeto entre seus membros. 

Antes da formação de um modelo familiar burguês, crianças e adultos compartilhavam 

dos mesmos eventos, tempo e espaço não eram diferenciados. “A valorização da infância 

gerou maior união familiar, mas igualmente meios de controle do desenvolvimento intelectual 

da criança e manipulação de suas emoções” (ZILBERMAN, 2003, p.15). Daqui brota a 

literatura infantil, com o propósito, a priori, didático-moral, que segundo a pesquisadora não 

pode ser ignorado, tendo em vista que ela funciona como o primeiro passo entre o livro e seu 

destinatário.   

A história da literatura registra o século XVII, na França, como o período que publicou 

a primeira coletânea de contos infantis. Trata-se aqui dos Contos da Mamãe Gansa(1697) 

recolhidas da memória do povo por Charles Perrault – poeta e advogado de prestígio na corte 
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- e que segundo Nelly Novaes Coelho (2003) atribuiu a autoria da obra ao seu filho Pierre 

Darmancourt. Na opinião de Lajolo e Zilberman (1991), a recusa de Perrault em assinar a 

primeira edição do livro é sintomática do destino do gênero que inaugura, uma vez que este 

modelo teria dificuldades de legitimação em relação aos escritos já existentes. 

Contemporâneo de Perrault, Jean de La Fontaine foi outro intelectual de prestígio na 

França que se dedicou a resgatar antigas historietas moralistas, as Fábulas, guardadas também 

pela memória popular, mas não só pela memória. Na abordagem de Coelho, La Fontaine 

procurou fontes documentais da Antiguidade - “Grécia (fábulas de Esopo); Roma (Fábulas de 

Fedro); parábolas bíblicas, coletâneas orientais e narrativas medievais ou renascentistas” 

(COELHO, 2003, p.22) – e comparando as histórias reelaborou-as em versos, dando-lhes uma 

forma literária. 

Todavia, os escritores franceses não detiveram a exclusividade do desenvolvimento da 

literatura infantil. O seu boom deu-se concomitantemente na Inglaterra, país que vivenciou de 

forma patente a revolução industrial deflagrada no século XVIII, que modificou o cenário 

europeu com atividades renovadoras dentro dos diferentes setores do quadro político, 

econômico, social e ideológico da época. Mas ao mesmo tempo em que trouxe 

desenvolvimento, a revolução industrial gerou um quadro de pobreza oriunda da falta de 

estrutura e organização social. A esse respeito destacam Lajolo e Zilberman: 

 

Localizadas nos centros urbanos, as fábricas atraíram trabalhadores do campo, que 

vinham em busca de melhores oportunidades de serviço. O êxodo rural fez inchar as 

cidades, incrementou o comércio e incentivou meios de transporte mais avançados. 

Porém, mão-de-obra abundante significa igualmente falta de empregos, e os dois 

fatos, reunidos, produziram o marginal alojado na periferia urbana, os cinturões de 

miséria e a elevação dos índices de criminalidade (1991, p.16). 
 

Nas palavras das pesquisadoras, o poder rural e o feudalismo - remanescentes desde a 

Idade Média - entram em decadência e a revolução industrial, responsável pelo crescimento 

político e financeiro nas cidades, resulta numa urbanização acelerada e desigual que reflete as 

diferenças sociais: de um lado o proletário e do outro a classe média. Nesse período, a 

burguesia se firma como classe social e procurando evitar confrontos diretos e sangrentos, a 

fim de tornar sua violência menos visível, incentiva instituições para que elas a favoreçam.  

A primeira dessas instituições é a família, cuja base é um estilo de vida doméstico e 

menos participativo publicamente. A manutenção do estereótipo familiar se concretiza a partir 

das divisões do trabalho entre seus membros: a mãe como provedora do lar e o pai com 

função de sustentá-lo economicamente. Entretanto, para legitimar essa organização familiar 

era necessário promover o beneficiário maior desse esforço conjunto, como cita Lajolo e 
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Zilberman, a criança. A noção de infância nasce desse contrato social, no qual “a preservação 

da infância impõe-se enquanto valor e meta de vida; porém, como sua efetivação somente 

pode se dar no espaço restrito, mas eficiente, da família, essa canaliza um prestígio social até 

então inusitado” (LAJOLO e ZILBERMAN, 1991, p.17). O infante, antes um adulto em 

miniatura, passa a deter um novo papel social e mesmo com o aparecimento de objetos 

industrializados, culturais e novos ramos da ciência que atendem às necessidades da criança, a 

função desta se torna mais de natureza simbólica, “pois se trata de assumir uma imagem 

perante a sociedade, a de alvo da atenção e interesse dos adultos, sem exercer uma atividade 

econômica ou comunitariamente produtiva, da qual adviesse alguma importância política ou 

reivindicatória” (LAJOLO e ZILBERMAN, 1991, p.17). 

 A escola é a segunda instituição chamada a contribuir para a consolidação política e 

ideológica da burguesia. Facultativa e dispensável até o século XVIII, a escolarização 

transforma-se aos poucos na atividade obrigatória do público mirim. Para Lajolo e Zilberman, 

a obrigatoriedade escolar se justifica como espaço disciplinador, que forneceria condições de 

amadurecimento e enfrentamento do mundo.  

Do mesmo modo que a família, a escola se caracteriza como espaço de intermédio 

entre a criança e a sociedade, o que demonstra a complementaridade entre essas instituições. 

Ambas reforçam o sistema político burguês que enxerga nestas duas instâncias um caminho 

para solidificar o poder. Portanto, a literatura infantil é um gênero que nasce em determinado 

momento histórico para cumprir uma necessidade emergente. Antonio de Pádua Dias da Silva 

defende que se esta literatura surge com um “propósito didático-moral, tem um grande 

incentivo quando a infância é estabelecida como um discurso, que garante às crianças 

determinadas prerrogativas, incluindo o direito à leitura do texto literário distribuídas por 

faixas etárias” (2009, p.93). 

Nesse sentido, a obra dirigida à criança assume a condição de mercadoria, exigindo 

um público leitor que se supõe ter passado pelo crivo escolar. Os laços entre literatura e escola 

iniciam a partir deste ponto: “a habilitação da criança para o consumo de obras impressas” 

(LAJOLO e ZILBERMAN, 1991, p.18).  Como criação para um mercado específico, o texto 

literário infantil passa a ter características que precisam respeitar e mesmo motivar os 

parâmetros burgueses. O livro destinado ao público mirim funciona como intermédio entre 

esse público e a sociedade de consumo que se estabelece aos poucos, e cabe à escola 

promover e estimular a leitura, como condição de viabilidade a circulação do livro infantil. 

Na abordagem de Lajolo e Zilberman, a leitura como processo da escolarização da 

criança coloca a literatura mirim numa posição secundária em relação à educação. Essa 
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literatura “por consequência, adota posturas às vezes nitidamente pedagógicas, a fim de, se 

necessário, tornar patente sua utilidade” (LAJOLO e ZILBERMAN, 1991, p.18). Tornando-se 

pragmática, igualmente por este aspecto, inspira confiança à burguesia por endossar valores 

dessa classe e por imitar seu comportamento. 

Esses aspectos suscitam, em contrapartida, a suspeita - quando confrontados à 

literatura infantil - da teoria e da crítica literária. Ambas interpretam a obra literária infantil 

como resultado das interferências externas, totalmente ligadas ao meio de produção e por 

muitas vezes escapista. O que é questionado pelas pesquisadoras acima, que esboçam a 

relevância da literatura infantil e de seu estudo da seguinte forma: 

 

O interesse que desperta provém de sua natureza desmistificadora, porque, se se 

dobra a exigências diversas, revela ao mesmo tempo em que medida a propalada 

autonomia da literatura não passa de um esforço notável por superar 

condicionamentos externos – de cunho social e caráter mercadológico – que a 

sujeitam de várias maneiras.  E como, ainda assim, alcança uma identidade, atestada 

pela permanência histórica do gênero e pela predileção de que é objeto pelo leitor 

criança, mostra que a arte literária circunscreve sempre um espaço próprio e 

inalienável de atuação, embora seja ele limitado por vários fatores (LAJOLO e 

ZILBERMAN, 1991, p.19). 

 

Para as estudiosas, a literatura para crianças traz as marcas inequívocas do período que 

a difundiu, e do grande elenco de obras publicadas no século XVIII poucas permaneceram, 

por ser evidente o elo literatura com as instituições envolvidas no processo educativo infantil. 

Contudo, as que sobreviveram fizeram e fazem sucesso até hoje, por conta da linguagem 

simbólica empregada nas histórias. Dos contos de fadas de Perrault uniram-se as adaptações 

de romances de aventura, como os clássicos: de Daniel Defoe, Robinson Crusoé (1719), e de 

Jonathan Swift, Viagens de Gulliver (1726), autores que, na concepção de Lajolo e Zilberman 

(1991), asseguraram a continuidade da criação e consumo das obras. 

 Os autores do século de XIX continuaram repetindo os caminhos trilhados pelos do 

século anterior. Os irmãos Grimm, em 1812, editaram a coleção de contos de fadas, hoje 

conhecida como Literatura Clássica Infantil, legitimando, portanto, o gênero.  A partir deste 

momento, a literatura infantil deliberou os tipos de livros que atendem mais os gostos dos 

pequenos leitores e determinou com maior segurança suas principais linhas de atuação. 

Conforme explicitam Lajolo e Zilberman (1991), em primeiro lugar, o favoritismo por 

histórias fantásticas, como: Contos (1833), de Hans Christian Andersen; Alice no país das 

maravilhas (1863), de Lewis Carroll; Pinóquio (1883), de Carlo Collodi e Peter Pan (1911), 

de James M. Barrie. Em segundo as histórias de aventura, transcorridas, de preferências, em 

espaços exóticos e comandadas por jovens audazes, a exemplo: As aventuras de Tom Sawyer 

(1876), de Mark Twain; O último dos moicanos (1826), de James Fenimore Cooper e A ilha 
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do tesouro (1882), de Robert Louis Stevenson. E por último, os escritos que deram ênfase ao 

cotidiano da criança, evitando a ocorrência de acontecimentos fantásticos, como procedem 

Edmond de Amicis, em o Coração (1886) e a Condessa de Ségur, em As meninas exemplares 

(1857).  

A respeito das preferências dos infantes por narrativas fantásticas, histórias de 

aventuras e outros tipos, Barbara Carvalho (1987), em sintonia com as pesquisadoras acima 

citadas, afirma que existe uma escala de transformação psíquica nos leitores mirins, e que de 

forma geral a leitura para esse público se inicia partindo da função simbólica da linguagem, 

que o desperta para o prazer da fantasia, uma vez que a criança está descobrindo o mundo que 

a cerca, oscilando-se entre fantasia e realidade, por isso o interesse pelas narrativas fantásticas 

ou „maravilhosas‟. Em seguida, o interesse da leitura dos pequenos é pelo plano da ação e da 

aventura, que corresponde ao estado de agitação vivenciada pela infância, então buscam 

histórias que correspondam as essas expectativas. E logo após as narrativas de aventuras, o 

público mirim busca obras próximas do seu cotidiano, onde se reconheça, pois já perfila de 

códigos institucionalizados pela sociedade.      

 Coube, aos escritores do século XIX, portanto, a tarefa de ratificar a literatura infantil 

como elemento expressivo da produção literária da sociedade burguesa, dando-lhe 

“consistência e um perfil definido, garantindo sua continuidade e atração” (LAJOLO e 

ZILBERMAN, 1991, p. 21), e servindo como acervo sólido deste gênero para os demais 

países. Assim acontece no Brasil, quando se inicia a publicação de livros para crianças, a 

literatura infantil da Europa torna-se referência para os escritos dos autores brasileiros. 

 

1.1 Alina Paim: uma redescoberta para literatura infantil brasileira 

 

Assim como a Europa, os primeiros livros para crianças no Brasil foram criados para 

atender uma solicitação de um grupo social emergente, uma vez que os primeiros textos 

infantis nacional surgiram ao final do século XIX, quando o país estava mudando de regime 

político: monárquico para o regime político republicano em1889. Dessa forma, a literatura 

infantil no Brasil contabiliza mais de cem anos de história, o que a torna um campo de 

trabalho extenso e desconhecido, conforme destaca Zilberman (2005) em A Literatura Infantil 

Brasileira.  

Do ponto de vista histórico, o Brasil do final do século XIX estava progredindo, a 

população aumentando, as variedades culturais e étnicas se exprimindo e a monarquia 

cheirava a imobilismo. A sociedade brasileira desse período presenciava a ascensão de uma 
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classe média urbana, que reivindicava maior liberdade política, melhores negócios, dinheiro 

mais acessível e novas oportunidades para educação, esperando que essas exigências fossem 

cumpridas.  Lajolo e Zilberman (1991) destacam que nesse momento, o modelo político 

almejado pelo Brasil interessava à economia de países já industrializados, como a Inglaterra, e 

que a incipiente indústria brasileira – pela necessidade de sobrevivência - defenderia uma 

política que favorecesse o consumo de sua produção.   

 É nesse contexto de acelerada urbanização que surge a literatura infantil nacional, 

com público diversificado e consumidor dos produtos industriais, a exigir do mercado livreiro 

tipos diferentes de publicações que agradassem essa nova classe. O discurso escolar vem a 

corroborar com este modelo econômico do Brasil república, que favorecia o aparecimento de 

um grupo consumidor de bens culturais.  As campanhas pela instrução, pela alfabetização e 

pela escola reforçavam o aparecimento de uma literatura que oferecesse suporte aos pequenos 

aprendizes.    

É nesse clima de valorização da instrução e da escola que a escrita para crianças no 

Brasil enfrenta alguns percalços, próprio de um novo gênero que se inicia. A expectativa de 

uma produção literária variada desperta a preocupação com a carência de material de leitura 

adequado para os infantes brasileiros. A respeito da escolarização e das condições de 

alfabetização Sílvio Romero (1851-1914) comenta a precariedade das condições de sua 

alfabetização nos anos 80 do século XIX, destacando o seguinte:  

 

Ainda alcancei o tempo em que nas aulas de primeiras letras aprendia-se a ler em 

velhos autos, velhas sentenças fornecidas pelos cartórios dos escrivães forenses. 

Histórias detestáveis e enfadonhas em suas impertinentes banalidades eram-nos 

administradas nestes poeirentos cartapácios. Eram como clavas a nos esmagar o 

senso estético, a embrutecer o raciocínio, a estragar o caráter (apud LAJOLO e 

ZILBERMAN, 1991, p.28). 

 

A ausência de material de leitura de livros direcionados a infância brasileira fez com 

que, segundo Zilberman (2005), os escritores dessa época encontrassem formas de iniciar uma 

escrita que se voltasse para público mirim. Assim, ou recorriam à tradução de obras 

estrangeiras ou adaptavam para as crianças obras destinadas originalmente aos adultos. Outra 

alternativa era reciclar material escolar, já que os leitores eram igualmente alunos que 

estavam se habituando a utilizar o livro didático, ou apelar para a tradição popular, na 

justificativa de que as crianças gostariam de reconhecer nos livros, estórias parecidas com as 

que mães, amas-de-leite, escravas ou ex-escravas contavam. A pesquisadora ressalva que 

essas soluções não foram inventadas pelos brasileiros e que “a Europa, que inspirava a 

mudança de um regime político, oferecia também os modelos utilizados para se escrever para 
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criança” (ZILBERMAN, 2005, p. 16); tais modelos foram também seguidos pelos escritores 

brasileiros, que traduziam e republicavam obras infantis difundidas no velho continente. 

É o caso dos pioneiros da literatura infantil no Brasil: Carl Jansen (1823 – 1889) - que 

nasceu na Alemanha, mas se mudou jovem para o Brasil – tradutor dos clássicos: Robinson 

Crusoé (1885), Viagens de Gulliver (1888), D. Quixote de La Mancha, e Figueiredo Pimentel 

(1869 – 1914) que preferindo seguir o caminho sugerido pelos Grimm publicou Contos da 

Carochinha (1894), que reúne as histórias de fadas europeias, ao lado de narrativas recolhidas 

entre os descendentes dos povoadores do Brasil.  

Nessa obra, encontram-se ainda histórias de origem portuguesa e narrativas populares 

contadas pelas escravas que educavam a infância brasileira no século XIX, prática comum na 

concepção de Vladimir Propp (1984). Frisa-se que as narrativas populares, desde o 

surgimento da literatura infantil, foram as fontes dos escritores para produzir textos capazes 

de atrair o público. E no Brasil não foi diferente, o folclore contado pelas amas-de-leite serviu 

como base para a formação da literatura nacional. Uma vez que as obras traduzidas nada 

dialogavam com um país que recentemente abolira a escravidão, cuja economia se estruturava 

no latifúndio, na monocultura e na exportação da matéria-prima e a escola ainda era um 

produto cultural recente - num país a caminho da industrialização - e que trazia uma realidade 

social diferente da Europa. No que se refere às obras destinadas as crianças, Lajolo e 

Zilberman (1991) citam que os críticos literários, dentre eles José Veríssimo, reivindicavam 

livros que correspondessem à realidade nacional na abordagem dos temas. 

Mas não só os assuntos versados nesse primeiro momento da literatura infantil 

brasileira incomodavam os críticos, as traduções e adaptações das histórias advindas da 

Europa que circulavam no Brasil, muitas vezes em edições portuguesas, apresentavam um 

português que se distanciava bastante da língua materna dos leitores brasileiros. Essa distância 

linguística dos textos disponíveis à infância levou os estudiosos a enfatizarem a ideia de uma 

criação da literatura mirim brasileira, surgindo vários programas de nacionalização desse 

acervo literário infantil vindo da Europa.          

Tratava-se, portanto, de uma tarefa patriótica, em que todos os envolvidos - escritores, 

editores, Estado, mercado, escola – sairiam ganhando financeiramente. Haja vista que o 

incentivo ao setor infantil e à escola abria portas para um projeto educativo e ideológico, que 

via no texto para a criança e na instituição de ensino aliados indispensáveis para a formação 

de cidadãos.  

Sendo assim, os textos infantis brasileiros desse período estavam marcados pelo 

nacionalismo e pedagogismo, elementos estruturantes das literaturas estrangeiras, cabendo à 
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escola estimular a leitura desses textos que serviriam como instrumento de difusão do civismo 

e patriotismo. Provêm, dessa maneira, as obras: os Contos infantis (1886), de Júlia Lopes de 

Almeida e Adelina Lopes Vieira; o livro Pátria (1889), de João Vieira de Almeida; Por que 

me ufano de meu país (1901), de Afonso Celso; os Contos pátrios (1904), de Olavo Bilac e 

Coelho Neto; as Histórias da nossa terra (1907), de Júlia Lopes de Almeida e Através do 

Brasil (1910), escrito por Olavo Bilac e Manuel Bonfim.   

Nota-se que as obras infantis brasileiras desse período estavam engajadas num projeto 

nacionalista, que via na literatura um instrumento de divulgação e propagação de valores 

éticos e morais para a formação de uma sociedade pautada no civismo, formando uma 

literatura infantil patriótica e ufanista, inspirada em prática similar na Europa.  

 Dentre os autores cuja produção literária está voltada para a formação do público 

destaca-se Cecília Meireles - escritora fundadora, em 1934, da primeira biblioteca infantil no 

Brasil, situada no Rio de Janeiro - cujo trabalho nos remete a uma escrita poética privilegiada 

de valores éticos e solidários, para a formação dos pequenos, com o livro Criança Meu Amor 

(1924).   

Esse panorama de formação da literatura infantil no Brasil sofreu ruptura com a escrita 

renovada de Monteiro Lobato, que incorporando personagens contemporâneos – 

reconstruindo a linguagem dos heróis do passado – introduz na literatura infantil o sistema 

social vigente, rompendo com as convenções estereotipadas e abrindo as portas para novas 

formas que o século exigia.  

O cotidiano da realidade, na ficção de Lobato, revela que instituições basilares da 

sociedade brasileira – família, escola e religião – estão completamente ausentes, conforme 

assinala Zilberman:      

 

Se Dona Benta e seus netos, rodeados de alguns animais incomuns, como os falantes 

burro Conselheiro, rinoceronte Quindim e Marquês de Rabicó, ainda coincidem com 

uma ideia de família, falta-lhe a orientação patriarcal e autoritária que perdurava no 

período, sobretudo no meio rural habitado pelos protagonistas. Por sua vez, a escola 

desaparece, já que Pedrinho está em férias permanentes, sendo alvo de uma 

aprendizagem que crê muito mais eficaz, já que recorre à leitura de livros e 

comparece diariamente aos serões, abertos a todos os interessados, de Dona Benta. 

A organização religiosa nunca é mencionada, como se jamais tivesse existido, nem 

funcionado como um dos principais esteios da sociedade nacional ao longo de sua 

história (ZILBERMAN, 2003, p.157-158). 

 

Esses fatores unidos à vivência harmônica dos personagens, humanos e animais, no 

sítio – espaço de algumas ações e aventuras dos seres que ali habitam – reforçam a 

comprometida tarefa do escritor de criar uma obra infantil fundada num tempo e espaço 
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determinados, o do Brasil de sua época, e que transforma o tipo de literatura convencional, de 

cunho moralista e didático, até então consumida pela infância.   

 Introduzindo uma linguagem mais simples e próxima do leitor mirim, Lobato 

valorizou o lúdico e a fantasia nos seus textos, por meio dos quais, segundo Glória Radino 

(2003), aparece o valor pedagógico de sua obra. Este autor concebeu a criança como um ser 

em formação e que tem uma importância fundamental na constituição da sociedade, criando 

na sua obra um universo infantil, onde a realidade era descrita a partir da fantasia vivenciada 

pelos personagens.  O modelo de formação proposto na escrita desse autor era de pessoas 

críticas, criativas e livres. Para Radino, “o compromisso didático na obra lobatiana encontra-

se no fato de seus personagens não buscarem a conquista de bens, mas de valores. [...] a luta é 

intelectual e sua recompensa é subjetiva” (2003, p.101).       

A produção infantil de Monteiro Lobato obteve grande sucesso entre o público, o que 

despertou nas editoras a vontade para publicar obras nacionais. Outros escritores também 

trilharam o caminho da literatura infantil, como Viriato Correia, que se consagrou com a obra 

Cazuza (1938), Graciliano Ramos com A Terra dos Meninos Pelados (1939), Erico Veríssimo 

que dirigiu um grupo de seis histórias curtas, a saber: Aventuras do Avião Vermelho (1936), 

Os Três Porquinhos Pobres (1936), Rosamaria no Castelo Encantado (1936), O Urso com 

Música na Barriga (1938), A Vida do Elefante Basílio (1939) e Outra Vez os Três Porquinhos 

(1939).
 

Segundo Zilberman (2005), esse elenco de autores, contemporâneo de Lobato, não foi 

propriamente seguidor do criador do Sítio do Picapau Amarelo. A pesquisadora expõe que os 

continuadores dele são os escritores que iniciaram sua publicação a partir da década de 1940 – 

Maria José Dupré, Francisco Marins, Jerônimo Monteiro - período em que a literatura 

brasileira já começava a sentir a falta do considerado pai da literatura infantil. A literatura 

infantil da década de 40 ─ período que demarcou a utilização dos livros infantis na escola ─ 

retoma o realismo cotidiano que desaprova a fantasia na literatura, valorizando a verdade e o 

realismo como únicas formas de aprendizagem e de conhecimento da realidade. Novamente, a 

literatura destinada aos infantes submeteu-se a uma necessidade de educação pragmática, em 

que a preocupação literária deu lugar à preocupação didática.  

De acordo com Zilberman, poucas foram às histórias originais lançadas nos anos 50, 

no Brasil. Situando o contexto histórico, o país havia passado por um período agudo de 

nacionalismo que incentivava a exploração de riquezas naturais e vivenciava a política 

progressista de Juscelino Kubitscheck. Ainda nessa década, houve uma expansão da imagem 

e dos meios audiovisuais, criando-se novas linguagens e formas de apreender a realidade. Para 
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Radino (2003), esse período valorizou a informação, que se tornou cada vez mais acessível e 

rápida, por conta dos progressos tecnológicos e da computação. 

O Brasil que crescia nos anos 50 iniciou a década seguinte, a de 60, com algumas 

vitórias, como a Copa do mundo; “Mas a economia tinha sido forçada demais, e o 

desenvolvimento acelerado cobrava o preço: inflação, restrição de crédito, agitação urbana e 

reivindicações no campo e na cidade” (ZILBERMAN, 2005, p.45). O governo não sabia 

como lidar com essa situação; e isso os levou a descrença perante as classes dominantes.  

A falta de confiança no Estado gerou o desejo de mudar os governantes. Todavia, o 

sistema que se instaurou levou o Brasil a anos de repressão, o Exército tomou a frente e 

responsabilizou-se pelo golpe militar de 64, que destituiu o presidente João Goulart e colocou 

o general Castelo Branco.  Como esclarece Zilberman, “o Brasil começou uma nova fase da 

história, que no início, autodenominou-se revolucionária, mas que, aos poucos, foi-se 

mostrando conservadora, autoritária e coercitiva” (2005, p.45, 46). Com a promulgação do 

AI-5 - em 1968, ato que coibia quem fosse contra ao regime, o cenário nacional era de 

silêncio, em relação a isso Zilberman atesta: 

 

A literatura não escapou da repressão, no entanto, sofreu menos. E a literatura 

infantil, que, talvez por não ser vista, não era lembrada, pôde se apresentar como 

uma dessas válvulas de escape – escritores, ilustradores, artistas em geral – tiveram 

condições de manifestar ideias libertárias e conquistar leitores (2005,p.46). 

 

Com a obrigatoriedade da escolarização, o Estado também contribuiu para a 

divulgação de material didático e literário que beneficiasse a arte destinada a crianças e 

jovens.   

Zilberman (2005) destaca que se nos anos 50 faltava à literatura infantil a centelha da 

imaginação que havia animado a escrita dos artistas das duas décadas anteriores, foi preciso o 

Brasil ir mal para então a produção destinada à infância se reinventar, ajudando o país a se 

recuperar dos obstáculos políticos e culturais. Assim, os anos 60 serviram de base para a 

eclosão de criatividade da literatura da década posterior.  

 É nesse cenário que se encontram inseridas as obras de Alina Leite Paim (1919-2011) 

destinadas à criança; escritora natural de Sergipe, que no âmbito da ficção da literatura 

nacional contribuiu com 10 romances e 5 obras dedicadas ao público mirim.   

 

1.1.1 Na trilha de Lobato: a contribuição de Alina Paim para a literatura infantil 

 

Interpretando os estudos de Puértolas, para quem a necessidade de fabulação é uma 

condição para nossa existência como seres humanos, Glória Radino (2003) acentua que a 
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necessidade de contar história é tão antiga que deve ter nascido com o próprio homem. Assim, 

os mitos funcionam como a primeira narrativa transmitida de geração a geração por via da 

oralidade e que foram sendo construídos e motivados “pela busca interior de responder aos 

mistérios da vida, que escapam à nossa compreensão humana” (RADINO, 2003, p.56). 

Coadunado com a autora, Maria Zaira Turchi (1995) expõe que do ponto de vista 

antropológico, a narrativa é uma dimensão fundamental da linguagem do homem. “É ela que 

assegura funções indispensáveis à sociedade humana que necessita compreender sua origem, 

sua cosmogonia, criar suas instituições” (1995, p. 28). 

A literatura, oral ou escrita, é esse jogo de palavras, na qual as histórias se constroem, 

se misturam e se recontam, construindo um espaço ficcional verossímil, no qual o mito atua.  

Para Roland Barthes (1996), não há sociedades sem narrativas e estas se multiplicam sem 

cessar, desempenhando funções fundamentais, que se desdobram na vida das pessoas e das 

culturas. Dessa forma a arte de contar histórias reside em recontá-las, porque enquanto 

ouvimos vamos tecendo seus fios na nossa imaginação e por muitas vezes se familiarizando 

com elas. 

É na necessidade de contar história que se situa a produção literária infantil paimiana 

composta por quatro obras, todas publicadas no século XX, na década de 60, conforme 

destacou a própria autora em entrevista publicada no Cinform, em 2008:  

 

[...] um amigo que fazia parte de uma editora disse que eu poderia muito bem 

escrever livro infantil por causa das minhas personagens e tanto falou que me deu 

uma vontade. Escrevi: “O lenço encantado”, feito um gênero que fosse se possível 

um romance de criança. As crianças gostaram muito do livro, em seguida escrevi “O 

Chapéu do professor” e “Luzbela Vestida de cigana” que um dia assustou todo 

mundo, pois saiu andando. “Flocos de Algodão” era um livro infantil com uma parte 

instrutiva sobre o algodão, e surgia como um personagem (SANTOS, 2008, p.4).  

 

Além das obras acima citadas a autora publicou também A casa da coruja verde 

(1962). Porém, outros livros de Paim - como Grão de Ouro, Fonte de Mel e Doçura, A Árvore 

e a Bola e O Chapéu do Professor - destinados à infância são referidos apenas na segunda 

edição do romance Simão Dias (1979), publicado pela Editora Cátedra e Instituto Nacional do 

Livro, como observou Rosa Gens (2009). Esses livros também são citados no Dicionário 

crítico de escritoras brasileiras de Nelly Novaes Coelho, todavia não foram encontradas 

informações posteriores, o que leva a crer que tenham permanecido sem publicação. 

Ressalta-se aqui que pouco se sabe sobre a contribuição de Paim para a literatura 

infantil, exceto que ela produziu as obras já mencionadas, todas cadastradas na Biblioteca 

Nacional. O conjunto da obra desta escritora vem ganhando destaque nos espaços acadêmicos 
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através do projeto do GELIC: „Resgate da escritora sergipana Alina Paim‟, registrado no 

CNPq/UFS e anteriormente citado. 

Alina Paim, embora tenha produzido um grande número de romances, continua 

invisível para o público leitor brasileiro. Alguns artigos em torno da literatura infantil dessa 

autora foram publicados em revistas eletrônicas e anais de eventos, considerem-se aqui o 

trabalho da Dra. Rosa Gens, Elementos da ficção infanto-juvenil de Alina Paim e A ficção 

infanto-juvenil de Alina Paim, que apresenta um panorama da obra da autora em tela 

destinada à criança; Alina Paim e as narrativas do faz-de-conta: uma tecelã do conhecimento, 

de Ana Leal Cardoso, que trata da importância da fantasia para a formação da criança, a partir 

das „aulas‟ de um professor aposentado. 

Vale ressaltar ainda que a dificuldade de encontrar as obras infantis de Paim se deva 

ao fato de que não houve nenhuma republicação, como ocorreu com as obras de ficção para 

adultos. No que diz respeito a essa dificuldade, Gens entende que ela pode estar atrelada à 

recepção e manutenção dos textos para crianças. Neste sentido se posiciona da seguinte 

forma: 

 

O livro infantil é objeto facilmente descartável, que passa de mão em mão 

rapidamente e encontra, no mais das vezes, leitores ainda pouco voltados para a 

preservação do objeto. Muitos deles interferem nas páginas, rabiscando-as, 

desenhando-as, colorindo-as, rasgando-as, amassando-as. O livro termina, assim, por 

ter vida curta. Alia-se a esse dado o pouco valor que era dado produção para 

crianças por determinadas instâncias de preservação (bibliófilos, colecionadores, 

museus), o que nos leva a entender a dificuldade, para os pesquisadores de literatura 

para a infância, de encontrarem os textos –– seu objeto de estudo (GENS, 2009, 

p.48). 

 

Durante a nossa busca, nenhum exemplar da literatura infantil de Alina Paim foi 

encontrado nas bibliotecas públicas e privadas da Capital Sergipana, nem mesmo no 

município de Simão Dias, local da sua infância. A busca nos sebos por algumas das narrativas 

também foi sem sucesso. Porém, com muita dificuldade, conseguimos resgatar a cópia de três 

das suas obras: O lenço encantado, A casa da coruja verde e Luzbela vestida de cigana, que 

se encontram na biblioteca nacional do estado de São Paulo. A outra, flocos de algodão, foi 

doada ao projeto de resgate da escritora, pela filha da autora. 

A pesquisadora da UFRJ (2009) também destaca que não foi encontrado vestígio das 

obras infantis de Paim nas trinta Bibliotecas populares do Rio de Janeiro, pertencentes à 

Secretaria Municipal de Educação, tampouco na Biblioteca Estadual e nas bibliotecas das 

Escolas Normais da cidade. E que os volumes estudados por ela puderam ser consultados 

apenas na Biblioteca Nacional, que para surpresa de Gens (2009) não estavam alocados na 
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Biblioteca Euclides da Cunha, específica para a utilização de crianças e jovens, mas no 

catálogo comum. 

Vale destacar que no contexto da produção literária da escritora em tela, o contar e 

ouvir histórias - atividades atávicas, isto é, transmitidas desde a idade mais remota da 

humanidade – parecem pontos estruturantes do enredo, uma vez que os personagens das 

narrativas de Paim alimentam suas imaginações a partir das histórias contadas por objetos que 

ganham vidas.  

Essas atividades - registradas nas literaturas de todos os tempos, através dos mitos, dos 

contos populares, transmitidos a priori pela oralidade – são culturalmente indissociáveis do 

ser humano e correspondem à epopeia da humanidade.  Assim, faz Sherazade, personagem 

central da narrativa de As Mil e uma Noites, que narra a sua história destacando como 

conseguiu salvar-se da morte contando narrativas para o rei Schariar. A cada noite, a 

protagonista interrompia a narrativa em momentos de suspense, a fim de motivar a 

curiosidade do sultão. E, em meio a esse „fio‟ do contar e ouvir, a personagem central 

sobrevive mil e uma noites, obtendo ao final do enredo a compaixão do Sultão.  

Cardoso (2009) menciona a importância dos contos como entendimento da história da 

humanidade, e enfatiza que as obras de Platão já apresentavam mulheres idosas que 

costumavam contar histórias simbólicas às crianças, possivelmente com intuito educativo. 

Destaca também que durante séculos, a aprendizagem foi realizada pela transmissão oral, pois 

não existiam livros, escolas e muito menos a infância tal a concebemos hoje. Era “por meio 

dos mitos, dos contos, do teatro e de todas as formas possíveis de comunicação oral e 

corporal, que se transmitiam os valores, costumes e regras sociais” (Reyzábal apud Radino, 

2003, p. 37). 

Assim, as obras infantis de Paim elencadas nesse trabalho transitam pelo espaço do 

mito e do folclore; e permitem uma compreensão do mundo e da existência humana. Seguindo 

a repetição da mesma estrutura narrativa esquematizado por Propp (1984), os contos aqui 

analisados iniciam com uma situação de equilíbrio, que é quebrada, instaurando-se a 

transgressão e o desequilíbrio. Os heróis partem, então, em busca de um novo equilíbrio e, 

para que isto aconteça, submetem-se a provas. Enfrentam-nas encontrando uma solução e 

estabelecendo, assim, um novo equilíbrio.          

  A escritora sergipana inaugura sua produção literária para criança com O lenço 

encantado (1962), A casa da coruja verde (1962) e Luzbela vestida de cigana (1963), e 

igualmente a Lobato, os romances são ambientados no sítio, aqui chamado de Cruzeiro do 

Sul. Paim segue na trilha do escritor do Sítio do Picapau Amarelo e cria obras similar a do pai 
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da literatura infantil brasileira. A autora introduz em sua primeira obra um elenco permanente 

de personagens, a saber: as crianças Catarina (Catita) e Laurinho, a avó Mariana e o pai, Dr. 

Nelson, um escritor de histórias infantis. Da mesma forma que Lobato, Paim insere duas 

crianças como agentes da história, sendo que na narrativa da autora eles são irmãos.  

A avó também se faz presente na narrativa e tem a função de manter o espaço do sítio 

organizado. Como dona Benta, dona Mariana participa do mundo do sítio vivenciando a 

fantasia junto com os netos. A avó de Catita e Laurinho também ocupa o lugar materno e 

paterno, uma vez que o pai das crianças permanece ausente em quase todas as narrativas. 

Esses personagens que são delimitados em O lenço encantado, logo se somam a outros que 

vão aparecendo no decorrer das três histórias. Os seres, humanos e não humanos, são 

elementos preponderantes para as ações dos romances, do mesmo modo que nas obras de 

Lobato. Frutos do tear da memória, as narrativas de Paim se ligam umas às outras pelo fio do 

maravilhoso, permitindo uma melhor compreensão do literário. 

Os sítios, segundo Rosa Gens (2009), nos anos 60 do século passado funcionavam 

como refúgios, em um país que se industrializava brutalmente. Dessa forma, “o Cruzeiro do 

Sul metaforiza a vida “romantizada” do campo e traz as marcas do Brasil rural, sonho de 

ordem, em que se respira tranquilidade e harmonia” (2009, p. 49). O próprio nome do sítio faz 

menção ao país, já que essa constelação é grafada na bandeira nacional.   

As três narrativas citadas compartilham no seu enredo o realismo mágico, que, na 

concepção de Todorov (2010) é considerado um desdobramento do maravilhoso que prioriza 

a magia como potência criadora atribuída à palavra. O contar histórias nos romances cruzam 

os fios do onírico, do maravilhoso, transformando a fantasia no fio condutor dos 

ensinamentos dos personagens.       

O lenço encantado inicia com a expectativa da chegada de um novo Jardineiro –

Henricão – personagem que modificará a atmosfera calma e pacífica do sítio. Portador de um 

baú cheio de lenços, ou melhor, de um tesouro, o jardineiro ensina as crianças o “faz de 

conta” - a partir dos lenços que elas escolhem do seu baú - semeando alegria no coração delas.  

A casa da coruja verde narra às aventuras de Catarina e Laurinho que fora do espaço 

do sítio visitam um professor aposentado, Francisco Raposo. Este, por sua vez, reside em uma 

casa encimada por uma coruja, símbolo da sabedoria e da cultura. Nessa narrativa, o objeto 

deflagrador da fantasia dos personagens e responsável pelas suas viagens ao mundo 

maravilhoso será um chapéu, que chega de forma inusitada às mãos de um „velho‟ professor.   

Luzbela vestida de cigana trata da história de uma estrela de lata que ganhará corpo de 

boneca pelas as mãos da avó e será desencantada pelo último lenço guardado no baú do 
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jardineiro mágico. Lenço e boneca são, no contexto da narrativa, os objetos deflagradores da 

fantasia, capazes de modificar comportamentos humanos.  

O corpus desta pesquisa partilha da importância da fantasia na construção discursiva 

das narrativas. Em Flocos de algodão (1966) o caminho é outro, trata-se, aqui, de estabelecer 

informações, uma vez que a obra harmoniza-se como o projeto político da autora e é um 

volume para os Clubes Agrícolas, do Ministério da Educação e Cultura. Na obra, dois irmãos, 

Geni e Julinho, ficam entusiasmados com a chegada do avô Portela à Fazenda Bela Vista, 

personagem revestido de magia, que viajou o mundo, jornalista e agrônomo de profissão, que 

resolveu, por fim, escrever histórias sobre plantas. É nesse contexto que Portela, dotado de 

sabedoria, começa a contar história aos seus netos sobre a importância do algodão e seu 

percurso histórico desde a Antiguidade até os dias atuais. 

Portanto, as quatro obras de Paim partilham do mesmo fio discursivo, o contar 

história, no qual os personagens, envolvidos pela esfera do maravilhoso, escutam histórias 

que são intermediadas por elementos simbólicos que ganham vida nas narrativas. Para Rosa 

Gens a palavra de ordem da narrativa de Paim é 

 

o encantamento. Ou, se quisermos utilizar outra denominação, a fantasia. Os desejos 

vão se corporificando e ganhando vez a partir dos elementos de apoio, que se 

encontram apoiados em estratégias de revelar/encobrir, visto que possibilitam ora a 

abertura para o plano da imaginação, ora o transformar de uma perspectiva do real 

(2009, p.52). 

 

Assim, as obras infantis desta escritora estão revestidas de um elemento muito 

característico das narrativas populares, o mito. Ele unido ao maravilhoso servem como chave 

interpretativa do texto literário; e em todas narrativas paimiana percebem-se que os 

personagens estão envolvidos pela esfera do contar histórias que transmitem conhecimento 

através dos tempos. 

Dessa forma, pretendemos no segundo capítulo oferecer alguns parâmetros conceituais 

gerais acerca do mito e do maravilhoso, para a ulterior investigação destes componentes 

narrativos nas obras O lenço encantado, A casa da coruja verde e Luzbela vestida de cigana, 

destacando como a autora investe na tradição de contar e ouvir histórias, repletas de 

elementos „mágicos,‟ para a obtenção do saber. 
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CAPÍTULO 2 

 

DO MITO AO MARAVILHOSO: UMA VIAGEM ATRAVÉS DOS TEMPOS 

 

 

 

Todas as coisas extraordinárias do conto 

infantil (árvores que dançam, pedras que 

cantam, animais que falam, botas que 

andam) formam a bagagem intelectual 

predileta das crianças, as concepções e 

ideias nas quais elas se detêm com o mais 

vivo prazer e uma insaciável avidez. Por 

isso, o mundo sobrenatural não tem para 

elas nada de mágico e incrível, mas é 

completamente livre e natural. 

                                         Paula Lambroso 

 

 

 

Ao longo dos séculos, pesquisadores de diversas áreas do conhecimento- psicólogos, 

antropólogos, filósofos, historiadores, críticos literários, sociólogos, entre outros - buscaram 

definição para uma das mais antigas formas de narrar a história da humanidade, o mito. 

Todavia nenhuma área da episteme chegou a uma resposta unívoca sobre o assunto, o que se 

obteve como resultado foi apenas a ressignificação da natureza desse elemento. Assim 

compreendeu Lévi-Strauss (1993) ao afirmar que cada releitura do mito, mesmo que teórica, 

conta uma "nova versão" dele, ou seja, "remitologiza". De acordo com Raphael Patai,  

 

Durante vinte e cinco séculos, pelo menos, o homem tem formulado a pergunta: 

“Que é mito?”. O problema atraiu a atenção de pessoas com interesses, orientações e 

preocupações variadíssimas, de modo que elas adotaram, inevitavelmente, enfoques 

díspares e apareceram com respostas diferentes. Hoje, quando sabemos do mito 

muito mais do que já se soube em qualquer outra época, ainda estamos tão longe 

quanto antes de um consenso geral no tocante ao seu significado (1982, p.19). 

 

Santo Agostinho quando interrogado, em suas Confissões (IX vi 14), a respeito do que 

é mito, respondeu: “Sei muito bem o que é, desde que ninguém me pergunte; mas quando me 

pedem uma definição, fico perplexo” (apud RUTHVEN, 1997, p. 13), compartilhando, 

segundo Ruthven, a dificuldade de dar uma definição curta e inclusiva do mito. 

Os mitos sempre fizeram parte do conhecimento humano e por milhares de anos, como 

destaca Patai, a humanidade o aceitou sem muita discussão a respeito da sua natureza. Na 

visão do estudioso, isso ocorre porque eles “constituíam uma parte muito importante do 
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conjunto de informações que cada indivíduo precisava adquirir a fim de preparar-se para a 

batalha da sobrevivência” (PATAI, 1982, p.19); e como parte da formação cultural de um 

povo, cada grupo humano os preservavam e os recontavam como forma de transmitir a crença 

de geração a geração. A respeito disso Marilena Chauí esclarece que  

 

para os gregos, o mito é um discurso proferido para ouvintes que recebem como 

verdadeira a narrativa, porque confiam naquele que narra; é uma narrativa feita em 

público, baseada, portanto, na autoridade e confiabilidade da pessoa do narrador 

(2002, p. 28-29). 

 

A indagação referente ao mito não veio repentinamente, como ilustra Patai (1982), 

pouco a pouco um grupo de homens foi se interessando pelas histórias que mesclavam o 

divino com o humano e que validavam algumas crenças. Conhecidos como poetas, este grupo 

começou a compilar as histórias míticas, dando-lhes ritmo, para recitá-las quando fosse 

necessário, levando os ouvintes a conviver com os mitos e recordá-los em suas novas versões. 

De acordo com o pesquisador,  

 

não se sabe ao certo se os antigos poetas sumerianos, acadianos, hititas e cananeus – 

todos os quais partilharam de uma herança antiga, mítica e religiosa, em grande 

parte comum, do Oriente Próximo – acreditavam nos mitos que incorporavam aos 

seus poemas épicos e outros escritos poéticos, ou se limitavam a usá-los como tema 

dos seus versos, tal qual o fizeram mais tarde os poetas gregos e romanos (1982, 

p.20). 

 

Na concepção deste antropólogo, o que é relevante é o acervo que estes povos 

deixaram, graças ao primitivo interesse poético de coligir os mitos. 

Para os filósofos gregos - que iniciaram a interpretação dos mitos no século VI a.C. – à 

verdade do mito era invariavelmente crítica e cética. Tales, Teágenes de Region e Pitágoras o 

entendiam como uma alegorização da natureza, como personificação dos elementos naturais. 

Um século após, os mitos foram convertidos em relatos históricos por Heródoto, e à medida 

que se dialogava sobre eles, novas formas de concebê-los e interpretá-los surgiam entre os 

filósofos, conforme assegura Patai: 

 

Os metafísicos tentaram mostrar que os deuses e espíritos que povoavam os velhos 

mitos nada mais eram do que versões primitivas dos conceitos metafísicos a que 

estavam ligados. Os moralistas empenhavam-se em demonstrar que os mitos, 

incluindo as histórias obscenas, eram, na verdade, alegorias didáticas. Os sofistas do 

iluminismo grego procuravam uma reconciliação, interpretando os mitos 

tradicionais ou narrativas teogônicas como alegorias que revelavam verdades 

naturalistas e morais (1982, p.21).  

 

Dessa maneira, os sofistas interpretavam alegoricamente o mito, método criticado por 

Platão, mas aclamado pelos estoicos do período helenístico, que viam nos deuses a 

personificação das suas funções.  
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Outras explicações do mito também foram dadas pelos antigos, como o pensamento 

epicurista que o entendia, à base de fatos naturais, como método de preservar a autoridade da 

tradição e as prerrogativas religiosas do Estado. Na mesma teia de explicação, os adeptos do 

evemerismo viam nas divindades tradicionais representações de governantes terrenos, que 

eram endeusados pelos seus súditos. Dessa maneira, quem seguia esta filosofia enxergava nas 

imagens míticas figuras históricas divinizadas.  

Os estudos de Platão ─ para quem o mito era sinônimo de absurdo e de mentira, por se 

constituir de narrativas fantasiosas e inverossímeis, atribuídas a deuses, além de sinônimo de 

argumento absurdo, como a corrupção do logos ─ deram à mitologia popular uma 

interpretação simbólico-filosófica dos mitos. Para este filósofo o mito se revelava por uma 

visão utopista da alma.  A filosofia Aristotélica concebeu o mito, em sua Poética, como 

fábula, objeto de invenção, „imitação de ações‟, „composição dos actos‟, em outras palavras, o 

enredo. Ao interpretar a ideia de Aristóteles acerca do mito, Turchi destaca ser este “um 

produto de uma construção organizada, moldada sobre um fundo de histórias fornecidas pela 

tradição. Tais histórias só se tornam mito, de acordo com a Poética, quando transformadas em 

tragédias” (2003, p.15).  

Os neoplatônicos, seguindo os estudos do mestre, continuavam a comparar os mitos 

com as categorias lógicas do pensamento. Para eles, o pensamento racional parecia 

constantemente emergir de um sonho mítico.  Dessa forma, “o desenvolvimento da filosofia 

antiga partiu da reinterpretação racional da matéria mitológica e levantou o problema da 

relação do conhecimento racional com a narrativa mitológica” (MIELIETINSKI, 1987, p.9), 

abordando aspectos diferentes do mito.              

Ainda no tocante ao mito, o período da Idade Média e da Renascença continuava a ver 

grandes homens nos heróis míticos, como a tradição evemerística. Todavia, este mesmo 

período presenciou a abertura de um novo capítulo na interpretação dos mitos, com a obra 

Genealogia dos Deuses de Giovanni Boccaccio (1313-1375), que de acordo com Patai (1982) 

é um vasto trabalho enciclopédico de explicações ecléticas sobre os mitos. Pois, ainda 

segundo o autor, Boccaccio recorria a interpretações literais, moral-simbólicas e alegóricas, 

afirmando que em um mesmo mito haveria as três interpretações. 

Na época do Renascimento, séculos XV e XVI, era patente o interesse pela mitologia 

antiga, interpretada como alegorias poéticas morais ou como expressão alegórica de algumas 

verdades religiosas, científicas ou filosóficas. Nesse período foram produzidos na Itália 

manuais de mitografia, elaborados de maneira não científica e destituídos de espírito crítico. 

Esses compêndios contribuíram para popularizar ainda mais o assunto e “ocupavam-se não só 



35 
 

das divindades greco-romanas, mas também das divindades dos cultos orientais, assim como 

dos deuses egípcios, sírios, fenícios, persas, árabes, celtas, germânicos e outros” (PATAI, 

1982, p.23). Essas compilações abriram caminho, no século XVII, para o desenvolvimento de 

uma mitologia comparada, com os estudos do holandês Gerard Jan Vóssio (1577-1649), e de 

dois franceses, Samuel Bochart (1599-1667) e Pierre Daniel Huert (1630-1721). Todavia era 

difícil se desvencilhar do pensamento alegórico do mito enfatizado pelos filósofos antigos e 

pensadores da era medieval. 

Os estudiosos do século XVIII assumiram uma posição negativista perante a 

mitologia. A era iluminista via o mito como fruto da ignorância e do engano, entretanto as 

interpretações dadas a ele - pelos antigos - reacendiam com toda força, só que racionalizadas 

pelo pensamento da época. Assim, “o argumento epicúreo foi adotado por filósofos 

racionalistas, como Voltaire (1694-1728), que tentou impor a razão como fundamento de toda 

crença e de todas as normas de conduta” (PATAI, 1982, p.24); desacreditando, portanto, nos 

mitos clássicos e nas escrituras hebraico-cristãs, utilizadas pelos padres para manter o público 

fiel a doutrina religiosa. 

Patai assevera que no entendimento do mito e contra os epicuristas estavam os 

sucessores dos neoplatônicos e estoicos, representados pelos românticos alemães do fim do 

século das luzes e do início do século XIX, “para os quais o mito poético passou a ser um 

tema de veneração e que viam nele a mola principal da cultura humana” (PATAI, 1982, p.24). 

O pensamento romântico interpretou o mito como fenômeno estético, um modelo de criação 

artística de profundo significado simbólico.   

De acordo com Mielietinski (1987), a concepção romântica do mito estava focada em 

superar a tradicional interpretação alegórica dada a ele em proveito do simbólico. Assim, 

Schelling, ativista deste movimento, afirma que “a mitologia é condição indispensável e 

matéria primária de toda arte” (apud MIELIETINSKI, 1987, p.16).  

O caminho plurissignificativo do mito ampliou o campo de discussão da mitologia. 

Agora não eram apenas poetas e filósofos que buscavam explicação para a definição da 

matéria mitológica; antropólogos, psicologistas e linguistas também adentraram na busca do 

sentido do mito. Assim, a moderna antropologia fundada por Edward B. Tylor (1832-1917) vê 

o mito como “a história dos seus autores e não dos seus temas; registra as vidas, não de heróis 

sobre-humanos, senão de nações poéticas” (PATAI, 1982, p.25).   

O psicologista alemão Wilhelm Wundt (1832-1920) compreendeu o mito como 

correlativo de um rito, pois para ele “a crença na magia, que impregna a mitologia primitiva, 

faz de cada ato de alguma importância parte integrante do ritual mágico” (PATAI, 1982, 
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p.27). Para o psicólogo em tela, existe íntima conexão entre mito e ritual, e a crença mítica dá 

origem a ritos, que por sua vez intensificam as crenças expressas nos mitos. 

Na esteira do enfoque da psicologia de Wundt seguiu a psicanálise freudiana, que 

enxerga o mito como “uma fantasia da raça, que simboliza uma realidade psicológica e etno-

histórica” (PATAI, 1982, p.28). Para a escola freudiana de psicanálise, todos os mitos 

emanam do inconsciente, e se quisermos alcançar-lhes o verdadeiro significado psicológico 

precisaremos mergulhar na esfera obscura da psique. 

O inconsciente serviu de ponto de partida para a exploração das camadas profundas da 

mente por Carl Gustav Jung, que entende a formação de mitos como “um processo 

psicológico que constitui traço essencial ou vital da psique humana, e cuja existência pode ser 

igualmente demonstrada no homem primitivo, no homem antigo e no homem moderno” 

(PATAI, 1982, p.28).    

Para Joseph Campbell, estudioso da literatura e da mitologia, “os mitos são histórias 

de nossa busca de verdade, de sentido, de significação, através dos tempos” (1990, p.5). 

Segundo ele, o mito funciona como uma explicação dos enigmas que cercam a existência 

humana e que a ciência não conseguiu dar respostas. No entender de Mircea Eliade (1989), 

estudioso das religiões, o mito é uma narrativa que trata de uma história sagrada num tempo 

primordial e que valida leis, costumes, ritos e crenças.     

O crítico literário Northrop Frye (2000) defende que o mito é um tipo de história que 

une o rito e as imagens para compor a comunicação verbal. Seguindo na esteira de Northop 

Frye - para quem o mito é uma forma de narrativa - o antropólogo Gilbert Durand define o 

mito como sendo um “sistema dinâmico de símbolos, de arquétipos e de esquemas, sistema 

dinâmico que, sob o impulso de um esquema, tende a compor-se em narrativa” (DURAND, 

1982, p.44).  

Assim, fica claro o caráter polissêmico do mito, que ao longo dos séculos foi 

significado e ressignificado. No contexto do nosso estudo levaremos em consideração a ideia 

de Gloria Radino, para quem os mitos são 

 

[...] histórias contadas para desvendar mistérios, mas fazem parte de um saber 

cultivado pelos antigos que é secreto em grande parte. Saber iniciático reservado a 

poucos, o mito fala por símbolos e enigmas, por imagens e parábolas – para 

entreabrir, não para escancarar. Em narrativas muito além de apenas fantasiosas, os 

mitos explicam sem dizer tudo (2003, p.57). 

 

Portanto, os mitos são narrativas que se movem no tempo e no espaço e ressignificam 

através da linguagem simbólica e das imagens que transmitem conhecimento, desde os 

primórdios, ao homem contemporâneo. Para Durand, a cada releitura de uma narração mítica, 
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um novo olhar surge frente aos mitos, que enquanto narrativa é um “texto de leitura e uma 

leitura é sempre uma criação subjetiva de sentido” (DURAND, 1982, p.17). 

 

2.1 Imagens, símbolos e arquétipos: a linguagem de todos os tempos 

 

As imagens sempre fizeram parte do conhecimento gnóstico da humanidade e 

funcionavam como linguagem para o contato com outros seres humanos. Não é por acaso que 

os homens na tentativa de se comunicar grafavam nas cavernas imagens que reportavam 

hábitos, práticas e ritos da sua sobrevivência. Imagens essas que até hoje servem de estudos 

para muitas áreas das ciências que buscam entender a aquisição da linguagem ou constituir o 

imaginário dos povos primitivo.              

Foram as ideias aristotélicas que dominaram o pensamento da Idade Média, sobretudo 

a partir do século XIII, e se pautavam em estabelecer uma relação entre o racionalismo, o 

conhecimento e a fé. Esta concepção que valorizou o pensamento racional e conceitual em 

detrimento da imagem e do sentido simbólico foi perpetuada entre os pensadores da época 

que, seguindo o pensamento de Aristóteles, entendiam a imagem como sendo a representação 

mental de um objeto real, uma aquisição pelos sentidos. Já para a teoria platoniana, a imagem 

era uma projecção da mente, uma ideia, na esfera do pensamento.  

Todavia, enquanto os filósofos, poetas, religiosos dialogavam a respeito das imagens 

personificados em mitos, o povo, que não compreendia o latim, língua das cátedras e dos 

sábios, “tinha necessidade de imagens que falassem diretamente à sua alma” (TURCHI, 2003, 

p.16). Assim, enquanto as vertentes aristotélicas e platoniana eram contrapostas pelos seus 

seguidores, o Ocidente assistia ao incentivo das efígies no século XII, quando os frades, que 

vinham e viviam no meio do povo, impulsionavam o espiritualismo através da propagação das 

imagens. Turchi destaca ainda que  

 

Não apenas se representavam o Cristo, a virgem e os santos, mas também os 

mistérios da fé, sob a forma de presépio, de estações da via-sacra e do calvário. [...] 

a própria arquitetura da época, românica, pesada e despida de adereços, dá lugar a 

catedral gótica, leve, projetada para o alto, repleta de símbolos e povoada de estátuas 

(2003, p.16). 

 

Ainda segundo a pesquisadora, a valorização da imagem foi mais estimulada no 

Renascimento, principalmente nos séculos XV e XVI, quando a esfera humana se sobressai ao 

divino e o culto da efígie reportava ao paganismo.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Representa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Objeto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sentidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Projec%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mente
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 Ao analisar a importância das imagens nos tempos modernos, na era da ciência, 

percebe-se que o paradigma da racionalidade desvalorizou-as em favor do conceito, por conta 

da impossibilidade de reduzi-las a um argumento formal de verdadeiro ou falso, acabando por 

anular a hermenêutica, ou seja, as possibilidades de interpretação da arte em geral.  

Para Durand (1982), a imagem passou por três reduções de ordem teológica, 

metafísica e positivista. Essas reduções - conforme o antropólogo - limitaram o campo 

imagético, uma vez que a interpretação da imagem estava condicionada ao fator social e 

histórico, ao conceito e ao signo respectivamente.  

De acordo com Turchi, aos poucos a hermenêutica e o símbolo foram readquirindo sua 

liberdade e provocaram uma revolta espontânea que se processou de três formas diferentes 

contra as reduções descritas pelo antropólogo. A esse respeito assevera 

 

Contra a redução teológica, que havia provocado uma clandestinidade do 

pensamento hermenêutico, ressurge pujante o mesmo pensamento nas manifestações 

das heresias contra os dogmas da igreja e, sobretudo, na livre, isto é, não 

direcionada, interpretação das Escrituras. Contra a redução metafísica, que excluía o 

símbolo do pensamento racional, o imaginário vai eclodir nas páginas dos poetas e 

nas obras dos artistas sempre inovadores. Contra a redução positivista da linguagem, 

considerada própria do saber oficializado condizente com o rigor da verdade, a 

imaginação provocou o florescimento da simbologia moderna (TURCHI, 2003, 

p.18). 

 

Essa reação contra o racionalismo científico foi corroborada pelo movimento 

romântico, que por via do imaginário reconstrói um mundo emotivo dos sonhos, no qual o 

pensamento subjetivo retorna e os mitos se inserem nas palavras, construindo imagens que 

rompem as barreiras cientificistas.  

 O século XVIII viu renascer o imaginário a partir das pesquisas dos filósofos 

Giambattista Vico, Immanuel Kant e do poeta inglês Samuel Taylor Coleridge. A 

contribuição de Vico, como expõe Turchi (2003), está no âmbito da descoberta da infância da 

humanidade. Interpretando as idades primitivas veio à conclusão de que palavra e mito se 

mesclam no próprio ato criador. Já o mérito de Kant, de acordo com a pesquisadora, reside na 

restituição da imaginação ao campo da ciência. Este filósofo percebe que ao lado da razão 

pura e da razão prática está “o „julgamento do gosto‟, que se constitui numa terceira via do 

conhecimento, enquanto a faculdade de perceber o belo” (TURCHI, 2003, p.19). Por fim, 

Coleridge reforça o poder do imaginário, ressaltando a função reprodutora e criadora da 

imaginação. Para este poeta, “o papel da imaginação não se limita a conceber a ideia, a reunir 

as imagens e as formas que hão de tornar sensível a ideia, antes, sua função é fornecer o 

impulso, é a parte ativa do processo” (TURCHI, 2003, p.20).  
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Segundo Mielietinski (1987), à medida que o pensamento absoluto da razão vem 

perdendo força, a imagem e o símbolo passam a ocupar o lugar do descentramento, 

impulsionados pelos novos estudos acerca do imaginário. Dessa forma, pensadores como Carl 

Jung, Gilbert Durand e Gaston Bachelard deram suas contribuições aos estudos do 

imaginário, retomando a distinção da imaginação passiva e ativa, feita por Coleridge, e 

fixando o olhar nesta última para determinar-lhe sua ação no ser humano. Portanto, cabe aqui 

compreender o sentido de símbolos e arquétipos, elementos que estruturam e compõem o 

imaginário.   

A psicologia analítica desenvolvida por Jung define o imaginário como parte do 

inconsciente coletivo, entendido como uma camada profunda da mente humana que atende a 

uma esfera da coletividade, ou seja, as imagens que rompem nesse inconsciente são 

arquétipos: imagens primordiais comum a todos os homens.  

Nelly Novaes Coelho (2003), interpretando o pensamento junguiano acerca dos 

arquétipos afirma que eles correspondem a modelos de pensamento e ação, preexistentes no 

inconsciente coletivo. Acrescenta que tais modelos 

 

manifestam-se como estruturas psíquicas quase universais, espécie de consciência 

coletiva, e se exprimem por uma linguagem simbólica de grande poder energético 

que une o universal ao individual. Os arquétipos pertencem ao mundo dos mitos (ou 

dos deuses) que os engendraram, num tempo primordial, e os legitima como 

modelos exemplares de todas as ações humanas (2003, p.130). 

 

Coelho, limitando os arquétipos à esfera da literatura, define-os como “representações 

das grandes forças ou impulsos da alma humana: o instinto de sobrevivência, o medo, o amor, 

o ódio, o ciúme, os desejos (2003, p. 92). Na concepção da autora tais arquétipos têm sido 

representados por imagens arquetípicas que se amalgamam no inconsciente coletivo. Essas 

imagens são entendidas pela pesquisadora como 

 

grandes figuras-matrizes, figuras arquetípicas ou modelos exemplares de virtudes ou 

falhas humana: homens e mulheres excepcionais que conviveram com deuses ou 

tiveram seus destinos marcados por eles e vivem na eternidade da Mitologia 

Clássica. Entre eles estão: Antígona (arquétipo da piedade filial e de dedicação 

fraternal); Ariadne (arquétipo do auxílio dado a alguém para sair de uma situação 

difícil); Narciso (arquétipo do egocentrismo) (2003, p.130-131).   

 

No pensamento junguiano, o inconsciente coletivo trata de um reservatório onde estão 

guardados os símbolos e arquétipos de uma civilização, que por hora rompe a esfera do 

consciente, através dos sonhos, dos delírios, fornecendo imagens simbólicas e mitos que 

alimentam a religião, a literatura, a cultura.  
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Ao aprofundar seus estudos acerca da psicologia junguiana, Turchi (2003) destaca que 

o símbolo, pelo seu caráter dual, é um mediador que complementa ou totaliza o consciente e o 

inconsciente, a subjetividade e a objetividade, o passado e o futuro, baseando a bipolaridade 

do símbolo na sua qualidade de unificador de pares opostos. 

Em concordância com a pesquisadora, Coelho afirma que o símbolo é a ponte de 

comunicação do mito e do arquétipo com o mundo externo, uma vez que serve como 

linguagem simbólica, pela qual ambos os fenômenos se materializam, adquirindo realidade e 

se revelando como expressão comunicável ao Homem. Defende ainda que 

 

Foi pela transformação dos mitos e arquétipos em linguagem simbólica, pois sem 

esta eles não existiriam, que a Sabedoria da vida neles contida pôde se difundir por 

todo o mundo, transformada em contos (de fadas ou maravilhosos), em novelas de 

cavalaria, romances, cantigas... Em nossos tempos, tais mitos e arquétipos 

continuam engendrando a verdadeira literatura, por intermédios de novas linguagens 

simbólicas (2003, p.94). 

 

Assim, para aquela estudiosa, a linguagem simbólica é a intermediária entre o espaço 

imaginário e o espaço real em que a vida humana se cumpre.  

Bachelard, ao centrar os estudos no imaginário, busca abordar a compreensão do 

simbólico, por via do que ele chama de fenomenologia dinâmica, “na qual o imaginário é o 

dinamismo criador, a potência poética das imagens, enfim, a potência da palavra humana que 

emerge do inconsciente coletivo” (TURCHI, 2003, p.21).   

O pluralismo e a ambiguidade da imagem poética são pontos epistêmicos para 

entender o pensamento deste filósofo, uma vez que o símbolo, na concepção bachelardiana, é 

fonte para a compreensão do objeto artístico, porque traz em si uma carga semântica que não 

se limita apenas no tempo e espaço, mas beira as fronteiras da subjetividade e coloca a 

sensibilidade humana como mediadora entre o mundo dos objetos e dos sonhos.  

Já os estudos durandianos, que conciliam as reflexões bachelardianas e junguianas, 

compreendem o imaginário como uma rede de todas as imagens que estruturam os modos de 

viver do homem em sociedade. Nele os símbolos e arquétipos formam um esquema de 

imagens míticas, que são figurativas e plurais, porque estão relacionadas ao que ele chamou 

de trajeto antropológico: “a incessante troca que existe ao nível do imaginário entre as pulsões 

subjetivas e assimiladoras e as intimações objetivas que emanam do meio cósmico e social” 

(DURAND, 1997, p.29). Com a noção desse trajeto, este antropólogo une a esfera subjetiva 

da natureza humana às emanações do meio objetivo, que são as manifestações culturais que se 

relacionam através dos esquemas, dos arquétipos e dos símbolos. 
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Turchi, interpretando Durand, defende que o arquétipo é uma imagem primordial, que 

medeia os esquemas inconscientes e as imagens concretas proporcionadas pela percepção, 

constituindo-se como a junção entre o imaginário e os processos racionais. Assim, “aos 

esquemas de ascensão, por exemplo, correspondem os arquétipos de „cume‟, „céu‟, „torre‟, 

„herói‟, os esquemas de queda se substantivam no „oco‟, na „noite‟, os esquemas de 

recolhimento provocam os arquétipos do regaço e da intimidade” (TURCHI, 2003, p.28). 

Desse modo, o significado atribuído a arquétipo assemelha-se à definição junguiana, imagem 

primordial localizada no inconsciente coletivo. Todavia a diferença é que para Durand “os 

arquétipos são substantivações dos esquemas, portanto, secundários em relação aos esquemas, 

que são primordiais” (TURCHI, 2003 p.28). 

 Sendo assim, os arquétipos unem-se a imagens diferenciadas pelas culturas, dando 

origem às manifestações de símbolos polissêmicos, isto é, “se o arquétipo mantém sua 

universalidade constante e sua adequação ao esquema, o símbolo apresenta-se de modo 

polivalente” (TURCHI, 2003, p.28). A fim de esclarecer a ideia, Durand exemplifica 

mostrando que “o esquema ascensional e o arquétipo do céu permanecem imutáveis, porém, o 

símbolo que os demarca transforma-se de escada em flecha voadora, em avião supersônico ou 

em campeão de salto” (apud TURCHI, 2003, p. 28).  

 Dessa forma, este antropólogo entende o símbolo como o único meio através do qual o 

sentido da imagem pode manifestar-se ou realizar-se. Segundo Turchi, este teórico “percebe o 

mito como um esforço de racionalização, uma vez que utiliza o fio do discurso, no qual os 

símbolos se resolvem em palavras e os arquétipos em ideias” (2003, p.29).    

 

2.2 Mito e literatura  

 

Os seres humanos sempre foram criadores de mitos, conforme afirma Karen 

Armstrong (2005). E esta necessidade de criar histórias que respondam à própria condição da 

existência humana revela, na verdade, o interesse do homem em buscar resposta para suas 

raízes. Assim, o mito surge - na concepção de Bárbara Carvalho (1987), como sendo a 

epopeia da humanidade, pois narra a própria história existencial do homem, fixando valores 

paradigmáticos, na busca de padrões de comportamento. 

Todavia mais do que contar a história do Ser, Armstrong (2005) defende que o 

Homem, antigo e moderno, sempre precisou de mitos que o ajudassem a se identificar com os 

semelhantes, e não apenas com uma tribo étnica, nacional ou ideológica. A pesquisadora 

acentua que o ser humano necessita de 
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Mitos que o auxiliasse a valorizar a importância da compaixão, que nem sempre é 

considerada suficientemente produtiva ou eficiente no mundo racional pragmático; 

mitos que o ajudasse a desenvolver uma atitude espiritual, para enxergar adiante as 

necessidades imediatas, que os auxiliassem a novamente venerar a terra como um 

lugar sagrado, em vez de utilizá-la apenas como 'recurso (2005, p.115).  

 

Tecendo, dessa maneira, uma crítica ao paradigma racionalista que relegou os mitos a 

um plano fantasioso na história da humanidade. 

A intrínseca relação entre mito e literatura é acautelada por Mieletinski (2002), que 

compartilhando do pensamento de Armstrong, assevera a necessidade que o homem sempre 

manifestou de construir estórias para atribuir sentido às coisas. Assim, mitos e logos não se 

opunham até o estabelecimento do século quarto a.C., com o surgimento da escrita, que 

inaugura uma nova forma de pensamento.  

A escrita marca, conforme Jean-PierreVernant (1992), um período mais avançado do 

pensamento, pois “a organização do discurso escrito é paralela a uma análise mais cerrada, 

um ordenamento mais estrito da matéria conceitual” (VERNANT, 1992, p.173), pressupondo, 

consequentemente, um processo de racionalização do real. Assim, segundo Vernant: 

 

Na e pela literatura escrita instaura-se esse tipo de discurso onde o logos não é mais 

somente palavra (como o mythos), onde ele assumiu o valor de racionalidade 

demonstrativa e se contrapõe, nesse plano, tanto pela forma quanto pelo fundo, à 

palavra mythos (1992, p.174).  

 

O mito, tal qual Vernant (1992) esclarece, ficou na esfera do fabuloso, do fascinante e 

do maravilhoso, enquanto o logos assumiu a posição do verdadeiro, do inteligível. Ainda de 

acordo com o estudioso mito e história também se contrapõem, haja vista que a forma mítica 

refere-se a um passado longínquo demais para poder ser apreendido e a história abarca o 

passado recente, que pode ser testemunhado e que tem uma existência real no tempo humano.     

 Todavia, contrapondo o pensamento de Vernant, Coelho (2003) elucida que o homem, 

em sua insaciável necessidade de conhecimento, vem tentando apreender o mundo e seus 

mistérios, basicamente por meio da Ciência, do Mito – Literatura e artes em geral – e da 

História. Para a autora  

 

Mito e História caminham juntos, em última análise, um explica o outro: O Mito 

(criação literária), construído pela imaginação, responde pela zona obscura e 

enigmática do mundo e da condição humana, zona inabarcável pela inteligência. A 

História (fruto do registro do já acontecido), construída pela razão, responde pela 

zona clara, apreensível e mensurável pelo pensamento lógico (COELHO, 2003, 

p.88). 

 

Para o historiador Nicolau Sevcenko, “a literatura é hoje a fonte a partir da qual os 

mitos se fertilizam, brotam, da qual fluem e invadem as almas. Ela é a grande lira do homem 
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moderno, tal qual Orfeu. Enquanto ela tocar, teremos conforto para o frio, o escuro, a solidão 

e a insônia dos tempos hostis” (apud COELHO, 2003, p.88).   

Na concepção do homem primitivo, a criação dos mitos foi uma necessidade religiosa, 

como aborda Mircea Eliade, para quem o mito, nas sociedades arcaicas, representava “uma 

história verdadeira, possuindo um caráter sagrado, exemplar e significativo” (1986, p. 7). 

Nessas sociedades, a narrativa mítica cumpre um papel alocado na estrutura social, afastando-

se do sentido de simples fantasia. De acordo com aquele mitólogo: 

 

Mito é a narrativa de uma criação, que conta uma história sagrada; ele relata um 

acontecimento ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso do “princípio”. Em 

outros termos, o mito narra como, graças às façanhas dos Entes Sobrenaturais, uma 

realidade passou a existir, seja uma realidade total, o Cosmo, ou apenas um 

fragmento: uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento humano, uma 

instituição (1986, p. 11).  

 

Nessa perspectiva, os mitos, na sociedade primitiva, delineiam fatos que dizem 

respeito ao ser humano; relatam não apenas a origem das coisas, mas os acontecimentos 

primordiais que determinaram a condição do homem no mundo e o constituíram tal como ele 

é. 

 Estabelecendo uma relação entre mito e história, Adriana Monfardini interpretando os 

estudos eliadianos, corrobora com a seguinte ideia: 

 

Da mesma forma que o homem moderno é constituído pela História, o homem 

primitivo é constituído pelos eventos que os mitos relatam. A diferença é que a 

Historia é linear e irreversível, ao passo que a narrativa mítica se assenta sobre a 

intemporalidade, e o homem primitivo precisa não só conhecê-la, mas também 

reatualizá-la (2005, p. 52). 

 

Para o homem arcaico “conhecer os mitos é aprender o segredo da origem das coisas” 

(Eliade, 1986, p. 18), e, conhecer essa origem lhe proporciona refazê-la no ato criador, sempre 

que necessário. Entretanto, para repetir o ato da criação, como acentua Monfardini (2005), é 

necessário não só conhecer o mito de origem, mas também recitá-lo, evidenciando o poder 

criador da palavra. 

Ernst Cassirer, para quem a palavra, nas cosmogonias míticas, adquire uma força que 

se sobrepõe ao dos próprios deuses ou confunde-se com eles, admite que 

 

A linguagem e o mito se acham originariamente em correlação indissolúvel, da qual 

só aos poucos cada um se vai desprendendo como membro independente. Ambos 

são ramos diversos da mesma enformação simbólica, que brota de um mesmo ato 

fundamental, e da elaboração espiritual, da concentração e elevação da simples 

percepção sensorial (1985, p. 106). 
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Essa relação entre o mito e a linguagem é analisada pelo estudioso como uma provável 

existência de uma raiz comum que vincula a consciência linguística à consciência mítica, 

concordando que ambas jazem sobre uma mesma forma de concepção mental: o pensar 

metafórico.   

Para o homem moderno a interpretação de mitos resultou, inicialmente, de uma 

necessidade científica, porque neles estariam a raiz de cada cultura. Cassirer salienta que no 

início tudo estava unido - arte, religião, ciência - e o mito poderia ser considerado como uma 

primeira tentativa de racionalização sobre as coisas. A respeito disso, Monfardini acrescenta:  

 

Com o desenvolvimento científico, esses campos, antes interligados, vão se 

individualizando e afastando progressivamente. À medida que o pensamento lógico-

científico vai-se desenvolvendo e conquistando sua supremacia sobre o pensamento 

mítico, este vai se restringindo cada vez mais ao campo da imaginação e do 

devaneio, ou seja, ao campo da arte (2005, p.53). 

 

Na concepção duraniana (1989), é no campo da literatura que o mito encontra espaço. 

Para ele, “mito e literatura relacionam-se como criações da humanidade que atualizam, 

através de imagens, os arquétipos presentes no inconsciente coletivo” (apud TURCHI, 2003, 

p.39).  Segundo o antropólogo, a literatura não é inocente, porque ela não se oferece 

significando, mas contém sempre, assimilando, no centro de si, um ser pregnante, ou seja, um 

fundamento que interessa.  

Referindo-se ao texto literário, o estudioso coloca que “um texto olha-nos, quer dizer, 

é mais que um interesse, é um cruzamento de olhares [...]. E é o que num texto nos olha que é 

o seu núcleo” (DURAND, 1982, p.66); para o teórico, esse núcleo pertence ao domínio do 

mítico. 

De acordo com o Durand, outros pesquisadores- Mircea Eliade, Propp, Bruno 

Bettelheim, Marie-Louise Von Franz - também perceberam a consonância da literatura com 

esquemas míticos, e justifica essa correlação esclarecendo o seguinte: 

 

O romancista passeia um espelho ao longo de um caminho... sim evidentemente, 

isso é bonito, mas, enfim,  é preciso que o que há no espelho nos olhe, senão não 

tem interesse passear um espelho por uma estrada onde só aparece os olhos do 

artista e a fotografia de tudo o que se vê numa estrada (DURAND, 1982, p. 69-70). 

 

No entender de Durand, por detrás de uma leitura da superfície do texto existe um grau 

de compreensão maior, que se alinha aos mitos, geralmente conhecidos através da mitologia 

clássica. Para a identificação desses mitos, o autor propõe uma mitocrítica, que seria pôr em 

relevo na obra literária o mito ou os mitos possíveis, que estão em liberdade e atuam por trás 

da narrativa. 
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Para o autor, o texto sendo portador de uma carga semântica está envolvido num jogo 

complexo onde o eu, a sociedade, a língua, o autor, o léxico, tudo isso intervém no interior da 

obra, gerando significados variados na ótica da leitura. Dessa maneira, um texto nunca está 

fechado no seu sentido, permitindo novas abordagens que venham a corroborar o 

esclarecimento do mesmo. Dessa forma, a mitocrítica, proposta por ele, funciona como uma 

possibilidade de entendimento da obra literária.             

Coadunando com a ideia de Durand, Northrop Frye (2000) afirma que o mito é e 

sempre foi um elemento integrante da literatura e que desde a época de Homero o interesse de 

poetas pelo mito e pela mitologia tem sido notável e constante. Para ele na maioria das obras 

de ficção, o mito, ou a sequência de acontecimentos que prende a atenção do leitor, está sendo 

moldado como uma unidade que ressignifique na história. 

Entendido o mito como certo tipo de narrativa, Frye o admite como uma forma de arte 

verbal que pertence ao mundo da arte. “Como arte, e diferentemente da ciência, ele lida não 

com o mundo que o homem contempla, mas com o mundo que o homem cria” (FRYE, 2000, 

p.39). Portanto o mito, na concepção do crítico literário em tela, é uma tentativa sistemática 

de ver a natureza ao modo humano.  

De acordo com o estudioso, a analogia e a identidade são os dois grandes princípios 

conceituais que o mito usa ao assimilar a natureza ao modo humano. “A analogia estabelece o 

paralelo entre a vida humana e os fenômenos naturais e a identidade concebe um “deus-sol” 

ou um “deus-árvore” (FRYE, 2000, p.40). Ele completa o raciocínio afirmando que, “o mito 

apodera-se do elemento fundamental da forma oferecida pela natureza – o ciclo, tal como o 

temos diariamente no sol e anualmente nas estações – e o assimila ao ciclo humano da vida, 

da morte e (analogia novamente) do renascimento” (2000, p.40). O estudioso ainda reitera que 

 

os mitos são histórias, o que eles „significam‟ está no seu interior, nas conseqüências 

de seus incidentes. Nenhuma tradução de qualquer mito em linguagem conceitual 

pode servir como um equivalente perfeito de seu significado. Um mito pode ser 

contado e recontado: pode ser modificado ou elaborado, ou diferentes padrões 

podem ser descobertos nele (2000, p.40).   

 

Assim, o mito fornece os principais contornos de um universo verbal que também é 

ocupado pela literatura, fonte inesgotável de novas descobertas críticas e que se funde a 

mitologia, em todas as culturas. 

Para Frye (2000), o elo entre o mito e a literatura é estabelecido pelo estudo dos 

gêneros e convenções da literatura. “A forma literária não pode vir da vida; ela vem apenas da 

tradição literária e, portanto, em última instância, do mito” (2000, p.45). Dessa maneira o 

gênero narrativo, forma original de elaboração do mito, une-se à mitologia por ocuparem o 
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mesmo espaço verbal. Para Coelho (2003), o interesse das narrativas contemporâneas pela 

mitologia é oriundo do desejo da necessidade de explicar a vida e o lugar do homem no 

mundo. 

 Considerando esse aspecto do mito, o tratamento deste em obras ficcionais demonstra 

o interesse por dialogar com a ficção remitologizada, que retoma o mito primitivo, uma vez 

que relata fatos que são determinantes da existência e da condição humana enquanto tal. Para 

rastrear alguns indícios do tratamento mítico da narrativa é necessário discorrer sobre a 

remitologização na literatura do século XX professada por Durand e Mielientinski. Estes 

estudos servirão de base para a posterior análise que ilustrará a permanência do mito na 

literatura infantil de Alina Paim.   

 

2.3 A remitologização na literatura do século XX  

 

O fenômeno da remitologização coincide cronológica e tematicamente com a 

modernidade, modelo de civilização instaurado no Ocidente com as revoluções burguesas e 

com o iluminismo. Este último racionalizou o pensamento no âmbito da ciência, provocando 

o que à primeira vista poderia ser considerado como a era da "morte da mitologia".  

Foi no século XVIII até início do século XX que se iniciou o processo de 

desmitologização na literatura, no entanto, mesmo vivenciando o paradigma da racionalidade, 

o mito retorna para o ciclo de debate com o advento da psicanálise, obtendo uma maior 

atenção dos estudiosos das diversas áreas do conhecimento.  

O inconsciente humano, que se revela principalmente no sonho, desvelou-se como 

reduto desse pensamento mítico que, com o desenvolvimento da ciência, foi relegado ao 

estatuto de pura imaginação. As imagens preservadas no inconsciente surgem, então, como 

chave interpretativa para o conhecimento do ser humano. 

De acordo com Monfardini (2005), no mundo moderno, em que a ciência encarregou-

se de desvendar praticamente todos os mistérios da natureza, o grande enigma continua sendo 

o próprio homem. Assim, mitólogos, antropólogos, psicólogos, críticos literários, encontraram 

na via do imaginário o caminho para tentar compreender a essência humana. Sendo que a 

permanência do pensamento mítico foi mantida pelas imagens e símbolos, presentes no sonho 

e na literatura. 

O crítico literário K.K. Ruthven (1997), acerca da remitologização que a cultura 

ocidental encenou desde pelo menos o período romântico, acentua que essa iniciou quando os 
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escritores perceberam que não deveriam pretender crescer se afastando do mito, mas 

aproximando-se dele. Dessa forma o romantismo triunfa e o desprezo iluminista pelo 

primitivo foi transformado em admiração romântica.  

Mas uma caracterização ainda mais detalhada do retorno do mito no século XX é 

oferecida por Mielietinski no livro A Poética do Mito (1987). Nos seus estudos, o crítico russo 

mostra que um dos traços mais importantes das vanguardas artísticas e de variados expoentes 

das ciências humanas e da filosofia do século passado foi uma revalorização do mito como 

forma discursiva e como revelação de camadas mais profundas do psiquismo, da história e da 

sociedade.  

A remitologização moderna cunhada por este pesquisador (1987) afirma que a 

literatura está genericamente relacionada com a mitologia. E ao longo de seu estudo observou 

diversas formas de utilização dos mitos na literatura. Segundo o russo, a nova mitologia dos 

românticos, que oscila entre o fantástico e o misticismo, foi um dos caminhos que levaram ao 

mitologismo no romance do século XX.  

Mielietinski (1987) - analisando a obra de Hoffmann, que, na opinião do russo, foi 

quem realizou mais coerentemente o projeto dos românticos - aponta uma série de elementos 

representativos dessa nova mitologia. Por exemplo, a presença do fantástico e do maravilhoso, 

acompanhado frequentemente pelo humor e pela ironia.  

A síntese de diversas tradições mitológicas, a infinita repetição dos heróis no espaço e 

no tempo e a representação da dualidade de mundos - oposição entre cotidiano e fantástico – 

foram outras características adotada pela mitologia declarada pelo movimento romântico. De 

acordo com Monfardini, “o mitologismo no romance do século XX, seja como procedimento 

artístico, seja como visão do mundo, manifesta, por um lado, a superação do realismo crítico 

tradicional do século XIX, e por outro, a percepção de certos princípios imutáveis que 

transparecem no fluxo da história (2005, p.56).” 

Conforme assinala Mielietinski (1987), os estudos psicológicos - estritamente 

individual, e ao mesmo tempo universalmente humano - abriu o caminho para a interpretação 

em termos simbólico-mitológicos da obra literária. Dessa forma, o romance também sofreu a 

influência da psicanálise, que desarticulou o foco de atenção das circunstâncias sociais para o 

interior do sujeito.  

Desse modo, a remitologização no romance do século XX apoiando-se nos 

pressupostos - e na linguagem - da psicanálise, desenvolve a interiorização da ação principal, 

com a elaboração da técnica do monólogo interior e do fluxo de consciência.  
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Mielietinski (1987) - após desenvolver uma análise contrastiva entre a obra de Thomas 

Mann e James Joyce, ambos representativos da “poética da mitologização” - enumera uma 

série de elementos recorrentes no romance mitológico, como a oposição entre a 

fenomenologia universal do psiquismo e a história; sincretismo mitológico e pluralismo; 

ironia e travestimento; repetição rito-mitológica cíclica para expressar arquétipos universais; 

elaboração de papéis facilmente substituíveis para representar a rotatividade das personagens.  

Outra forma de remitologizar, evidenciada pelo pesquisador, é o chamado realismo 

mágico, onde o mitologismo aparece na relação dos motivos críticos-sociais com os da 

tradição mitológica.  Salienta-se que a poética da remitologização representa uma atitude 

intelectual e filosófica, baseada no profundo conhecimento da cultura antiga, da história das 

religiões e das teorias científicas contemporâneas. 

Assim como Mielietinski, Durand também defende o regresso do mito no século XX. 

Em Mito, Símbolo e Mitodologia (1982), reafirma o retorno do mito e das preocupações que 

gravitam em torno da mitologia, do símbolo e do imaginário no século passado. Para ele, a 

civilização europeia, para não dizer ocidental, tem vivenciado, desde o inicio do século 

anterior, uma zona de alta pressão imaginária que compreende toda cultura e começou com a 

eflorescência romântica. 

Para esse estudioso, no que concerne ao século XX, algumas são as causas ou motivos 

da ressurgência do mito. A primeira e mais importante delas, comum em fases de 

transformação é a saturação. Em toda sociedade chega um momento em que uma mentalidade 

ou visão de mundo vigente enfada, fazendo com que seus indivíduos anseiem por mudança e 

precipitem-se numa nova forma de pensar e é deste contexto que o mito renasce de modo 

mais ou menos consciente nas correntes literárias do fim do século XIX.  

 A segunda motivação apresentada por Durand é o esboroamento da epistemologia 

clássica, momento em que Einstein e Planck colocaram em questão alguns dados da física e 

da geometria clássica e Costa de Beauregard ou D'Espagnat, Von Foerster e Edgar Morin 

liquidaram os conceitos de formas a priori ou determinismo característicos da filosofia 

clássica. A terceira razão demarcada é o desenvolvimento da antropologia (em diversas 

formações) e da psicanálise, que redescobriram em conjunto o poder das imagens e a própria 

realidade dos símbolos.  

Cabe destacar ainda o marxismo modernizado da escola de Frankfurt que se apercebeu 

do poder das estruturas míticas e simbólicas sobre os comportamentos sociais e sobre a 

infraestrutura. O quarto e último elemento motivador da remitologização é o que Durand 

denomina de subversão mitológica da história, quando se constatou que a dita História, com H 
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maiúsculo, revelava o desenvolvimento da humanidade segundo o esquema hegeliano: tese-

antítese-síntese, no qual as mesmas lendas fundantes se apresentam repetidamente.  

Dessa forma, o imaginário do homem está repleto de mitos que expressam, acentuam e 

codificam a crença. Eles reforçam a moral, haja vista que contêm regras práticas para a 

orientação das pessoas. Não obstante o fato de a imaginação do homem moderno estar 

„consumida‟ pelo cientificismo, pelo racionalismo, Maria Goretti Ribeiro (2007) destaca que 

estamos cada vez mais interessados na imaginação, pois somos sempre tomados de 

preocupação pelo significado e pelo propósito dos sonhos. Ribeiro reitera, ainda, que estamos 

assistindo ao retorno dos mitos ou a sua reintegração, mesmo vivenciando a globalização, a 

evolução da ciência, a tecnocultura, as crises iconoclastas, ou seja, todo esse bombardeio de 

informação que busca respostas racionais para o ser.  

 

2.4 O maravilhoso como possibilidade do real 

 

O caráter milenar da literatura oral, ecoado na contemporaneidade, traz uma forte 

marca de seus aspectos mágicos e encantatórios que confere uma maior liberdade ao modo de 

narrar. A ideia do maravilhoso surge primeiramente dentro do pensamento mágico e antes de 

ele ser estetizado pela literatura, aparece intrínseco ao imaginário humano, dotado, portanto, 

de um caráter universal que se manifesta em todas as sociedades ou grupos sociais.  

O maravilhoso comparece inicialmente na narrativa dos mitos e tem nela seu berço. 

Carolina Marinho esclarece que ele “como expressão poética é introduzido na literatura ao 

incorporar-se nas histórias míticas, consideradas como as primeiras formas literárias. Nesse 

sentido narrativo, ele se inaugura juntamente com a literatura” (2009, p.32). Coadunado com 

o pensamento exposto, Mikhail Bakhtin (1993) aponta que no âmbito narrativo, o 

maravilhoso marca forte presença na literatura da Antiguidade clássica ocidental – como na 

epopeia e na tragédia – aparecendo também no romance grego e na literatura medieval.  

Ao longo do tempo, o sentido de maravilhoso foi ganhando complexidade e atingiu 

maior amplitude na medida em que se foi se abrindo e se adequando a outras formas de 

representação, como no teatro, no cinema, na pintura, na religião dentre outros sistemas de 

linguagem. Todavia, antes mesmo da expansão do próprio conceito de maravilhoso, ele já 

havia sido discutido por Aristóteles, na Poética, que concluiu que a principal fonte do 

maravilhoso é o irracional, e este está vinculado à ideia de realização do absurdo e do 

impossível que emergem na trama da história, de modo a atribuir uma conexão com a 
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realidade, tornado-a assim verossímil. Interpretando Jacques Le Goff, Marinho elucida os 

sentidos atribuídos a esse gênero narrativo e destaca: 

 

No mundo medieval, a presença do maravilhoso se insere no cotidiano, na medida 

em que se vincula à mentalidade mística dominante, habitada por um imaginário 

povoado de temores e obscurecido pelos limites impostos pelo domínio da igreja, 

confinando o homem a uma condição de extrema fragilidade e impotência diante do 

poder divino. De outro lado, vamos ter também um maravilhoso operando por 

antítese ao trazer para seus temas tudo aquilo que era desejável, ligado ao mundo 

profano e aos prazeres do corpo, burlando dessa forma, a pressão da igreja 

(MARINHO, 2009, p.23). 

 

Durante o Renascimento, o maravilhoso começa a ser abandonado devido às premissas 

de uma desmitologização que vem na esteira do domínio de um pensamento mais racional 

trazido pelo humanismo.  E enquanto o século das luzes relegou os mitos, que estão imbuídos 

do espírito maravilhoso, ao esquecimento, o século XX assistiu ao renascimento dele na 

literatura de muitos escritores, como James Joyce, Franz Kafka, Thomas Mann, dentre outros 

que, contrapondo-se ao realismo tradicional do século antecedente, recorreram à mitologia 

como instrumento de organização artística, expressando princípios psicológicos recorrentes 

que se fazem presentes nas culturas de todos os povos. 

De acordo como Marinho (2009), muito embora o conceito de maravilhoso tenha se 

modificado em sentido diacrônico e expandido com a própria mentalidade do homem, ainda 

hoje guarda os sentidos revelados por Aristóteles, o irracional verossímil.  O elemento da 

surpresa, a metáfora, a metamorfose, a magia, o exagero são características próprias da 

linguagem produzida pelo maravilhoso, que propicia um suplemento de sentido, promovendo 

uma estética que lhe é específica. 

 Entendido por Todorov (2010) como gênero literário, o maravilhoso, na concepção do 

pesquisador, configura-se como um gênero narrativo ao admitir um modo peculiar de narrar, 

uma linguagem que se aloja dentro de uma estrutura muito específica e se circunscreve em 

torno de um tipo de sobrenatural, característica essa que fundamenta sua essência, 

determinando uma lógica interna da narrativa.  Para Marinho (2009), vinculado às diferentes 

estéticas, o maravilhoso não se confina a um momento singular da história nem a um campo 

específico, tendendo a um caráter diacrônico, na medida em que percorre o tempo histórico e 

em certa medida, molda-se a ele, muito embora mantenha a unidade de suas características 

básicas, que se projetam à frente de qualquer limite temporal a que possa se submeter. “O 

maravilhoso é transcendente e imanente, porque faz parte da própria natureza humana em sua 

essência e assim se torna universal” (MARINHO, 2009, p.29).        
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Dessa forma, o maravilhoso não existe num estado puro, como explicita Marinho 

(2009). Esta autora explica que o maravilhoso é um contrapeso à banalidade e à regularidade 

do quotidiano. Ou seja, ele se circunscreve no sobrenatural e recorre ao mesmo sobrenatural 

para se explicar, de modo que os acontecimentos relatados justificam se em consonância com 

a própria estrutura das narrativas, fazendo com que, dentro da trama e da lógica interna, esse 

mesmo sobrenatural pareça ordinário. 

Admitindo novas leis da natureza pelas quais os fenômenos podem ser explicados e 

conferindo à narrativa liberdade para criar no espaço da história, o maravilhoso movimenta o 

enredo no momento em que cria sua própria lógica a serviço do deleite imaginário e do prazer 

que o texto, seja ele escrito, falado ou imagético, pode proporcionar àqueles que interagem 

com ele. Assim, como aborda Marinho (2009), o maravilhoso vai determinando uma estrutura 

narrativa peculiar, sedimentada na magia e em um mundo de ilusões que recorta a realidade, 

rearticulando-a de maneira singular.     

Ao refletir sobre o fazer literário, Bricout destaca: “Nos vazios do silêncio escreve-se a 

história dos homens, tecidas de palavras sussurrantes, de gestos singulares que o contista 

organiza em narrativas únicas, denunciando que um herói passou, deixou seu vestígio na areia 

de nossas memórias onde sobreviverá (apud BRUNEL, 1998, p.191). As palavras de Bricout 

reafirmam a ideia comum a muitos críticos literários de que a obra narrativa tem como função 

promover o relacionamento entre o mundo ficcional e a realidade, na medida em que esse 

mundo externo funciona como referencial.  

Cada obra literária, independentemente da forma narrativa sob a qual se apresenta, tem 

sua maneira particular de representar a realidade, atribuindo a ela um caráter mais ou então 

menos verossímil. A literatura tem sua origem na oralidade e na mitologia; nos poemas épicos 

de Homero, a Ilíada e a Odisséia, notam-se a grande influência dos mitos e, por conseguinte, 

do maravilhoso, presentes ao longo de toda a narrativa. Seu propósito é contar, em estilo 

grandiloquente, os feitos dos grandes heróis, geralmente descendentes ou protegidos dos 

deuses. 

 Para Aristóteles (1987), tanto a tragédia quanto a epopeia operam sob o eixo do 

„maravilhoso‟ de formas distintas, apresentando-se na tragédia em uma ação dramática que 

ocorre de forma direta e, na epopeia, repousando sob a forma narrativa que requer uma 

elaboração mais talentosa do poeta na medida em que se trespassa no texto, de tal forma sutil 

e integrada, que conduz o leitor a penetrar na obra tornando-se partícipe dela. Na sua 

concepção, “[...] o maravilhoso tem lugar primacial na tragédia; mas na epopeia, porque ante 
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nossos olhos não agem atores, chega a ser admissível o irracional, de que muito especialmente 

deriva o maravilhoso” (1987, p. 225). 

Na literatura medieval renascentista, o maravilhoso aparece sob as vestes do grotesco, 

associado à cultura cômica popular. Na estética de Fischer, “o grotesco é o cômico em seu 

aspecto maravilhoso, é o cômico mitológico” (apud BAKHTIN, 1993, p. 39). Para aquele 

crítico, o aspecto essencial do grotesco é a deformidade, criando uma estética do disforme que 

toma uma vertente capaz de nos levar ao riso, satirizando valores da sociedade dos séculos 

XIV e XV. 

Bakhtin (1993) postula que assim como o maravilhoso, o grotesco é caracterizado por 

uma irreverência e uma liberdade contundentes. Carolina Marinho interpretando Bakhtin 

destaca  

 

[...] as manifestações mais típicas e antigas do grotesco misturavam formas humanas 

e animais. Na verdade, o grotesco pertence à sátira menipéia que foi introduzida 

como conceito pelo filósofo Menipo de Gádara no século II a.C., passando a 

determinar, um século depois, um gênero introduzido pelo escritor romano erudito 

Marco Terêncio Varro (2009, p. 37-38). 

 

Em Rebelais, a linguagem do maravilhoso ao lado do fantástico se impõe entre o riso e 

o grotesco. De acordo com Todorov  

 

[...] o fantástico se caracteriza pela hesitação experimentada por um ser que só 

conhece as leis naturais, face a um acontecimento aparentemente sobrenatural. [...] 

já o maravilhoso admite novas leis da natureza pelas quais o fenômeno pode ser 

explicado [...] o maravilhoso se caracteriza pela existência exclusiva do 

sobrenatural, sem implicar a reação que provoque nos personagens (2010, p. 60). 

 

Marinho (2009) destaca que graças à relação genética entre o mito e o conto é possível 

se observar a considerável transformação dentro da literatura do maravilhoso; em que se opera 

uma desmitologização que amplia a presença do maravilhoso e o aproxima do cotidiano, 

inaugurando seu caráter ficcional no exato momento da dessacralização da literatura, ou seja, 

quando da passagem do sagrado para o profano. A esse respeito a pesquisadora destaca 

 

[...] na passagem da literatura sagrada para a literatura profana, a narrativa perde sua 

autenticidade, no sentido da fé depositada na veracidade das histórias, e a invenção 

impera nos enredos, alterando também a composição do cenário, que passa de um 

universo demiurgo para um universo humano, habitado por forças sobrenaturais que, 

no interior das narrativas, adquirem um aspecto natural (2009, p. 41). 

 

Para Todorov (2010), há uma grande semelhança entre o mito e o conto maravilhoso 

do ponto de vista temático-semântico que aproxima essas narrativas, estabelecendo uma 

ligação familiar entre elas. Temas como a viagem do herói a outros mundos, a obtenção de 

objetos mágicos, entre outros, estabelecem uma conexão entre essas formas narrativas.  
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Marinho (2009) defende que enquanto nas narrativas míticas temos a presença de 

heróis sacralizados como deuses e semideuses, nos contos testemunhamos uma 

dessacralização dessas personagens, que geralmente são substituídas por reis, rainhas, 

princesas, etc. Essa ideia coaduna-se com a de Mielietinski, para quem “ a dessacralização é o 

mais importante estimulo para a transformação do mito no maravilhoso [...] a dessacralização 

debilita inevitavelmente a fé na autenticidade da narrativa” (1987, p. 311). Para o autor ocorre 

também uma inversão nessas duas formas narrativas sendo que no conto popular o herói 

humano atua no mundo maravilhoso e no mito ocorre o contrário, ou seja, o herói é divino e 

atua em um mundo real.  

Conforme elucida Lévy-Strauss, o mito faz parte da língua e se dá a conhecer 

justamente pela palavra, refletindo as estruturas e as relações sociais de seu meio cultural. As 

narrativas míticas exigem a fé das comunidades em que emergem, garantindo sua 

autenticidade. Já os contos maravilhosos são marcados pela ficcionalidade, embora também 

reflitam o meio cultural e as condições sociais dos locais que se originam, abrigando (tal 

como o mito) o caráter universal da natureza humana. Dessa forma, eles cumprem uma 

função análoga entre si, apesar de partir de diferentes premissas, sendo os primeiros 

supostamente verdadeiros e os outros frutos de uma pura invenção.    

Ao interpretar as ideias do crítico Northrop Frye sobre a diferença entre os mitos e os 

contos, centrada na variação das funções sociais e na constituição dos personagens, Marinho 

(2009) ressalta que para Frye os contos têm uma existência nômade, uma vez que migram 

para diversas partes do mundo e transpõem todas as barreiras de linguagem e costume. Na 

opinião dele, “a distinção entre o conto popular e o mito é decisiva para o crítico na medida 

em que toda dimensão histórica da literatura está ligada a ela” (MARINHO, 2009, p. 42). 

Para Campbell, o conto de fadas encontra-se em um domínio mais doméstico, 

enquanto o mito é mais universal. A preocupação do herói dos contos está voltada para as 

questões pessoais enquanto o mito está preocupado com a sociedade como um todo, com o 

universal. Marinho (2009) entende que apesar de os contos maravilhosos estarem dissociados 

das crenças concretas que permitem o surgimento dos mitos, porque são narrativas profanas, 

eles mantêm muitas heranças genéticas de seu antecessor, os mitos, que repousam tanto em 

sua temática quanto na sua estrutura morfológica. Para essa pesquisadora “os contos estão 

inextricavelmente ligados ao contexto sociocultural, sendo uma forma privilegiada de 

expressão literária de todas as sociedades” (2009, p. 47). 

Vale destacar que o maravilhoso traz nas suas narrativas um „encantamento‟ e se 

caracteriza pela espontaneidade nas produções populares e poéticas, no folclore e nas lendas. 
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É dotado de uma considerável força criadora, na medida em que não impõe limites para a 

inventividade (criação), porque constrói um clima do possível em um universo em que a 

liberdade tem poder, fala mais alto. Tudo pode acontecer naturalmente integrado ao cotidiano 

e sem provocar estranhamento, graças à lógica interna das narrativas. Neste sentido, o 

maravilhoso lida com o impossível, porém, plausível, uma vez que trata de uma invenção 

consciente, com carta branca para a criatividade, repleta de símbolos que transmitem 

conhecimento. 

Consoante Cardoso, a simbologia do texto literário pode ser encarada como 

representação, percepção e imagens que o inconsciente coletivo, através dos mitos ali 

armazenados, projeta no imaginário do artista criador. Neste sentido, o mito presente em 

todos os instantes da vida é um fenômeno necessário ao escritor literário, considerando que 

ele “organiza e estrutura o imaginário, trazendo sempre a mensagem que orienta, educa, 

persuade, explica, mantêm vínculo com o sagrado, transmite verdades universais que 

conservam, de cultura para cultura, uma mesma construção intencional” (2008, p.142). 

Diante das constatações do isomorfismo dos arquétipos e símbolos e como eles 

estruturam e compõem o imaginário, um estudo do mito e do maravilhoso na literatura 

infantil de Alina Paim permitirá compreender, no contexto da história cultural, a unidade e a 

diversidade das representações que os homens têm deles mesmos. Assim, se os símbolos são 

inerentes ao ser humano, torna-se necessário descobrir as imagens que estruturam o homem e 

que se manifestam na sua criação. Para tal, o capitulo seguinte, que substancia a nossa análise 

propriamente dita, mostrará, através das obras corpus, a importância do mundo do „faz-de-

conta‟ para manter acesa a chama da inquietação, e para formar seres humanos capazes de 

perceberem que a realidade nem sempre é aquilo que aparenta. 
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CAPÍTULO 3 

 

O MITO DA BUSCA: ENTRE O MÁGICO E O REAL NA LITERATURA INFANTIL 

DE ALINA PAIM 

 

- Quando um menino diz: “Faz-de-

Conta!” começa a trabalhar com a varinha 

de condão. Sem erguer a cabeça do 

travesseiro, o menino sai de viagem pelo 

mundo. O menino corre e voa e anda no 

fundo do mar. Conversa com os bichos da 

mata e faz a onça pintada ficar mais 

mansa que um pinto amarelinho saído do 

ovo.  

                                                                                                                        Alina Paim 

 

 

 

3.1 Nos desdobramentos do lenço mágico 

 

 O lenço encantado, primeira obra infantil publicada por Alina Paim, tem seu início 

assinalado pela descrição do espaço onde se passa a trama, a partir da visão do narrador 

onisciente, “Cruzeiro do Sul é um sítio com a frente para a estrada de rodagem, entre o rio e a 

vila de Ouro Verde. Seus moradores viviam como todos os habitantes do sítio, rodeados de 

sossego e alegria” (OLE, 1962, p. 10). O núcleo familiar que habita aquele „paraíso‟ foge ao 

modelo tradicional: era composto pelas crianças Laurinho e Catarina (de codinome Catita), 

Dr. Nelson, o pai de ambas, e a avó dona Mariana. Em relação à família, o narrador informa: 

 
Vovó Mariana ocupa-se dos afazeres domésticos e descobre tempo para contar 

histórias, fazer bolos e tricotar agasalhos, sempre com receitas novas, as mais 

modernas. Dr. Nelson escreve contos infantis em seu gabinete coberto de estantes e 

janelas largas. Laurinho completou oito anos no último sábado e Catita, com suas 

duas tranças, não passa dos seis anos e três meses (OLE, 1962, p. 9). 

 

A atmosfera de constante calmaria é quebrada com a chegada de Henricão, novo 

membro que veio de longe para trabalhar como jardineiro; uma figura esquisita possuidora de 

um velho baú, herança dos seus antepassados e que o acompanha há muito tempo. No 

contexto da narrativa, sua função é desestruturar e rearticular o núcleo de personagens.  

O baú conota uma imagem de intimidade e lembranças. Segundo Bachelard as 

imagens de intimidade são “solidárias com as gavetas, cofres e com todos os esconderijos em 

que o homem, grande sonhador de fechaduras, encerra e dissimula seus segredos” (2008, 
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p.87). Não somente as lembranças, o baú guarda o cabedal de Henricão, lenços, bengala e 

uma cartola. Esses objetos despertarão nas crianças o desejo pela magia e, portanto, serão 

responsáveis por movimentar a imaginação de Catita e Laurinho. Neste sentido, pode-se 

tomar o jardineiro como aquele que personifica o „mágico‟ do grande circo - espaço reservado 

à magia, cujo picadeiro é o jardim do sitio, em que se pode ver uma frondosa jaqueira.  

Os objetos mágicos, contidos no verde baú, causam alvoroço nas crianças, 

despertando-lhes a vontade de descobrir quem é o detentor do tesouro ali guardado. Para 

Chevalier e Gheerbrant (1991), o verde representa o despertar para vida, é a cor do reino 

vegetal se reafirmando; no contexto da narrativa, ela é significativa, pois está relacionada à 

profissão de Henricão, cuja função é cuidar das plantas do sítio, arar e semear a terra, 

familiarizando-se com elas e com tudo à sua volta. A metáfora do semear, ligada à função do 

jardineiro, como aponta Gens (2009), é reveladora de seu papel: “semeava alegria no coração 

das crianças” (OLE, 1962, p.14). 

A narrativa destaca que Henricão, além de jardineiro e „mágico‟, é um viajante: “-

Andei pelo Brasil inteirinho, conheço os caminhos da terra e do mar. [...] cada nuvenzinha vai 

arrastando um caso das minhas viagens” (OLE, 1962, p.14). De modo que traz em si não mais 

a marca do seu „eu‟ primeiro, mas de vários que conheceu, traduzindo na história a ideia de 

alteridade, de ser outro naquele espaço desconhecido. Entretanto, sente-se abraçado ao 

„desembarcar‟, conforme afirma: “- [...] em lugar feliz. Duas crianças têm mais luz do que 

duas estrelas” (OLE, 1962, p.12). 

O jardineiro é um grande apreciador das estrelas, símbolos que remetem ao feminino 

na concepção de Mary Esther Harding (1985). As estrelas são fundamentais no contexto da 

história, pois contribuem para a passagem dos personagens ao mundo do maravilhoso, ou 

seja, a mágica só funcionava à noite, depois que o jardineiro contava as setenta e sete estrelas 

mais luminosas, conforme atesta o narrador: 

 

Janjão, Laurinho e Catita olhavam compenetrados o vulto do jardineiro, aclarado 

pela lanterna pousada na raiz da jaqueira. [...]. Os lenços de gaze esvoaçavam nas 

mãos de Laurinho e de Catita, como se não agüentassem esperar a contagem das 

estrelas. [...]. Henricão contava e contava, os olhos pregados no céu (OLE, 1962, p. 

22). 

 

Pela magia se chegava a outros mundos, o que confirma o mito da travessia. É por 

meio de um ritual revestido de mistério que a porta para fantasia se abre, haja vista que era 

necessário ainda o sol se esconder, dar um nó no lenço de gaze e falar as palavras mágicas 

para que a passagem para o plano do maravilhoso ocorresse. Depois desse rito os objetos ou 

animais ganham vidas e os moradores do sítio sentam-se embaixo de uma jaqueira, em 
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contato com a terra, para ouvir histórias contadas por eles. De acordo com Chevalier e 

Gheerbrant, “os símbolos tomam parte decisiva na formação da criança e do adulto, não 

somente como expressão espontânea e comunicação adaptada, mas também como um meio de 

desenvolver a imaginação criadora e o sentido do invisível” (1991, p.XXIX). A imaginação, 

portanto, é a mola propulsora da curiosidade das crianças. 

Campbell (1993) salienta que o mito convoca a todos a percorrer caminhos outros, 

porém é preciso dar valor as certas imagens que nos levam a uma „viagem‟ interior em que 

vivenciamos sentimentos do mistério, da maravilha da vida e, até mesmo, do seu aspecto 

promissor. Neste entendimento, os objetos „mágicos‟, usados por Henricão, são de grande 

valia no contexto da travessia das crianças; o lenço é o instrumento deflagrador desta, cujo 

segredo esta escondido nas suas múltiplas dobras e nós. 

O primeiro desdobramento do lenço tinha o propósito de desencantar Pão-de-ló, o 

jerico de Janjão, amigo das crianças, o que se configura numa metamorfose. De acordo com 

Bakhtin (1993), a metamorfose, relacionada à transformação/identidade, é seminal nos contos 

maravilhosos, uma vez que está ligada ao folclore, enfocando as questões sociais e étnicas 

como primordiais. Convidado a narrar sua história, Pão-de-ló contou que nasceu nos arredores 

de uma vila, de uma família de jericos carregadores de água, assim ele explica: 

 

Estava crescendo e via meu avô, meu pai, meu tio e meus irmãos mais velhos de 

cangalha no lombo e mais quatro barris. Andavam o dia inteirinho do açude para a 

casa do freguês, da casa do freguês para o açude, caminho este só. E um dia este 

caminho também ia ser o meu (OLE, 1962, p.26).  

 

A fala do jerico é reveladora da insatisfação daquilo que o destino reservava para ele, 

“- Não queria aquela vida igualzinha, dia de hoje retrato de ontem, dia de amanhã retrato de 

hoje” (OLE, 1962, p.26). Ela identifica-se também com o desejo que a pessoa jovem possui 

de conquistar o mundo e alcançar a independência. Foi quando ele resolveu fugir, afinal 

 

- Sonhava correr mundo, fazer viagens em estradas diferentes, ver bichos de outras 

terras, ter tantas aventuras quantas as cargas de água trazidas por meu avô, meu pai, 

toda a família junta. Eram sonhos de jerico novo, com a vida bem verdinha (OLE, 

1962, p.26).   

 

 Em meio à travessia, o jerico cruzou com alguns animais, o primeiro deles foi a 

serpente que se identificou como a “Serpente de bom coração” (OLE, 1962, p.27). Esta lhe 

ensinou que a fortuna sempre está na frente de quem à procura, no caso dele, um lar feliz ao 

lado do amigo Janjão. Depois, conheceu grilos e sapo-ferreiro, que cantavam e martelavam, 

respectivamente, perto do rio. O último a conhecer foi a Coruja-professora, e no dia destinado 

ao encontro, 
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O relâmpago riscou, o trovão estalou e a chuva desabou. Olhei o que o céu baixo me 

deixou ver e descobrir uma palhoça abandonada. Corri e me enfurnei no canto mais 

longe da porta. Ah! Aquela noite foi de medo e ensinamento! Meu coração batia 

num galope, meu pelo estava em pé, minhas patas coçavam, [...]. Desejei carregar 

três cangalhas no lombo e mais uma dúzia de barris, contanto que estivesse perto do 

meu avô. Nessa hora, ali perto de mim, dentro da palhoça abandonada, ouvi uma 

voz: „Relâmpago é luz, trovão é barulho, chuva é água‟ (OLE, 1962, p.28).    

 

O jerico aprendeu com a coruja que, primeiro, se deve pensar antes de perder a 

coragem, e, assim, ao lado dela contemplou a tempestade. Percebeu que o relâmpago clareava 

o pasto invisível, o trovão vencia o silêncio da noite e a chuva parecia toda a água que os 

jericos da sua família carregaram sendo derramada de uma só vez. Desse modo, “A coruja, 

como se adivinhasse meu pensamento, disse uma sabedoria: “o medo espanta a beleza, com 

calma se enxerga o encanto do mundo” (OLE, 1962, p. 28). Os episódios narrados põem à 

prova as escolhas constantes na vida dos seres humanos, muitas vezes relacionadas a questões 

éticas.  

A serpente e a coruja são atributos das deusas, como expõe Chevalier e Gheerbrant: 

“Ísis traz na testa uma Naja real, símbolo de soberania, conhecimento, vida e juventude. [...] 

Minerva tem a coruja como ave guia da sua trajetória, símbolo do conhecimento racional” 

(1991, p.819). Segundo Cardoso, desde a Antiguidade a serpente está associada 

simultaneamente ao sentido do bem e do mal, do caos e do cosmo, constituindo um mito de 

origem. “Entre todos os animais ela é, certamente, o que dá motivo ao simbolismo mais rico e 

mais complexo [...] vários estudiosos a entendem como símbolo do Eterno e a relacionam à 

vida que nunca se acaba” (CARDOSO, 2005, p.18). No que diz respeito à coruja, lembra-se 

que a deusa Minerva traz consigo quase sempre uma coruja, símbolo da sabedoria, uma das 

suas características. Ambos os animais funcionam como mestres do conhecimento ajudando o 

jerico a compreender a história dos seus ancestrais, além do sentido da escolha feita por ele.  

O lenço, deflagrador da fantasia, é elemento fundamental e faz parte do rito de 

passagem para o mundo que prioriza a imaginação criadora, dando veracidade à mágica 

transformação. Como sugere Tzvetan Todorov (2010), a magia contribui para que as mentes 

dos infantes acreditem no que „enxergam‟, assim o maravilhoso se dá por essa possibilidade 

de se criar um mundo na esfera da imaginação, o mundo do faz-de-conta, sem desarticular o 

outro tomado como “real” na obra, admitindo novas leis da natureza, pelas quais o fenômeno 

pode ser explicado, entrando no espaço do fabular. Neste entendimento, nas palavras da Vovó 

Mariana tudo acontece no Sítio Cruzeiro do Sul “jerico fala, carta se desencanta, papagaio 
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encabula mágico e meu espelho de Veneza conta história de trezentos anos” (ACCV, 1962, p. 

8).  

Na visão de Rosa Gens (2009), o maravilhoso movimenta o enredo e se mistura à 

narrativa, de forma a não causar nenhum estranhamento nos personagens. Henricão introduz o 

“faz de conta” a partir de lenços - objeto especialmente carregado de conotações, entre elas, 

esconder para transformar - que as crianças escolhem no baú do jardineiro-mágico, e ao 

comando dele tudo se transforma. Assim, “com os poderes do lenço encantado e da Fada Faz-

de-Conta” (PAIM, p.24) é que se explora o plano do imaginário. O “faz-de-conta” na obra de 

Paim perpassa pelo mundo das fadas, criado pelo poder da imaginação, aqui traduzido na vara 

de condão, que permite a criança viajar sem precisar se deslocar fisicamente, uma vez que 

„deslocamento‟ dá-se na esfera da mente, não causando espanto algum em quem deseja 

habitar o mundo da fantasia. A respeito disso, Todorov enfatiza: 

 

O maravilhoso corresponde a um fenômeno desconhecido, que se caracteriza pela 

existência exclusiva de fatos sobrenaturais, que não provocam qualquer reação 

particular nem nas personagens, nem no leitor implícito. Não é uma atitude para 

com os acontecimentos narrados que caracteriza o maravilhoso, mas a própria 

natureza desses acontecimentos (TODOROV, 2010, p.60).  

 

É no contar história que o universo maravilhoso vai se desvelando. Dona Mariana e o 

jardineiro buscam, através das histórias narradas, transmitir conhecimentos às crianças, que, 

por sua vez, se emancipam por via da imaginação.  Do mesmo modo acontece com a Carta 

Azul, que, desencantada, por meio do lenço, conversa com os moradores do sítio a respeito da 

sua vida natural para torna-se um produto industrializado: 

 

- Certa manhã chegaram os homens. O homem alto disse: “Este pinheiro está no 

ponto de derrubada.” O homem abaixo falou: “Este pinheiro vai na encomenda da 

fábrica de papel.” O homem gordo gritou: “Afiem os machados”. O homem magro 

respondeu: “Hoje, machado canta.” E eu, o pinheiro mais bonito do bosque, fui ao 

chão sem piedade. Morri para viver diferente.  

- Que negócio é este de morrer e viver?  

- Simples, Laurinho, como água da fonte. Na fábrica, de pinheiro virei papel, papel 

de carta azul.  

- Henricão, a carta não está enganando a gente? 

O mágico esperava aquilo para soltar a sabedoria do livro de vovó Mariana.  

- Carta Azul não mente, Catita. O papel, entre outras coisas, pode ser de origem 

vegetal. A celulose do pinheiro é excelente para a fabricação de papel.  

- Muito bem! – Aprovou vovó Mariana (OLE, 1962, p. 48). 

 

O contar história segue uma tradição nas literaturas de todos os tempos e o escritor é 

um „contador‟ de histórias. Segundo Cardoso (2009), a relação entre vida e narração se 

constrói, a partir de um elemento comum, o fio - ressaltando que, a primeira, construída nos 
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teares do tempo e do conhecimento, deixa-se “contar” pelos fios da oralidade, 

desvelando/revelando histórias que se acumulam ao longo dos tempos. As histórias, tecidas e 

transformadas pelas mãos do escritor, apresentam-se erguidas por fatos que se vão 

desenrolando; por personagens e ações que se vão agregando ao enredo, compondo, então, a 

narrativa.  

A obra de Paim partilha desse mesmo fio discursivo, o contar história. Através de suas 

narrativas infantis o leitor vivencia um mundo primitivo, em que se acreditava que os bichos 

„falavam‟. Em O lenço encantado, os personagens são conduzidos pela voz dos animais ou 

objetos simbólicos que ganham vida na obra, a partir do desdobramento do lenço encantado. 

Para Rosa Gens, “o universo literário de Alina Paim, em sua vertente para crianças, parte do 

estabelecimento de situações plasmadas na verossimilhança que se vão esgarçando pelo poder 

da imaginação das personagens, sobretudo das crianças”(2009, p.52). A pesquisadora ressalta 

que não existe tensão entre fantasia e realidade, pois as personagens passam de um a outro 

plano suavemente, por intermédio de intervenções propiciadas por objetos.  

O mito é a matriz de que emerge a literatura, tanto histórica quanto psicologicamente. 

A obra infantil de Paim está revestida desse elemento característico das narrativas populares. 

Nela, percebe-se que os personagens estão envolvidos pelo mesmo „fio‟: o que tece a história 

da humanidade. Essa imagem nos remete ao constante „desenrolar‟ do fio de Ariadne, 

personagem da mitologia grega, responsável por resgatar Teseu do labirinto em que se 

encontrava o Minotauro; por esse feito personifica o arquétipo do auxílio. O fio „mágico‟ que 

tece as histórias contadas pelo personagem jardineiro às crianças do sítio assemelha-se ao fio 

de Ariadne, cuja função é permitir uma infância plena de sonhos, o que para Jung (1993) é 

bastante salutar, uma vez que estes contribuem significativamente nos processos psíquicos da 

criança.  

Ao ver a expectativa das crianças, o jardineiro-mágico vai dando asas aos „sonhos‟ 

delas, igualmente penetra no mundo da fantasia ao desenvolver a história, de modo que, a 

cada retorno ao mundo “real”, elas, assim como Teseu, saem vitoriosas do „labirinto‟ por 

matarem o monstro, ou seja, por vencerem certas dificuldades da vida cotidiana tendo 

expandido seus conhecimentos. Neste sentido, o monstro configura-se como a desinformação. 

De tal modo refere-se o enredo:  

 

- Vamos, dê um nó neste lenço e mande Pão-de-ló desencantar [...].  

- Dê a ordem, Henricão – exigiu Laurinho.  

- Dê a ordem – suplicou Catita com a voz mais cheia de meiguice de toda sua vida 

de seis anos.  

E o jardineiro, que tomara amizade à menina, obedeceu sem pensar duas vezes [...].  
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O lenço tremeu na mão do mágico. Ele se encostou no tronco da jaqueira, o rosto tão 

branco, tão branco, os olhos a piscarem de assombro. Os garotos pulavam de alegria, 

[...] somente vovó Mariana descobriu a verdade verdadeira. Aquela mágica era para 

o mágico muito maior mágica do que para todos que o rodeavam sob a jaqueira [...] 

(OLE, 1962, p.24).  

 

A narrativa infantil de Paim retoma, dentre outros mitos, aqueles referentes à aquisição 

do conhecimento: o da serpente e o de Teseu. Os mitos, unidos ao maravilhoso – elemento 

responsável pela passagem dos personagens do mundo real ao imaginário –, servem como 

chave interpretativa do texto literário. Esta ideia corrobora com a de Durand (1982), que 

afirma haver no texto literário uma base estrutural definida que pertence ao domínio do 

mítico, uma retórica primária que se abre às reflexões culturais imaginativas por meio de 

“constelações de imagens” universais. As fábulas são reinventadas ou reestruturadas a partir 

de imagens dos princípios, modelos arquetípicos repetidos nos rituais religiosos, no folclore, 

nos ciclos dos calendários que são transmitidos através das gerações de poetas, dramaturgos, 

romancistas, contadores de histórias.  

Em O lenço encantado predomina a ideia de harmonia, um imperativo importante no 

convívio dos homens em sociedade. A linguagem expressa tensões poéticas significativas, 

gerando imagens de afeto que, algumas vezes, recuperam a ótica da criança, como, por 

exemplo, na conversa entre a neta a avó: 

 

–– Vovó, carinho tem cheiro?  

–– Esse disparate só de cabeça que usa trança.  

–– Quem usa trança também trança uma boa idéia, Laurinho.  

E foi o que Catita fez agora (PAIM, 1962a, p. 37).  

 

O diálogo acima faz parte de uma das conversas tecidas pelos netos com a vovó 

Mariana. E embora não seja intenção dessa pesquisa adentrar pelas questões de gênero, não 

podemos deixar de mencionar que a obra em tela remete a esse entendimento, por exemplo, 

ao repreender o neto, a matriarca desmitifica a concepção de gênero brotada na cabeça de 

Laurinho, deixando clara a ideia de que a inteligência e a esperteza são comuns a ambos os 

sexos. 

 Cada mágica revela novos personagens e novas histórias, que subvertem o sistema 

falocêntrico ou se aproxima deste mesmo sistema. O mestre papagaio, chamado de 

Marinheiro pela família, ao ser desencantado se define como um indivíduo que questiona o 

poder oriundo de uma sociedade patriarcal e a forma como essa conduz o que está à sua volta. 

 

Meus amigos, sou papagaio do sertão. Nasci na fazenda do coronel Ramiro. Aprendi 

a falar na varanda da casa-grande. O coronel era homem abusado e gritava como se 

vivesse no deserto. O dia começava e a fazenda inteira acordava com o berro do 
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coronel chamando a mulher. Foi assim que fiquei sabendo dizer: Maroca! Meu café, 

Maroca! (OLE, 1962, p.60).  

 

Embora seja próprio da ave repetir o som que ouve ao seu redor, de certa forma, 

corrobora para o descentramento do sistema, considerando-se a explicação dirigida aos 

moradores do sítio acerca do abuso que seu antigo dono cometia em relação à família.  

Um elemento importante na narrativa é o espelho. Sua presença no quarto de dona 

Mariana é proveniente de uma herança obtida com a morte da avó. Este, quando 

desencantado, torna-se Espelho de Veneza e conta ao público do sítio sua história, revelando 

como foi parar nas mãos da Dona Mariana, nos seguintes termos, 

 

Há mais de trezentos anos nasci na Ilha de Murano, pertencente à cidade de Veneza. 

Durante séculos, somente Veneza conheceu a arte de fazer espelhos. Fiz parte de 

encomenda para a França. Paris consumia quase todos os espelhos daquela época 

(OLE, 1962, p.75).  

 

Carregado de simbologia, o espelho, segundo Chevalier e Gheerbrant, reflete “a 

verdade, a sinceridade, o conteúdo do coração e da consciência” (1991, p. 393). Do ponto de 

vista simbólico, este objeto é presença constante no mundo do faz-de-conta, revelador de 

múltiplas identidades e possui, portanto, a capacidade de transitar em várias esferas, revelando 

tanto o exterior quanto o interior do homem. 

O lenço encantado, ao trazer à tona o espelho, dialoga com alguns textos tradicionais, 

como, por exemplo, Branca de Neve, dos Irmãos Grimm, cujo espelho, presente no quarto da 

madrasta, personifica a suposta voz da verdade, e a quem ela recorre para proferir a célebre 

pergunta que quase sempre a deixa com o „ego‟ estufado, vaidoso. 

A ficção de Paim é um absorvente relato da criação de mitos pessoais, cujas raízes 

estão fincadas num passado remoto, e se mantêm presentes graças ao inconsciente coletivo. 

Na obra O lenço encantado, o espelho conduz as personagens pelo mundo da fantasia, 

entrelaçando diversas narrativas, testemunhas de três séculos, conforme atesta o contador de 

histórias: “Minha lembrança está cheia de imagens e de músicas antigas” (OLE, 1962, p.75). 

Pelos „olhos‟ da memória, ele volta ao passado e através da sua voz rememora a Revolução 

Francesa eclodida em 1789, o segredo que envolvia os fabricadores de espelho e o casamento 

de dona Mariana: “- Tocavam na sala uma valsa de Viena quando a moça Mariana me 

encontrou num canto de seu quarto. A noiva parou diante de mim com seu lindo vestido, os 

olhos brilhando de felicidade” (OLE, 1962, p.76). De acordo com Marinho, 

 

O espelho é um objeto mágico utilizado em muitos contos com funções diversas, 

como passagem ou como revelação de outros mundos, ou preconizando o futuro. No 

caso presente, ele tem uma função mágica como uma extensão do olhar, trazendo à 



63 
 

vista tudo aquilo que for evocado. Esse elemento é eminentemente maravilhoso, 

caracterizado tanto pelo seu aspecto mágico e onipotente, capaz de decifrar segredos 

e monitorar vidas alheias, quanto pela sua inserção absolutamente naturalista no 

interior da narrativa (2009, p.129).   

 

A ficção de Paim ratifica o discurso de Marinho, uma vez que narra o passado, o 

presente e o futuro. Na narrativa, o espelho discorre sobre a História da França, percorre os 

contos de fadas, fala da sua própria „vida‟ no espaço do sítio; além disso, antecipa uma das 

imagens que deseja refletir no futuro acerca das crianças: “- Menina, espero ter um dia a 

honra de refletir sua imagem, alva como lírio, longo véu de renda a cair-lhe dos negros 

cabelos. Voltando-se para Laurinho falou: - Espero você, no dia da formatura. Não refleti 

ainda um traje de doutor” (OLE, 1962, p.77). Essa propriedade que possui o espelho de 

percorrer todos os tempos assemelha-se à dos contos maravilhosos, que vêm assegurar seu 

espaço na medida em que são recontados de geração em geração, sem, no entanto, perder o 

encantamento. 

 As muitas histórias narradas aos moradores do sítio eram retiradas do acervo 

bibliográfico que havia na casa de dona Mariana, conforme explícita o narrador: 

 

Vovó Mariana saiu ligeiro, muito ligeiro, para voltar quase em cima da saída, com 

um livro na mão. - Henricão, leia este livrinho sobre o papel e o Correio. Saber pode 

ajudar um mágico (OLE, 1962, p.46).  

 

O papel de dona Mariana é fundamental na contação das histórias, uma vez que elas 

são colhidas dos livros da sua biblioteca particular, acrescidas da imaginação e da experiência 

do mágico Henricão. Através do discurso da matriarca, sempre a defender as histórias 

infantis, é possível se observar a intenção da escritora em priorizar o livro como objeto de 

valor no decorrer do processo de aprendizagem.  Do ponto de vista simbólico, a biblioteca é 

uma representação dos antigos oráculos gregos, para onde as pessoas se dirigiam a fim de 

colher informações e expandir seus conhecimentos. Assim, a personagem em tela personifica 

uma sacerdotisa a serviço do oráculo de Delfos (o sítio). 

Ao final da narrativa, volta-se ao real: “Apagou-se a lanterna. Ao renascer a luz, um 

espelho, simples espelho de moldura dourada apoiava-se no tronco da jaqueira. Nele se 

mirava o punhado de estrelas do Cruzeiro do Sul” (PAIM, 1962, p. 77). Segundo Chevalier e 

Greenbrant, “o ouro é o metal perfeito. [...] é a luz mineral. Tem o caráter ígneo, solar e real, 

até mesmo divino. No Extremo- Oriente, acredita-se que o ouro nasça da terra” (1991, p.669). 

O espelho, no contexto da narrativa de O lenço encantado, é aquele que permite a passagem 

do mundo real ao irreal, ou maravilhoso. A moldura dourada que o envolve está associada à 

divindade, ao conhecimento, ideia corroborada com o pensamento de Chevalier e Greenbrant 
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defendido nos seguintes termos “Na tradição grega o ouro evoca o sol e toda a sua simbólica 

de fecundidade-riqueza-dominação [...] foco de luz-conhecimento-brilho” (1991, p.671). 

Dessa forma, o „apagar‟ da lanterna e o consequente renascer da luz, expressos na narrativa, 

correspondem a sair do estado de ignorância e penetrar na estância do conhecimento. 

Depreende-se, portanto, que o caminho do literário trilhado por Alina Paim em O 

lenço encantado centra-se no resgate de uma “realidade” oriunda da imaginação. O 

encantamento move a narrativa, amparada pela perspectiva da criança. De acordo com Gens 

(2009), as transformações podem ser apreciadas como produtos do desejo das crianças, em 

lugar de resultantes do poder do adulto. O elemento maravilhoso tem, para os personagens 

que compõem a história, um valor compensatório, pois somente através da fantasia, ou seja, 

pela intervenção de entes sobrenaturais podem, utopicamente, atingir o plano „real‟ no mundo 

dos sonhos.   

Vale ressaltar que os elementos míticos da psique- os mitologemas, que estruturam as 

narrativas, são encontrados tanto na mitologia pessoal daquele (a) que cria quanto na coletiva, 

quase sempre dando sustentabilidade aos grandes temas míticos transculturais, a saber, 

incesto, temas do herói, o amor, a iluminação de monstros, o exercício da magia, entre outros. 

 

3.2 Casa da coruja verde: um mundo de mistério e magia 

 

A casa da coruja verde, a segunda obra analisada, segue priorizando o espaço do Sítio 

Cruzeiro do Sul, embora as aventuras vivenciadas por Laurinho e Catita ocorram, em parte, 

fora dali. A história inicia-se com a família reunida em torno dos festejos de São João, no 

contexto das tradições nordestinas, as festas juninas têm lugar de destaque. Sentada ao redor 

da fogueira, Catita brinca de fazer adivinhações, repetindo uma antiga simpatia “com o rosto 

avermelhado das labaredas, Catita tirou a sorte da clara de ovo” (ACCV, 1962, p.7).  

“A sorte” da clara de ovo, uma das brincadeiras mais requisitadas pelas meninas, 

consiste em quebrar o ovo dentro de um copo e deixá-lo ao relento, vindo a observá-lo na 

manhã seguinte. Segundo a tradição popular, a imagem que se forma a partir da clara deve ser 

interpretada por aquele que realizou a simpatia. Esse „rito‟ constitui a chave para adentrar na 

história, como testemunhou o narrador: “Na manhã seguinte, depois de o copo ficar a noite 

inteira no sereno, a menina descobriu na água a figura de uma casa” (ACCV, 1962, p.7). Em 

torno dessa misteriosa figura formada pela clara de ovo é que a narrativa se desenvolve.  

A confirmação da avó Mariana e do jardineiro Henricão, de que a imagem ali formada 

era realmente uma casa, induziu Catita a reconhecer o local de acordo com o seu desejo.  A 
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imaginação da menina, que sonhava em aprender a ler, conduziu-lhe a uma estrada que a 

levava a escola, “[...] fechou os olhos e o coração bateu apressado. Um nome pisca-piscava no 

pensamento. Desde março sonhava com esta casa, suas varandas e a amendoeira do pátio. 

Abriu os olhos e disse com a maior certeza. É a escola” (ACCV, 1962, p.7).  

De acordo com Jean-Paul Sartre (2009), o reconhecimento da imagem é um dado 

imediato do senso íntimo, isso significa que o pensamento de Catita estava atrelado à sua 

vontade de ir à escola. Dessa maneira, a menina tenta convencer a avó de que aquela casa era 

realmente uma escola, usando da esperteza para tentar persuadi-la: 

 
  – Acredita em Santo?   

- Em todos os santos!  

– Se São João mandar recado, a senhora obedece?  

 - No século XX, santo não manda recado.  

- E se mandar? 

- Obedeço (ACCV, 1962, p.7). 

 

O diálogo entre a avó e a neta mostra que é por meio da devoção aos santos que a 

menina tenta fazer com que dona Mariana compreendesse a sua intenção, e “tantas vezes, se 

viu obrigada a afirmar a devoção aos santos, que resolveu meter a neta na escola” (ACCV, 

1962, p.8). Nelson, que assim como em O lenço encantado é ausente, aqui aparece apenas 

para cumprir o seu papel de provedor, reafirmado pelo discurso do narrador “Dr. Nelson 

retirou dinheiro das páginas do terceiro volume da prateleira alta. O livro Mar que nos cerca é 

o seu cofre. Partiu Henricão para a cidade e, à noite, voltou com dois cortes de fazenda, lã 

azul-marinho e popelina branca” (ACCV, 1962, p.8). Movido pela razão, ele não compartilha 

daquela crendice, apenas dá o dinheiro do uniforme da filha. 

O narrador onisciente seletivo4, isto é, “o que vê de fora, o que vê de longe, o que vê 

muito cedo” (1995, p. 62), é um membro integrante na narrativa, responsável por descrever as 

ações das personagens, em alguns momentos se confunde com eles, como revela sua narração: 

“Vovó Mariana, pensava, ao costurar a saia de pregas do uniforme. „Quem sabe mesmo se são 

João não me honrou com o recado?‟”(ACCV, 1962, p.8). O discurso de dona Mariana 

coaduna-se com o pensamento de Marinho (2009), para quem os mitos carregam as 

características da cultura à qual pertencem, revelando valores e crenças por meio das histórias 

contadas pela mitologia local. 

 

___________________________________________________ 

 

4
Tipologia de narrador criada por Norman Friedman: “Neste caso, é utilizado o chamado discurso indireto livre, 

pelo qual o narrador interpreta com palavras suas as idéias e os sentimentos das personagens.” (1995, p. 61). In: 

D‟ONOFRIO, Salvatore. Teoria do texto 1: prolegômenos e teoria da narrativa,1995. 
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O desenrolar da narrativa depende do fluxo de percepções que o narrador tem da 

atmosfera do sítio ali descrita: ele coloca-se como personagem desse espaço, reconhecendo 

dona Mariana como avó e mantendo uma distância do doutor Nelson, a aproximação do 

narrador com a família revela ao leitor o que de mais intimista há no universo descrito.  

O imaginário do narrador é uma estratégia na construção do pensamento dos 

personagens, é uma espécie de visão totalizadora que cumpre uma função importante dentro 

da narrativa, por exemplo, ele expõe o pensamento (inquietação) de dona Mariana a respeito 

da imagem formada na clara de ovo: “„Combina aquele desenho de casa com a escola da 

professora Helena? A escola é baixa com varandas... a casa d‟água tem uma puxada no meio 

do telhado, com formato de tôrre...‟” (ACCV, 1962, p.10).  Combinando ou não, o fato é que 

na última tarde das férias, Catita foi fazer a matrícula, junto com seu irmão. A menina vestia 

roupa de cigana, provocando nele certo desconforto.  

No retorno para casa, as crianças lembravam as recomendações da avó, “Tinham de ir 

sem parar na estrada, beirando a cerca dos sítios. [...]„Cumprimentem os conhecidos como 

gente educada. Pouca conversa, não se atrasem‟” (ACCV, 1962, p.10). Os conselhos de dona 

Mariana remetem ao conto Chapeuzinho Vermelho, de Charles Perrault, uma vez que a mãe 

da menina também faz recomendações, o que mostra que as narrativas dos contos populares 

são tecidas com semelhantes fios, reafirmando a intertextualidade; a esse respeito Marinho 

elucida, 

No conto maravilhoso uma das séries de características é a intertextualidade que, 

embora, não lhe seja exclusiva, vai sempre promover um diálogo entre várias 

historias, marcadas por uma lógica própria na qual feitos extraordinários adquirem 

uma naturalidade muito particular dentro do contexto narrativo (2009, p.12). 

 

Na estrada, os meninos esbarraram com três conhecidos, a primeira foi dona Júlia, 

amiga da avó das crianças, que, espantada por ver Catita e Laurinho sozinhos na rua, adverte-

os a passarem longe da casa da coruja verde.  É no ar de mistério que a personagem aconselha 

os infantes, despertando a curiosidade deles em relação àquela casa.  O fato das crianças 

estarem sozinhos na estrada incita certa autonomia para com a vida delas. Ao permitir a 

matrícula na escola, a avó dar condições de liberdade para que os netos cresçam com 

responsabilidade; tendo em vista que quase sempre são os pais que tomam tal iniciativa. 

O segundo conhecido foi seu Prudêncio, de quem os meninos tentam colher 

informações a respeito daquela casa misteriosa, “-Sabe, seu Prudêncio, vamos olhar a Casa da 

Coruja Verde. Garanto que é casa como as outras” (ACCV, 1962, p.11), utilizando da 

esperteza e astúcia próprias da criança. A essa afirmação o conhecido logo comenta:  
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-Aquela casa, como as outras! Não diga isso. Tem terraço, sala quadrada de torre e 

ainda um mastro plantado nas telhas onde se balança a tal coruja [...]. Aí tem 

mistério e aquele sino a berrar lá dentro quando se puxa o cordão (ACCV, 1962, 

p.11). 

 

A descrição dava asas à imaginação das crianças, que cada vez mais se convenciam 

que tinham a missão de desvendar o mistério que rondava aquela casa, parecida com a 

imagem da clara do ovo. De acordo com Antonio Silva,  

 

[...] a imaginação é uma atividade do sujeito em sua particularidade cujo impulso 

actancial se encontra na capacidade cognitiva que cada um tem de, em maior ou 

menor escala, criar ou fantasiar mundos, imagens, vidas como forma de dar sentido 

a sua existência (2005, p.52). 

 

O terceiro amigo da família foi seu Teodoro, que também estranhou a presença dos 

meninos na estrada sem a companhia de um adulto, e, ao saber, que as crianças iam até a casa 

da coruja verde revelou que uma criatura esquisita morava lá, relatando as ações do morador 

que para ele eram estranhas,  

 

Velho Teodoro descansava na varanda do sítio de Nicolau, bem em frente da Casa 

da Coruja Verde. O céu estava pesadinho de estrelas. E a lua? Benza Deus! Era lua-

cheia bem criada. De repente, desandou a acontecer. O vento soprou, a „coruja 

verde‟ deu para se virar no mastro [...]. A porta a sala se abriu. Luz de lanterna furta-

cor varreu o terraço, sem destino [...]. Saiu um homem para o terraço em guarda-pó 

de viajante do tempo antigo. Andou, andou, andou [...]. Afinal armou tripé, esse 

negócio de retratista. Começou o homem a olhar o céu por um canudo. Espiava, 

espiava como se o céu tão conhecido fosse movimento de figuras de cinema. Tirava 

retrato, assim pareceu. Quem já astuciou tirar retrato de estrela, retrato de lua? E 

assim ficou de pastor, pastoreando estrelas até madrugada. [...] Dizem que a sala do 

terraço vive trancada, ninguém põe o pé da porta pra dentro... sala fechada com 

chave de prata (ACCV, 1962, p13). 

 

A descrição da casa e do seu proprietário aumentava a curiosidade das crianças, 

despertando a fantasia. Aquilo que não se conhece pode produzir a priori a sensação de medo, 

o fato é que o incógnito faz com que a mente humana desperte a curiosidade e crie um 

universo de possibilidades da realidade. Então, “Quanto mais ouviam gente grande dizer – 

passem longe, cuidado! – mais Catita e Laurinho simpatizavam com a casa da coruja e o seu 

respectivo dono” (ACCV, 1962, p.14); o desejo de desvendar o mistério daquele ambiente 

aguçou a coragem de ambos, de modo que incorporaram a cigana e o desbravador, 

respectivamente.  

 

3.2.1 A casa do mastro da coruja verde: uma escola imaginária 
 
 

É justamente A casa da coruja verde - nome que ganha a obra - o espaço onde a 

aventura acontece. Sua imagem previamente anunciada através da „simpatia‟, na noite de São 
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João, e que parecia indecifrável para alguns, configura-se como real. Segundo o narrador, 

“Nada faltava naquela casa. Havia o terraço e a sala quadrada feito torre. No topo do mastro, a 

“coruja verde” mexia-se com sopro manso do vento da tarde. Tudo isso os meninos viam pela 

grade do portão” (ACCV, 1962, p.16). A coruja de lata pendurada no mastro dava-lhe um ar 

de mistério, reforçado pela conduta incomum do seu proprietário, que para alguns era “uma 

criatura esquisita. [...] de arrepiar os cabelos os feitos do homem” (ACCV, 1962, p. 13). Além 

disso, para determinados moradores da região aquela casa “era diferente das outras. [...] tinha 

mistério” (ACCV, 1962, p.11). Não obstante a onda de „terror‟ em relação à casa, as crianças  

insistem em conhecê-la. Essa atitude de coragem os coloca na mesma instância do herói, que 

para vivenciar uma experiência diferenciada, heroica, deverá, segundo Campbell (1993), 

afastar-se da vida mundana, mergulhar em um mundo desconhecido, para, a partir daí, 

retornar vitorioso, o que configura o mito da busca. Conforme foi observado por Propp 

(1984), este é o aspecto de similaridade que interliga as narrativas populares ao mito.  

O contato com o mundo mágico é anunciado através da figura de um mensageiro. 

Como em um conto de fadas, “Surgiu de repente diante deles um moço trajado de feltro cor 

de ferrugem, capacete dourado e chuteiras com asas no calcanhar. Segura enorme embrulho 

com um laço de veludo negro. – Sou Mensageiro” (ACCV, 1962, p.14). A identificação do 

personagem revela uma semelhança com o mensageiro dos deuses, Hermes. Segundo 

Chevalier e Gheerbrant (1991), na mitologia grega Hermes é um dos deuses cujos atributos 

estão ligados, a fertilidade, a magia, a divinação, a estrada, a viagens, dentre outros, além de 

Patrono da astronomia.  

No contexto da narrativa, sua presença é fundamental, considerando-se que a 

encomenda da qual é portador constituirá o veículo da „viagem‟ que as crianças empreenderão 

a fim de alcançar o tesouro, como sugere o mensageiro: “Esta caixa encerra um tesouro. 

Desse tesouro, um só existe no mundo” (ACCV, 1962, p.14). Do ponto de vista simbólico, a 

caixa está relacionada ao caminho de iniciação, conforme será mostrado mais adiante. 

A entrega do objeto pelas mãos de Catita e Laurinho, que será deflagrador da fantasia 

e do sonho, coaduna-se com a ideia já defendida em O lenço encantado, de que a fantasia só 

tem espaço para aquele que acredita na magia, conforme se pode observar “o Faz–de-Conta 

tem seu reino no coração de cada menino e de cada menina” (OLE, 1962, p.15), o que 

confirma ser a criança um forte candidato a embarcar na viagem rumo ao „maravilhoso‟, em 

que tudo é possível. 

Ansiosos para conhecer a casa da coruja verde, tocam o sino, e, do seu interior, surge a 

figura de uma homem já idoso, cabelos brancos, o qual logo chamou a atenção de Catita “tem 
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cara alegre e roupa desencontrada: calça de mescla e camisa de xadrez” (ACCV, 1962, p.16). 

As crianças, anunciando que ali havia um tesouro, entregaram a caixa ao dono, que, por sua 

vez, lembrou-se da obrigação importante “virou a cabeça e jogou quatro palavras aos que 

ficaram no portão. – Agradecido. Boa viagem, meninos” (ACCV, 1962, p.16).  Irritados com 

a atitude do dono, foram mais insistentes: “Catita se pendurou na cordinha. O sino disparou 

como doido. Rolou a caixa das mãos do homem. [...]. O homem abriu os olhos espantados” 

(ACCV, 1962, p.17). A menina ainda gritou: “– É assim? Boa viagem, meninos! Por que não 

manda entrar? Minha avó manda entrar e ainda serve bolo com limonada” (ACCV, 1962, 

p.17). Laurinho completou: “- Fique sabendo que só entreguei embrulho para entrar na sua 

Casa da Coruja Verde” (ACCV, 1962, p.17). Espantado com a esperteza das crianças, o 

anfitrião logo os fez entrar, “Entrem meus amigos” (ACCV, 1962, p.17).  

Elas, porém, não tinham ideia quanto à segurança do lugar, mas mesmo assim não 

hesitaram, conforme atesta ao narrador: “„A História do Brasil não diz que Colombo deixou 

de desembarcar na América porque os índios tinham enfeites de pena. Coragem, no perigo se 

mede‟” (ACCV, 1962, p.17).Semelhante reação tiveram em relação à casa da coruja verde: 

“não foi preciso medir coragem, perigo não havia, ficaram sabendo quando o homem ergueu a 

caixa da grama e explicou o motivo do riso. “– Então o meu sítio é da Coruja Verde! Pensei 

em batizar a casa de Rancho de Minerva. Mais ligeiro andou o povo” (ACCV, 1962, p.17). 

Próprio do conto popular, que tem o povo como divulgador da narrativa, cada integrante 

encontrado na estrada construiu uma identidade para aquela casa. Para Bachelard “o espaço 

convida a ação, e antes da ação a imaginação trabalha” (2008, p.31). Nesse sentido, o povo, 

por via da imaginação, foi responsável por atribuir o nome ao rancho. 

No contexto da história, a imagem da casa é significativa, pois tem dupla função: afeto 

e instrução. Na casa do sítio, as crianças contam com o apoio e carinho da avó e de Henricão; 

já naquela do professor, onde se passa grande parte da narrativa, é a fonte da 

instrução/educação dos pequenos.  Do ponto de vista simbólico, a casa é uma imagem mítica 

da Grande Mãe, em cujo útero o rebento (iniciado) recebe alimento e proteção. Para Campbell 

(1993), a experiência pessoal sem o mito é insatisfatória, pois ele nos impulsiona a seguir 

adiante. 

Campbell destaca que para encontrar a relevância do mito ou da imagem mítica em 

nossa vida cotidiana é preciso “um individuo adequado, cuja verdade e adequação estão em 

ser submetido à prova final pela disposição de ousar a aventura da vida sem uma orientação 

fixa, abrindo-se às novas possibilidades que existem à nossa volta” (CAMPBELL, 1993, 
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p.73); Vale lembrar que, segundo Jung (2000), as formas míticas despertam novos motivos 

psicológicos e estimulam nosso comportamento. 

 A respeito da Grande Mãe Alberto Magno destaca,  

 

Diz-se que do ventre da Grande Deusa surge o grande mistério, a Vida, e tudo volta 

a ela, a Morte. (...) é a encarnação do que conhecemos como vida. Foi Virgem 

Amante, Mãe e Velha. Na arte do mundo inteiro apresenta-se como energia 

onipotente da força vital. Sem ela nada somos. Com ela, a nossa capacidade enche-

se de uma energia vital que nos encaminha para o futuro (2000, p. 57,58). 

 

 Percebe-se que há coerência entre as narrativas de Paim, elas estão estruturadas sob as 

mesmas bases míticas e, às vezes, se subdividem em monomitos. O mito materno, por 

exemplo, já se encontra duplamente representado em O lenço encantado: primeiro pela avó, 

cuidadosa e maternal em relação aos netos; depois pela biblioteca, que, enquanto espaço 

fechado, constitui-se numa analogia ao útero, congrega o mistério da transformação, isto é, 

dos livros ali guardados são colhidas as histórias contadas às crianças, cumprindo, assim, a 

função de gestora e provedora do conhecimento.  

Palco para a atuação dos personagens, a casa também funciona como elemento de 

passagem para o mundo fantástico. De acordo com Bachelard ela “é uma das maiores forças 

de integração para os pensamentos, as lembranças e os sonhos do homem” (2008, p.26).  

Sendo encimada por uma coruja, animal que representa sabedoria, a casa simboliza o espaço 

do saber. É lá que ocorre a viagem ao mundo dos deuses e onde o morador, um professor 

aposentado, compartilha o seu conhecimento. Assim, ele inicia o seu discurso explicando que 

prendeu a coruja no mastro, porque “Coruja representa sabedoria, é o símbolo da deusa 

Minerva” (ACCV, 1962, p.17), justificando na mitologia romana o nome que batizaria o seu 

rancho. 

A cor verde, que já está presente em O lenço encantado, através do baú do Mágico, 

aqui também adquire relevância simbólica, e, segundo Chevalier e Gheerbrant (1991), essa 

coloração é uma mediadora dos contrastes, “é a cor tranquilizadora, refrescante, humana. [...] 

É a esperança, a força, a longevidade e a imortalidade” (1991, p.939). Assim, tanto na 

primeira quanto na segunda narrativa, o verde representa a esperança e a longevidade do 

saber. Neste sentido, cabe destacar a relação com os contos infantis, oriundos da oralidade e 

do folclore de diversas culturas antigas, que são passados de geração a geração mantendo-se 

vivos. 

 Sentados no grande sofá da sala de visitas, o professor de geografia aposentado e as 

crianças se apresentaram: “- Meu nome é Francisco de Oliveira Rapôso. Para os amigos, 

Chico Rapôso.– Sou Laurinho. – Eu, Catita. Dizem que pareço cigana” (ACCV, 1962, 
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p.18).Catita observou uma chave que parecia de prata, na mão do professor. A metáfora da 

chave aqui é bastante pertinente se considerarmos as palavras de Campbell “podemos ser 

colhidos pelos mitos sem ter disso consciência, de modo que representamos um drama mítico 

cujo enredo somente compreenderemos se tivermos a „chave mítica‟ (1993, p.73). Na 

verdade, a tal „chave‟ do professor  adquire, na narrativa, o sentido daquilo que „abrirá‟ o 

portal  do conhecimento. 

Passada a cerimônia, as crianças pediram para que Chico Rapôso abrisse a caixa e 

revelasse o tesouro. Ao descobrirem que se tratava de um Chapéu, cujo modelo estava fora da 

moda, os meninos e o anfitrião ficaram intrigados, não entenderam porque o chapéu se tratava 

de um tesouro. O professor, decepcionado, faz cumprir o desejo da cigana Catita que o pede 

para colocá-lo na cabeça. É pelas mãos da pequena cigana que o mistério em torno do chapéu 

se desvenda.  

Ao colocá-lo na cabeça, Rapôso sente algo diferente, como revela o narrador:  

 

Fora da medida foi jeito de Francisco Rapôso com aquele chapéu na cabeça. [...] 

Abanaram as mãos diante de seus olhos. Nem uma pestana se mexeu. Deram um 

berro de acordar elefante. Nem pestana se mexeu (ACCV, 1962, p.18).  

 

O pedido da menina revelou o mistério que cercava o objeto, “Chapéu mágico, com 

certeza. Se é mágico é tesouro. Está vendo visão? Onde foi? Onde chegou agora? Está vendo 

rei, fada ou dragão? Que lhe aconteceu?” (ACCV, 1962, p. 18). O chapéu é o objeto 

deflagrador da trama. De acordo com Chevalier e Gheerbrant, o chapéu representa o 

pensamento, “é símbolo da identificação, usá-lo significa assumir uma responsabilidade por 

uma ação que não se tenha cometido” (1991, p.232).  

Neste sentido o chapéu os levará a experienciar novas etapas na vida. E o professor, é 

claro, será o guia da travessia rumo ao mundo da fantasia. O maravilhoso adentra a narrativa 

quando ele revela o oculto, “aquilo que se esconde atrás da realidade cotidiana e nela se 

realiza, impondo a força da imaginação que rompe os limites do possível” (MARINHO, 2009, 

p.24). Deste modo, o chapéu é responsável por transportar os personagens para outro plano da 

imaginação, assim descrito pelo narrador, 

 

Mal o chapéu lhe escondeu os cabelos brancos, Francisco Rapôso sentiu-se leve, 

boiando no ar como se voasse. De repente, brilhou diante dele um portão de prata. 

Achava-se numa planície a perder de vista. [...].    

- Onde estou? 

[...] 

- No mundo da Fantasia. Foi o chapéu encantado. Aqui acontecem coisas 

assombrosas... Toque no portão e ele se abre. Entre. (ACCV, 1962, p.19). 
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O convite para entrar no mundo da fantasia não estava completo. Na sala da casa do 

professor aposentado ainda se encontravam duas visitas e, certamente, o grande coração de 

Francisco Rapôso não iria deixá-las de fora, como afirma a voz misteriosa que se expressa da 

seguinte forma: “- Tire o chapéu e você voltará à sala de visitas. Ponha de novo o chapéu, 

segure a mão de seus amigos. Aqui os três chegarão” (ACCV, 1962, p.19). De mãos dadas, 

uma metáfora da união, fecham os olhos e aguardam. 

  O chamado para a aventura cria um suspense, uma vez que os personagens não 

sabiam o que lhes reservava o futuro. Parecida situação ocorre em O lenço encantado, fruto 

do convite feito pelo jardineiro para que as crianças se dispusessem a ouvir atentamente suas 

histórias, motivo este que desencadeia, na sequência da narrativa, a oportunidade de 

adentrarem no mundo da fantasia, o que dispensa certa atenção por parte do leitor. Esta ideia é 

corroborada pela teoria de Zilberman (2005), para quem o texto infantil tem que manter a 

atenção criando um suspense por meio da ação e da aventura.  

 

3.2.2 A aula inaugural 

 

Os „passageiros‟, devidamente sentados, escutam uma voz que lhes instrui a abrir o 

portão que os conduzirá ao mundo encantado. Teriam que pronunciar as palavras mágicas: 

MAR, CÉU e TERRA, que corresponderiam aos deuses NETUNO, CRONOS e GAIA. Essa 

era a senha para entrar no reino de Fantasia. Fantasia, no contexto da narrativa é também um 

personagem do mundo maravilhoso, que guia os novos amigos pelo mundo dos sonhos. O 

narrador a descreve da seguinte forma “Bela, como nenhum dos três jamais viu outra moça, 

antes daquela hora. Longos cabelos castanhos coroados de miosótis. Na túnica esvoaçante, 

todas as cores se sucediam” (ACCV, 1962, p.21). Fantasia é a personificação da Fada, 

“mestra da magia simboliza os poderes paranormais do espírito ou as capacidades mágicas da 

imaginação. Ela opera as mais extraordinárias transformações e, num instante, satisfaz ou 

decepciona os mais ambiciosos desejos” (CHEVALIER e GHEERBRANT, 1991, p.415), a 

moça, no centro do portão, os recebia como quem já os conhecessem: 

 

- Bem-vindos sejam– lhes disse e a voz era de se recordar em mil anos. 

                                              - Quem é você? 

                                             - Fantasia, Catita. 

Num gesto amplo, mostrou-lhe a imensa planície. 

- Meu reino. Quem atravessa o portão de prata, vai ao fundo do mar, ao fundo da 

terra, sobre às nuvens e fala com as estrelas. Pode conhecer o segredo da Lua e 

apalpar os anéis de Saturno (ACCV, 1962, p.21).  
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O exagero é uma das características do conto maravilhoso, tendo em vista que 

funciona como uma forma de ampliar a percepção das ações dos personagens, de modo a 

vivenciar o sentido da magia. Todavia, ao observar aquele reino, Francisco Rapôso não se 

sentiu parte daquele mundo,  

 

- Comigo, está errado. Sou velho professor aposentado, homem de estudo. Trabalhei 

a vida inteirinha, para um dia estudar com sossego. Quero ser homem de Ciência. 

(...) Mundo de fantasia é de crianças. Erraram o endereço do chapéu (ACCV, 1962, 

p.21). 

 

O discurso do professor Rapôso coaduna-se com o paradigma da racionalidade, que 

renega a subjetividade em busca da racionalização do conhecimento, como apontou Durand 

(1987) em seus estudos sobre ao imaginário. 

Referente a esse pensamento, tanto Catita como Laurinho recorreram ao que ouviram 

do povo a respeito do professor para tentar convencê-lo de aquele mundo também era parte da 

vida dele. Pastor de estrelas, fotógrafo da lua foram os argumentos utilizados pelos meninos 

para fazer com que Rapôso mudasse de ideia. Já Fantasia recorreu ao sobrenatural para 

explicar que o professor estava equivocado e que os meninos acertaram, “O chapéu só tem 

poder na cabeça de um sonhador. O chapéu o trouxe a meu reino” (ACCV, 1962, p.22). Ela 

completou: 

 

- Francisco Rapôso, meu reino é visitado pelos inventores, poetas, músicos, 

romancistas, pintores e homens de ciência. [...]. – Cristóvão Colombo aqui veio, 

muitas vezes. Se não fosse sonhador, acham vocês, teria descoberto a América? E 

Santos Dumont? Se não sonhasse, teria dado asas aos homens? E Júlio Verne? Se 

não me tivesse visitado, tantas e tantas vezes, teria força de adivinhar o futuro?   

(ACCV, 1962, p. 22). 

 

A resposta de Chico Rapôso aos argumentos de Fantasia foi uma só: “– Édson 

inventava a lâmpada, se não assistisse ao anoitecer as estrelas acendendo-se sozinhas?” 

(ACCV, 1962, p.23). E ainda pensou “„Por que os homens não sonham mais e mais? Talvez o 

mundo e a vida fiquem mais belos‟” (ACCV, 1962, p.23), aceitando-se como membro 

daquela esfera.  

Enquanto os meninos e o novo amigo passeavam pelo reino de Fantasia, Henricão 

procurava os netos de dona Mariana que até então não haviam chegado de volta ao sítio. No 

caminho para a escola avistou o grupo 

 

que parecia regressar de outras terras. Dois garotos montados num jerico, o jerico 

puxado solenemente por um caboclo de chapéu desabado. Reconheceu Janjão e Pão-

de-ló. Que explicação iam os meninos dar à avó? Catita lhe gritou de longe. – 

Henricão, estive no reino (ACCV, 1962, p.23). 
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Dona Mariana não aceitou de imediato a explicação dos netos, ralhou sobre a demora 

sem aviso, e acabou permitindo que as crianças visitassem o professor do sítio vizinho uma 

vez por semana, isso porque Janjão os trariam de volta em seu burrico.  

A cada visita ao reino de Fantasia, novos lugares eram revelados. O apagar os olhos no 

mundo maravilhoso representava a condição para se chegar a outros lugares. Chico Rapôso 

agora era quem afirmava “- Fechem os olhos e estão onde desejam” (ACCV, 1962, p.28). De 

chapéu na cabeça e olhos cerrados, os personagens foram ao Monte dos Sonhos, ponto mais 

alto do reino da fada. “Dali se descortina, num horizonte sem fim, todos os domínios 

imagináveis” (ACCV, 1962, p.28). Nessa viagem, as crianças visitaram o bairro do Zodíaco. 

E aprenderam que as estrelas formam famílias, têm nome e sobrenome e que cada grupo, cada 

casa acolhe uma constelação.  

Como se estivesse numa sala de aula professor Rapôso foi explicando que no bairro do 

Zodíaco moram doze constelações e o sol todos os meses visita uma. Dando uma aula de 

astronomia, história e mitologia, o professor comenta que “Na antiguidade, os assírios 

chamavam „Casas do Céu‟ aos doze signos do Zodíaco” (ACCV, 1962, p.28).  Ele ainda 

explica que os homens sempre ligaram seu destino às estrelas, especialmente as constelações 

do Zodíaco. Os astros sempre fizeram parte do saber cultuado pelo homem, os antigos 

percebiam a mudança das estações a partir dos movimentos deles, sabia qual o período para se 

ter uma boa agricultura e os primeiros desbravadores os observavam para não se perderem 

nos labirintos do mar.   

 

3.2.3 O passeio pelo Clube das Lendas: a aula especial 

 

Do monte ainda avistaram o Clube das Lendas, de acordo com Fantasia não é qualquer 

estrela que participa do clube, para ser “sócio desse lugar é necessário a estrela possuir 

história na terra, inventada pelos homens” (ACCV, 1962, p. 29). Eles visitaram também a 

Cidade das Águas, na ocasião o professor ensinou as diferenças do mar, para as águas 

correntes, tranquilas e subterrâneas. E passaram próximo do Retiro da Lua, palácio que mora 

“uma bela mulher que faz longas caminhadas, sai quando o sol se esconde e se recolhe com a 

aurora” (ACCV, 1962, p.29). Os meninos ainda passearam próximo à caverna onde se 

recolhem os ventos e aprenderam que existem ventos quentes e frios, os que sopram calmos 

como a viração e os que sopram a grandes velocidades, como os furacões.  Entenderam que os 

ventos são responsáveis pela distribuição das sementes, chuvas, frio e calor e ainda 

observaram a chegada de Simum, vento quente que sopra no deserto de Saara, na África.             
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          A linguagem poética percorre toda a narrativa conduzindo os personagens a um 

conhecimento prazeroso, sobre a origem do cosmo. O mito do nascimento se faz presente no 

reino de Fantasia, este nada mais é do que a representação do Olimpo, a morada dos deuses. 

“Do alto do Monte dos Sonhos, Fantasia lhes mostrou maravilhas e maravilhas. Na memória 

de Catita ficaram gravados certos lugares, para pedidos de visita. Vale da Chuva, Palácio do 

Sol, ponte do Arco-Íris, Aldeia dos Inventores. Reino de Fantasia, reino sem fim” (ACCV, 

1962, p.32). 

 

3.2.4 Desvendando os segredos da astronomia 
 
 

Antes da próxima aula à Cidade das Estrelas, Francisco Rapôso resolve explicar os 

astros para Catita e Laurinho. Em conversa bem curtinha como pediu a menina, ele inicia a 

explicação falando da divisão dos astros em estrelas, planetas e cometas. E ao afirmar que a 

estrela é o único astro que tem luz própria e que nem todas as estrelas são brancas e de brilho 

intenso, o professor desconstrói o pensamento das crianças que acreditavam que as estrelas 

eram sempre brancas. Além disso, o professor esclarece que as estrelas oscilam em uma 

velocidade espantosa e elas só parecem paradas no céu por causa da distância. 

De olhos cerrados, os personagens chegaram a Cidade das Estrelas, “Não havia 

dúvida: era cidade real. Com ruas e casas e chão” (ACCV, 1962, p.39), onde começaram a 

conhecer quem ali habitava. A primeira personagem a figurar a imaginação dos personagens 

foi “Sírius, grande amiga da Terra. É a estrela que, aos olhos dos homens, brilha com maior 

intensidade” (ACCV, 1962, p.40). Francisco Rapôso explica às crianças que os astrônomos, 

para facilitar o estudo das estrelas, reuniram-nas em grupos, dessa maneira “temos 

constelação de Hércules, do Dragão, Cabeleira de Berenice, Orion, Cruzeiro do Sul, Lebre, 

Baleia, Gêmeos, Touro, Pavão, Relógio” (ACCV, 1962, p.40). Sírius ainda explica que faz 

parte da constelação Cão Maior, porque ela é o cão de guarda de Orion, o caçador fabuloso.  

A narrativa de Paim mostra que o escritor literário também empreende uma „viagem‟, 

guiado pelo sonho repleto de imagens míticas, capazes de levar o leitor à contemplação dos 

sonhos que podem modificar sua vida. Assim, testemunhamos o desdobrar dos mitos em 

monomitos através das imagens expressas na aula de astronomia, proferida pelo ilustre 

professor. O universo das imagens representadas vão se estendendo ao longo da história, na 

medida em que vão tambem se diversificando os meios e a compreensão do mundo, por parte 

dos „alunos‟. 
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De acordo com a mitologia grega,Orion era filho de Poseidon, o Deus dos mares, com 

uma mortal, sendo assim tinha grandes habilidades para a caça e um vasto conhecimento, 

porém não era considerado um Deus.Uma das lendas diz que ele era um gigante caçador, 

amado por Artemis, com quem quase se casou. O irmão de Artemis, Apolo, por sua vez, se 

aborrecia com tal aproximação entre os dois, chegando a censurar diversas vezes sem nunca 

obter resultado. Certo dia Apolo teve a oportunidade de se ver livre de seus aborrecimentos, 

percebendo que Orion vadeava pelo mar apenas com a cabeça fora d‟água desafiou sua irmã, 

outra exímia caçadora, a acertar o alvo que distante se movia. Impecável em sua pontaria ela 

atingiu em cheio seu amado, que fugia de um escorpião que Apolo havia enviado para matá-

lo. O corpo, já moribundo, de Orion foi conduzido à praia pelas ondas do mar. Percebendo o 

engano que havia cometido, Artemis, em meio às lágrimas, pediu para o Deus do Olimpo 

colocar Orion e o escorpião entre as estrelas: o gigante trajado com um cinto, uma pele de 

leão, armado de uma espada e de sua clava, acompanhado por Sírius, seu cão, fugindo de seu 

inimigo escorpião. 

Depois de muitas conversas a respeito da vida da estrelas, um movimento nas ruas 

desvia o olhar dos visitantes, mulheres e homens em trajes os mais diversos tomavam a 

mesma direção, iam todos ao baile. E, como se estivessem colocando o que aprenderam em 

prática, os três amigos foram apresentados a heróis, ninfas, princesas, deuses e semi-deuses. 

Rapôso sentia um imenso orgulho ao perceber que todos eram seus velhos conhecidos de 

madrugadas de leituras, “Bendita mitologia, bendito chapéu encarnado!” (ACCV, 1962, p.44), 

saudando o conhecimento mitológico que adquiriu ao longo da vida. Já as crianças estavam 

atordoadas com tantos nomes novos. “Parecia-lhes que o imenso salão se povoava com todas 

as Fadas e Heróis dos contos maravilhosos” (ACCV, 1962, p.44). A escrita de Paim revela 

uma metalinguagem na estrutura narrativa, que parte do maravilhoso para explicar o próprio 

fenômeno dentro da literatura.  

O Clube das Lendas, um verdadeiro Palácio, funciona na narrativa com uma „escola 

preparatória‟ na qual se reuniam as constelações e as figuras mitológicas.  Esse espaço 

metaforiza o encontro com a história mítica da humanidade, e como em O lenço encantado, 

“Laurinho e Catita souberam realmente o que desejavam no palácio: ouvir histórias” (ACCV, 

1962, p.45). As histórias sobre mitologia e lendas iniciaram-se com Hércules e Berenice 

narrando o que os levaram a habitar o reino da fantasia. Berenice contou que seu marido 

Ptolomeu partiu para guerra e, então, ela fez uma promessa para Vênus oferecendo à deusa o 

que possuísse de mais belo em troca do regresso vitorioso do esposo. Quando soube que 

Ptolomeu voltava em triunfo, depositou os cabelos no templo e foi ao encontro do guerreiro 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Pos%C3%ADdon
http://pt.wikipedia.org/wiki/Artemis
http://pt.wikipedia.org/wiki/Apolo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Scorpius
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com a cabeça leve e a nuca batida pelos ventos. Ptolomeu se comoveu com o sacrifício e quis 

ver a cabeleira no templo. Mas, quando chegou lá, ela havia desaparecido. O professor 

aposentado explicou que a deusa transformara o presente que muito agradara, num punhado 

de estrelas, sua constelação nasceu desse momento e se eternizou a partir da história narrada 

pelo homem. Em seguida, entraram numa sala em que havia um baile. 

Mitologia e astronomia fundem-se como conhecimento que desvela as facetas do 

humano, assim Hércules relata sua história expondo como ganhou um lugar no céu. “Os olhos 

dos garotos brilhavam e Hércules resolveu contar-lhes passagens da permanência na Terra. 

Era ocasião tão rara no clube, onde todos se conheciam há milhares de anos” (ACCV, 1962, 

p.45). Narrou que era filho do deus Júpiter, o senhor todo poderoso do Olimpo; e não negando 

a origem, com os anos tornou-se um gigante de força assombrosa, capaz de vencer todos os 

combates, assim ele se apresentou ao rei Euristeu, de Micenas e, às suas ordens, realizou os 

dozes trabalhos que rendeu uma constelação no céu. Narrando aos meninos de forma 

eloquente, Hércules se engrandece de suas ações: 

 

- Fazia de tudo... Estão vendo a pele de meu abrigo? Conquistei-a na primeira 

façanha. É o couro do Leão de Neméia, sufocado com estes braços.  [...] 

                                             - Estão vendo a pequena cicatriz em meu pé? [...] 

- Foi no segundo trabalho. Quando estava dominando a Hidra, no lago de Lerna, 

uma deusa quis me atrapalhar e mandou um caranguejo morder meu pé. Nem me 

perturbou, decepei as sete cabeças da Hidra e os homens se libertaram do monstro.  

[...] 

- Meus dois primeiros trabalhos deram ao Zodíaco duas constelações: a do Leão e a 

de Câncer ou caranguejo (ACCV, 1962, p.46). 

 

As façanhas do gigante renderam heroísmo ao personagem. Daquela conversa, na 

memória das crianças, ficou um verdadeiro batalhão de monstros e todos vencidos.   

A última figura a entrar no baile foi aquela de quem Catita e Laurinho jamais iriam 

esquecer, “um ser meio homem e meio cavalo. Trazia um arco a tiracolo e aljava cheia de 

setas” (ACCV, 1962, p.46), era o Centauro Quiron, conhecedor da medicina e da astronomia e 

que pertencia ao Zodíaco, formando a constelação de Sagitário. Sendo um grande mestre, a 

identificação do professor Rapôso com o Centauro foi de imediato, “‟Somos iguais, perdemos 

os alunos. Que diferença faz estar recolhido na casa da Coruja Verde ou no Zodíaco?‟ Junto 

de outra coluna, os dois mestres conversaram até o baile terminar”(ACCV, 1962, p.47). O riso 

no rosto de Sagitário ao ver as crianças funcionava como a esperança de que o conhecimento 

não esvanece, pelo contrário as histórias serão sempre recontadas a fim de transmitirem 

sabedorias. 
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Junto a Hércules os meninos ficaram a observar a festa e notaram um gigante que 

acompanhava o movimento de sete moças. Hércules explicou que ali se tratava de Orion, o 

caçador fabuloso. Segundo Thomas Bulfinch (2006, p. 270), Orion foi um gigante caçador, 

um dos melhores a serviço da deusa Artemis, e foi colocado por Jupiter entre as estrelas por 

ter tentado atacar as Plêiades, embora elas tenham conseguido escapar com a ajuda do deus do 

Olimpo, que também apontou um caminho nas estrelas para elas, chamado por alguns 

astrônomos da Cauda do Touro. Orion procurou pelas Plêiades sem encontrá-las e é assim até 

hoje. Na constelação Oríon parece estar seguindo-as conforme se movem. 

Assim como na mitologia, a narrativa apresenta o destino das setes moças:  

 

[...] eram as filhas de Atlas. Durante cinco anos foram perseguidas por Orion. Tantas 

queixas chegaram aos ouvidos de Júpiter que o deus mandou todos, caçador e sete 

ninfas, para o céu. Formam duas constelações, Plêiades e Orion (ACCV, 1962, 

p.47/48). 

 

Os meninos também conheceram a constelação que dava nome ao sítio onde eles 

moravam, Cruzeiro do Sul. Fernão de Magalhães, responsável por essa constelação, era o 

novato em meio a todas aquelas estrelas, mereceu ganhar um lugar no céu porque, em 1519, 

fez a volta na Terra, corroborando para a construção de imaginário riquíssimo em mitos e 

lendas, uma vez que as histórias que permeiavam as grandes navegações estavam imbuídas de 

seres fantásticos. Laurinho, ao saber disso, não perdeu tempo e foi logo perguntar se a terra 

era mesmo redonda, uma vez que escutava na escola e reproduzia a afirmativa, mas sem a 

certeza de que ela realmente era redonda. O descrédito na instituição de ensino era uma crítica 

feita a um período que renegou a imaginação em favor de uma aprendizagem racionalizada. 

Ao ter afirmativa de que a terra é redonda, “– Claro! Provei isto com minha viagem de 

circunavegação” (ACCV, 1962, p.48), Laurinho voltou convicto e feliz de que aquela 

premissa ensinada pela professora Helena era então verdadeira. Já Catita lembrava que a avó 

escolheu para o sítio o nome da Constelação porque ela aparecia sempre no alto da 

mangueira.  

Após divessas conversas sobre as constelações, Catita e Laurinho escutaram a última 

história do baile, agora relativa às figuras de Andrómeda e Perseu. Bulfinch (2006) destaca 

que Andrómeda seria sacrificada porque sua mãe, rainha da Etiópia, exaltou a beleza da filha, 

afirmando que ela era mais bonita que a mais bela deusa. Como castigo, Poseidon mandou 

que monstros invadissem o reino e, caso quisesse salvar o seu povo, era precisso que a rainha 

sacrificasse sua filha. Então, Andrómeda foi levada a um rochedo e acorrentada para ser 

devorado por um monstro marinho. Perseu, que retornava de uma batalha com a cabeça de 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Taurus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Orion_(constela%C3%A7%C3%A3o)
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Medusa, ao passar pela costa da Etiópia encontrou a bela moça e ao ouvir o motivo pelo qual 

a bela se encontrava acorrentada, lutou com o monstro, mostrando a cabeça de Medusa que o 

petrificou. A jovem foi salva e casou-se com Perseu. Mas os deuses não satisfeitos os 

colocaram em constelações diferentes.  

Na narrativa, o baile era o local que unia esse casal, só nesse momento eles se 

encontravam. Catita e Laurinho lembraram que quebraram essa regra. Inocentes da história, 

logo no inicio do baile “Laurinho convidou Andrómeda e Perseu, coitado, dançou com Catita” 

(ACCV, 1962, p.49). Orion, Perseu, Andrómeda, Teseu foram alguns dos mitos e das lendas 

que povoaram a imaginação dos meninos. Ao fim da aula todos ouvem uma sirene de fábrica, 

todas as estrelas se dispersam porque sabem que é hora do recolhimento, já os personagens 

voltam ao mundo real e seguem para casa. 

Preparando-se para a próxima visita ao reino de Fantasia cujo destino é conhecer a lua, 

o professor Rapôso resolveu ensinar coisas sobre este satélite. Iniciou afirmando que esse 

astro não tem luz própria, que a luz da lua é o reflexo da luz do sol e que ela é quarenta e nove 

vezes menor que a terra. Explicou também os movimentos que a lua realiza “- Rodando sobre 

si mesma e rodando em torno da Terra, a Lua segue a Terra no giro que a Terra faz em torno 

do Sol” (ACCV, 1962, p.55). Chico Rapôso ficou impressionado com a percepção de Catita, 

que ao compreender os movimentos executados pela Lua, brinca com esse processo de 

aprendizagem: “- E a Lua não se cansa de fazer ão-ão-ão?”(ACCV, 1962, p55). E o 

pensamento de Rapôso não foi outro ao perceber que a menina daria uma ótima professora: 

“„Ah! Se também tivesse descoberto esse ão-ão-ão! Metia bem ligeiro os movimentos da Lua 

naquelas cabecinhas duras lá na Serra da Mantiqueira.‟ Francisco Rapôso olhou Catita 

imaginado ser possível sair uma professora daquela cigana de duas tranças” (ACCV, 1962, 

p.55).  

Outras perguntas surgiram ao longo da conversa, o professor continuou sua explicação 

sobre a lua falando que quando ela executa o movimento de translação, ocupa várias posições 

em relação ao sol e, por isso, os habitantes da terra veem sob diferentes aspectos, as quais eles 

chamam de fase da Lua.  Lua-Nova, Quarto-Crescente, Lua-Cheia e Quarto-Minguante foram 

as fases ensinadas pelo professor e Catita logo “lembrou de vovó Mariana espiando na 

folhinha o dia de aparar os seus cabelos, para fugir do Quarto-Minguante e da Lua-Nova. 

„Nada como o Crescente para encher cabeleira‟” (ACCV, 1962, p.58). Essa lembrança da 

personagem faz parte do imaginário do povo; é algo coletivo repassado entre as famílias. Uma 

vez aprendido sobre a dinâmica da Lua, e, na narrativa, foram necessários três encontros antes 
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de cruzarem o portão da imaginação, todos estavam curiosos para o encontro com o astro 

portador do mistério, romântico, o qual inspira tantas serenatas.   

A „viagem‟ à Lua ficou para o dia seguinte. Na estrada cruzaram com dona Júlia, que, 

espantada por ver os meninos na companhia do dono da casa da coruja verde, mirava o rosto 

do professor.  Francisco Rapôso fez reverência e esperava o mesmo à dama que estava à sua 

frente. Catita, com espontaneidade de uma criança e com cócegas na língua, como descreveu 

o narrador, logo falou: “- Aperte a mão dele, dona Júlia. O professor é gente muito boa, meu 

amigo, ouviu? E na casa da Coruja não tem perigo nenhum. A senhora quis meter medo na 

gente e a gente fez foi entrar no sitio naquela tarde mesmo” (ACCV, 1962, p.61). 

O narrador descreve a sensação da mulher parada ali na estrada com a audácia da 

menina,  

 

Catita ia falando e o rosto de dona Júlia mudando de cor: rosa, encarnado, roxo de 

pitanga madura. Seu juízo fervia. „Passar vergonha em plena estrada! Ela, Júlia 

Augusta Pereira dos Santos, viúva de capitão! Menino é mesmo índio selvagem e, 

neto de Mariana, pior dez vezes!‟ De vista baixa e, inteiramente muda, apertou a 

mão que lhe estendiam (ACCV, 1962, p.61).  

 

O pensamento de dona Júlia em relação à avó dos meninos girava em torno da 

educação ministrada pela matriarca, a vida no sítio Cruzeiro do Sul permitia os meninos 

liberdade de exprimir o que pensam, não era uma educação castradora que limitava e nem 

mantia os netos reféns da concepção do adulto, respeito era necessário e no sítio essa ordem 

não era descomprida. Neste entendimento, a liberdade que as crianças tinham de expressar 

seus sentimentos e pensamentos aponta para o engajamento em um projeto de educação 

menos opressivo, de modo a se sentirem partícipes do seu conhecimento. Essa „liberdade‟ era 

cultivada no seio da própria família, que incentivava as crianças a desvendar o percurso do 

sítio à escola sem nada temer. 

Janjão, preocupado com o jerico, quebrou o incômodo provocado pela voz da menina 

ao afirmar o sumiço do seu amigo Pão-de-ló. Dona Júlia perguntou como era o animal que foi 

descrito como “uma lindeza. Fala com os olhos. Responde pergunta. Até letra ele conhece de 

vista e de nome. Manhoso e inteligente como ele só”(ACCV, 1962, p.58). A mulher recebeu 

isso como uma afronta e, de forma grosseira, respondeu: “- Brincando comigo, seu moço? 

Onde já se viu bicho que fala, responde e lê? Jerico tão esquisito, meus olhos não viram nessa 

estrada. Não viram” (ACCV, 1962, p.58); com os olhos carregados de ofensa, despediu-se dos 

meninos. Foi quando Catita lhe segurou o braço, no momento em que dona Júlia ia dar o 

primeiro passo e a discussão então começou: 
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- Janjão não mentiu, dona Júlia. 

D. Júlia franziu mais as sobrancelhas. 

-  Vou ter dois dedinhos de prosa com sua avó, agora mesmo. 

[...] 

- Aqui e na china os mais velhos merecem respeito. 

- Na Terra, em Marte e na Lua, dona Júlia. Assim acrescentava minha mãe, que foi 

professora antes de mim. Permite uma explicação? 

Ainda desconfiada, d. Júlia esperou. Mas não pense, seu professor, que voz mansa 

apaga o agravo. Comigo tem de ser na história bem explicada, todos os bois com 

seus nomes. 

- Como dono do Jerico, meu amigo o descreveu enxergando-o com os olhos do 

coração. Quem ama o feio bonito lhe parece. Pão- de-ló é esperto, sabe alguns 

truques de circo. Catita assistiu os truques e aprovou o retrato. A menina não lhe 

faltou com respeito (ACCV, 1962, p.62). 

 

Assim, a afirmativa de dona Júlia foi certeira ao contar que havia um burrico parado 

no portão que dava para a escola da professora Helena. Na verdade, não houve sumiço do 

animal e, em resumo, “a fuga não passou de desencontro, se os garotos não tivessem mudado 

o caminho de sempre chegariam montados no jerico” (ACCV, 1962, p.63).   

O passeio ao reino da Fantasia iria iniciar, mas ainda faltava uma explicação a respeito 

da Lua. O contato com os novos amigos mostrou a Chico Rapôso que aquela amizade não só 

se baseava no afeto, mas também na troca de conhecimento, o professor ensinava e os 

meninos mostravam-o como era mais fácil aprender se aquilo fosse colocado de outra forma. 

Dessa forma ele explica: 

- Eclipse é o desaparecimento momentâneo de um astro. 

[...] 

- Momentâneo quer dizer passageiro, rápido, coisa que dura um momento. 

[...] 

- Eclipse – murmurou catita, guardando o nome na memória. 

[...] 

-  Vai um astro caminhando no céu e zás! se esconde para voltar depois. 

- O astro não se esconde, é escondido – corrigiu o professor. 

- E a Lua está neste esconde-esconde? (ACCV, 1962, p. 63). 

 

Essa pergunta fez eclodir em Rapôso um pensamento a respeito da maneira como ele 

ministrava suas aulas: “„Como chegava tarde a ideia? Teria sido mais fácil ensinar eclipse 

abrindo a aula com o novo título. Vamos estudar hoje uma brincadeira cósmica: o esconde-

esconde dos astros‟”(ACCV, 1962, p.63). A reflexão estende-se à forma metódica como os 

profissionais da educação, por muitas vezes, compreendem o ensino. O personagem chega à 

conclusão: se em trinta cinco anos de magistério tivesse mudado seu método de ensino, 

priorizando a imaginação e aliando-a junto ao conhecimento científico, certamente teria sido 

mais fácil explicar determinados assuntos. 

Por fim, a visita à Lua. Enquanto aguardavam o professor, as crianças olhavam a 

escada de passadeira azul e pensavam que era mais fácil ir à Lua do que entrar na torre do 

professor. Quando este apareceu com a caixa na mão, já sabiam que em alguns instantes 
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estariam diante do portão que se abria para o reino de Fantasia. Ao pronunciarem as palvras 

mágicas que davam acesso reino, todos encontraram a rainha daquele lugar e, nesse momento, 

cada um enxergou sua veste da forma que desejavam enxergar. Catita enxergou-a em vestes 

de uma cigana; Laurinho viu-a com a roupa da professora Helena no dia em que ele recitou 

um poema na festa da escola; Rapôso mirou uma camponesa da Europa. A resposta de 

Fantasia foi única: “- Não comentem minha túnica. Guardem o segredo”(ACCV, 1962, p.66).   

Antes de partirem para o retiro da Lua, as recomendações feitas por Fantasia a respeito 

desse astro foi: “- Aceitem a Lua com naturalidade. Cercada pelos homens de lendas e 

canções, a Lua se tornou imaginosa”(ACCV, 1962, p.68). E continuou: “- Sei que a Lua 

mandou tecer sete véus. E sei também que os sete véus caem com sete versos. Com sete 

versos se descobre a face da Lua” (ACCV, 1962, p.68). Com essas instruções para se chegar a 

Lua, Francisco Rapôso sentiu-se envergonhado, não se lembrava de nenhum verso dos tempos 

de mocidade. Diante disso, as crianças percebendo a fragilidade na face do amigo, lembraram 

de que a avó os havia ensinado um poema que contemplava a rainha da noite. Então, todos de 

olhos fechados seguiram no mundo da fantasia. 

Na narrativa, o número sete admite divesas significações. No contexto de A casa da 

coruja verde, simboliza o encerramento de ciclos, tendo sido a visita à lua a última viagem 

empreitada pelos personagens, no reino da Fantasia. Como afirma Chevalier e Gheerbrant 

(1991), cada período lunar dura sete dias e os quatro períodos pelo qual a lua passa encerra o 

ciclo. Ela ainda indica o sentido de mudança depois de um ciclo concluído e de uma 

renovação positiva. No caso aqui, revela a importância de vivenciar o mundo dos sonhos, bem 

como de desconstruir pensamentos estabelecidos pela sociedade. 

A lua, venerada como divindade entre antigas civilizações, é um símbolo associado à 

fecundidade, à fragilidade, à ilusão e à pureza, bem como a inconstância, por mudar sua forma 

de aparecer no céu, ou seja, por atravessar fases lunares. Este símbolo também representa o 

passado, o condicionamento, a imaginação, as viagens, as mudanças temporárias e a intuição. 

Sendo inúmeras as suas simbologias, para a narrativa aqui analisada, esse elemento associa-se 

à ideia de transformação propiciada pelo poder da imaginação de modificar tudo que estar a 

sua volta. 

Ao chegarem ao retiro da Lua, a porta foi se abrindo de leve, um vulto parado era 

avistado no centro do salão. Então, a primeira quadra foi recitada por Catita e um véu da lua 

se fez cair, ao olhar uma das faces da lua de imediato um pensamento apareceu nas mentes 

dos visitantes. Catita viu a avó Mariana quando casou; Laurinho enxergava o rosto da 

professora Helena quando cantou “Linda Rosa Juvenil”; Rapôso viu, no rosto da lua, a moça 
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que retornou a Portugal porque ele não teve coragem de lhe pedir a mão em casamento. 

Observando aquela imagem, ele lembrou porque enxergou Fantasia vestida de camponesa, seu 

incosnciente guardava a lembrança da moça vestida de camponesa na última vez que a haviu. 

Laurinho, de imediato, recitou mais duas quadras, e a Lua, sorrindo, retirando os seus 

véus, aproximou-se dos visitantes, recebendo-os de forma afetuosa; “- Dois afilhados e um 

velho amigo”(ACCV, 1962, p.70). A Lua é um dos símbolos cultuados por diversos povos, 

como afirmou Chevalier e Gheerbrant, os altaicos saudavam a Lua pedindo-lhe a felicidade e 

a sorte, os estonianos, os finlandeses, os iacutos celebravam os casamentos na Lua Nova, 

sendo considerada também como símbolo da fecundidade, a lua é a “fonte de inumeráveis 

mitos, lendas e cultos que dão às deusas a sua imagem (Ísis, Istar, Artêmis ou Diana, 

Hécate...), desde os tempos imemoriais” (1991, p.564). Simbolicamente ela representa a 

dependência, assim como a periodicidade e a renovação.  

Nessa dupla qualificação, ela é o símbolo de transformação e de crescimento. Na 

narrativa, a Lua como protagonista da sua história exibe o santuário criado pelo homem, local 

onde o astro era elevado à condição de deusa, ter poderes e até inspirar lendas. Assim 

demonstra o seu orgulho aos visitantes: 

 

- Através dos séculos, os homens me atribuíram divindade, preocupados em 

descobrir o segrdo de meu clarão e mina variedade de aspectos no céu. 

Comparavam-me com o sol e emprestavam-me sentimentos: amor, tristeza, inveja, 

poder. Gregos, egípicios, sírios, fenícios, romanos, japonês s índios – todos os povos 

– me fizeram deusa. Nas paredes deste salão se encontram os nomes que recebi 

através dos tempos (ACCV, 1962, p.71). 

 

Na imaginação do homem, lua e fantasia caminham juntas e de mãos dadas. Ela, a 

deusa da noite inspiradora de canções, poemas e lendas, nos estudos de Chevalier e 

Gheerbrant (1991) também produz chuva; os animais aquáticos crescem e decrescem com ela 

e assim como na narrativa, a lua assume seus poderes reafirmando perante os amigos que ali 

estavam,  

 

(...) Governo as marés e anuncio chuvas. Mostro a hora de semear e a hora de colher. 

Protejo os frutos e o destino das crianças. Inspiro versos, faço nascer canções e ... 

alimento no homem o desejo de voar. Não estão os sábios lutando para vir pisar o 

meu solo? (ACCV, 1962, p.73).  

 

Após dialogar a respeito dos poderes atribuídos a ela, e ao responder que um dia o 

homem virá ao seu espaço - “Não vence o homem os ventos, os mares, o espaço e o som?” 

(ACCV, 1962, p.73) - a Lua situa os mitos e as lendas num contexto indissolúvel, uma vez 

que partem do inconsciente coletivo e da cultura popular respectivamente. Assim, “- Com 

verdades científicas não substituem vocês as minhas lendas?” (ACCV, 1962, p.73). E 



84 
 

completando a fala da rainha da noite, o professor faz uma reverência a lenda de Jaci, no 

folclore, eterna entre os amantes.  

Ao caminharem pelos salões das canções, puderam ouvir canção de ninar, serenata, 

vozes de saudade, sonhos de navegantes, esperanças de cabelos na cintura, tudo era oriundo 

da Terra. Nos salões das Lendas, o mais esperado por Catita, porque desejava ouvir histórias, 

os visitantes depararam-se com manuscritos em todas as línguas da Terra, o que reforça que a 

lua é um arquétipo presente no inconsciente coletivo da humanidade, criando uma imagem na 

qual é comum a todos, mas dotada de significações simbólicas. 

Observando aqueles manuscritos que se tratavam de lendas em torno da deusa, Catita, 

com a voz doce, faz um pedido à rainha da noite: “- Conte, Didinha Lua”(ACCV, 1962, p.77). 

A Lua se põe a contar histórias, de modo a retomar a imagem da velha e bondosa avó em 

torno da qual se sentavam os netos a fim de ouví-la contar lendas entrelaçadas de história. 

Desse modo, com suas doces palavras, Lua inicou as lendas que narram sua história e com 

“Era uma vez...”, expressão própria dos contos maravilhosos, contou a antiga lenda dos 

malaios:  

 

o céu era dominado por duas mulheres: Sol e Lua. A família de Sol cresceu, cresceu. 

A de Lua, também. Nasceram tantos astros nas duas famílias que os homens na 

Terra ficaram em perigo, por causa de tanto brilho e calor. Para salvar os homens, 

Lua e Sol fizeram um acordo. Apagariam todos os astros, seus filhos. (...) Sol 

cumpriu a palavra. Quando chegou minha vez, o coração não teve forças. Maltratar 

meus filhos, nunca! Escondi todos nas pregas das nuvens. Sol descobriu e ficou 

minha inimiga. Me persegue sem descanso (ACCV, 1962, p.77). 

 

No discurso de Lua, o mito do amor maternal se faz presente na lendas narrada pelos 

malaios. Ao escutar a história, Catita pergunta à Lua se, depois disso, ela era feliz e  a 

resposta foi única: “Muito, Catita. À noite, tiro meus filhos das dobras das nuvens e, juntos, 

assistimos ao que acontece na Terra”( ACCV, 1962, p.77).  

Assim, ao enxergar a beleza da poesia na lenda dos malaios, Francisco Rapôso levou a 

mão ao chapéu e, num cumprimento à Lua, descobriu a cabeça e desfez o encanto. “De 

cabelos brancos à mostra, voltou do palácio da Lua ao modesto sofá de palhinha da Casa da 

Coruja Verde” (ACCV, 1962, p.77). Dessa forma, a narrativa se encerra. 

Nesse entendimento, a Lua, possuidora de diversos ciclos, propõe o fechamento do 

ciclo da „viagem‟ ao reino da Fantasia, cuja travessia só foi possível graças a um objeto 

mágico: o chapéu.  O retorno à casa da coruja verde liga dois símbolos significativos na obra: 

Lua e Coruja, ambos entrelaçados e são atributos do mito da Grande Mãe, que, no contexto da 

narrativa de Alina Paim, tanto pode ser um mito pessoal (da escritora) quanto coletivo (dos 
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personages/leitores). A união do mito ao maravilhoso permite um contrapeso à banalidade, à 

mesmice e à regularidade do quotidiano. Criar é preciso...viver criativamente, mais ainda! 

 

3.3Vento, sopro, água, estrada: um caminho para Luzbela 

 

Luzbela vestida de cigana, a última obra a ser analisada, é ponto convergente das 

narrativas contempladas nesta pesquisa. Assim como acontece em O lenço encantado e em A 

casa da coruja verde, Paim prioriza o Sítio do Cruzeiro do Sul, portanto, o espaço rural. 

Nesse lugar, também se desenvolve a ação das personagens. Vale observar que as três 

narrativas estudadas resultam a chegada de alguém.  

Desta vez, porém, o leitmotiv – mola que impulsiona o enredo - já não mais é a 

chegada do mágico jardineiro, mas de uma estrela de lata que traz consigo um desejo: “Quero 

luz própria” (LVC, 1963, p.42), tendo isto ocorrido no momento em que Laurinho, Catita e 

Henricão se encontravam no portão do sítio, apreciando o movimento da estrada, quando o 

vento tangeu de manso uma estrela na poeira, o que dá início à trama. Esse novo componente 

tem relação direta com o mundo mágico dos sonhos, portanto, com a transformação/ 

amadurecimento das crianças.  

O relato ficcional ressalta que os três, naquela ocasião, relembravam a chegada de 

Henricão no Sítio, bem como a necessidade da presença, durante os serões de magia, de 

alguns componentes, tais como os lenços, o contar estrelas e algumas palavras, necessários 

para a mágica acontecer. O tempo da memória corre paralelo ao cronológico em que a ação se 

desenvolve, isto é, enquanto „viajavam‟ no pensamento, ocorre a chegada da estrelinha, fato 

que muda o curso da vida dos moradores do Sítio. 

O desejo da Estrela de „possuir luz própria‟ remete a questões ligadas à busca de 

identidade e está vinculada à ideia de transformação, logo, de metamorfose, um componente 

do mito materno. Novamente, Paim coloca como foco da narrativa a transformação do 

personagem que dá origem ao conflito; essa ideia, conforme foi mostrada, já se encontra 

presente nas obras anteriores, em que se pode observar uma proposta de transformar/elevar o 

conhecimento das crianças.  

O mito bíblico do nascimento de Jesus atesta a importância da estrela no contexto da 

cristandade. Conta o mito que a Estrela de Belém é a responsável por anunciar e guiar os três 

Reis Magos até o local em que se encontrava a criança bendita. No Sítio Cruzeiro do Sul a 

estrela também vem promulgar uma transformação na vida dos personagens que habitam 

aquele espaço.  O vento, responsável por trazê-la até o portão do Sítio é, segundo Chevalier e 
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Gheerbrant (1991), sinônimo do sopro; na narrativa, esse elemento da natureza representa o 

influxo espiritual de origem celeste que dará vida aquilo que, a princípio, era apenas um 

objeto de lata.  

Ao observar que se tratava apenas de uma „estrelinha de lata‟ Henricão de imediato 

ordena: “Larguem, larguem. Sua avó não vai gostar de estarem pegando sujeira da estrada” 

(LVC, 1963, p.13). Laurinho, percebendo que era só um objeto de lata, acrescentou: “Gastar 

os olhos por um pedaço de lata velha” (LVC, 1963, p.14). Enquanto Catita, não satisfeita com 

o jardineiro, pede a ele água para limpar aquela estrelinha.  A água, como símbolo da vida, 

funciona na obra como meio de regenerar o objeto que se encontrava maltratado.  Atendendo 

ao pedido da menina, “Henricão banhou a estrelinha, despiu-a de toda a poeira” (LVC, 1963, 

p.14).  

O retalho de folha-de-flandres exibiu cinco pontas encardidas e uma casca de velho 

prateado marcando o centro. No avesso, havia uma cicatriz de solda” (LVC, 1963, p.14). E, 

como quem já soubesse que por trás do pedaço de lata havia vida, Catita “enxugou-a na barra 

da saia no temor de que a estrelinha se resfriasse” (LVC, 1963, p.14). Enquanto secava a 

pequena pecinha um pensamento transitou pela imaginação da menina, “‟De onde veio? Para 

que você serviu? Por que acabou no meio da estrada, no perigo de tanta roda? Por que o vento 

se lembrou de mim? Bichinha, você parou bem nos meus pés. Dava o dedo mindinho para 

saber de tudo” (LVC, 1963, p.14).  

Insistindo para que jogasse o resto de lata fora, Henricão estende a mão e espera uma 

atitude de obediência da menina, só que a resposta veio como tapa no coração do amigo. 

Assim expôs Catita, “– Você, um mágico tão grande, não se envergonha de jogar no lixo uma 

estrelinha? Seu coração não dói de tomar brinquedo de criança?” (LVC, 1963, p.14). 

Escutando o fim daquela conversa e percebendo que sua irmã estava tramando, Laurinho 

voltou, refletiu e se ofereceu para deixar a estrela mais brilhosa do que astro no céu. O 

jardineiro, sem ainda entender o que estava por acontecer, ficou confuso ao ver a menina 

recusar toda a ajuda oferecida pelo irmão para dar vida àquela estrela. E a surpresa veio 

quando Catita, com sua voz de meiguice - o seu poder mais forte - pediu para que o jardineiro 

desencantasse sua estrela.  

Paim como que a produzir um mosaico vai resgatando pequenos pedaços das duas 

narrativas anteriores para dar vida às personagens, assim, faz Henricão lembrar-se de como 

passou meses tranquilos com as visitas dos meninos ao amigo Francisco Rapôso, mas agora 

algo havia mudado, conforme observa o narrador: 
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Ia recomeçar o tormento de tardes a quebrar o juízo no compasso das valsas do 

realejo, com aquela pergunta ferroando: “Será que ainda sou mágico” Por que se 

voltam para ele, pobre jardineiro? Cansaram do professor Rapôso e de seu chapéu 

encarnado? Cansaram das visitas à casa da Coruja Verde e da embrulhada de 

mentiras – vestido que nasce e renasce, portão de prata, sete véus da Lua, Hércules 

com roupa de leão e outros despropósitos com juras de verdade? No princípio, teve 

ciúmes do Francisco Rapôso, remoeu saudades debaixo da jaqueira amassando e 

desamassando o lenço encantado. Depois, um alívio tomou o lugar do ciúme, paz 

mansa onde podia crescer o jardim, o jardim guardado para a velhice. E agora, o 

sossego naufragava, por culpa da estrela de lata, objeto malandro que rola na estrada 

(LVC, 1963, p.16). 

 

Sentido raiva daquelas cinco pontas de lata, Henricão pensou em algo que seria 

impossível para os meninos realizarem e fingindo que apoiava o pedido da menina, disse: “- 

Lenço encantado é para mágica. Estrela é para ser desencantada” (LVC, 1963, p.17). Mas, 

para que isso ocorresse, uma condição foi exposta: “- Desencanto sua estrela, Catita. 

Mas...somente quando a estrela tiver um par de braços, um par de pernas e dois pés calçados 

em pantufas de veludo” (LVC, 1963, p.17) E completou: “- Quando a estrela tiver cabelos 

negros e um fio de pérolas em volta do pescoço [...] – Faltando uma exigência – uma, ouviram 

não tem mágica”( LVC, 1963, p.17).  

Esmagados pelas exigências, as crianças de olhos bem abertos pasmavam com a 

soberania de Henricão e “de mãos dadas, seguiram o caminho de casa pensando o mesmo. O 

maior desejo deles era ver desencantada aquela estrela de lata, trazida pelo vento. Como 

dobrar a soberania de Henricão?” (LVC, 1963, p.17). Outra vez, a imagem da união, agora 

para driblar os limites exigidos pelo jardineiro mágico.  

Os garotos avistaram a avó Mariana na varanda, com novelo de lã no colo e par de 

agulhas nas mãos, ela só ainda não sabia o que estava por vir a tecer.  Assim, os meninos 

“correram para ela, sem desconfiar que vovó Mariana sabia que jardineiro mágico quando se 

mete em pele de ditador pode ser vítima de conspiração” (LVC, 1963,p.18). Correram em 

busca de apoio; dona Mariana concorda em auxiliá-los na missão quase impossível.   

Tomando a estrela nas mãos, escutou os meninos se queixarem das exigências de 

Henricão para fazer mágica de desencanto. Ao término da fala dos garotos, o silêncio 

permaneceu; apenas o barulho do papagaio se ouvia. E de quando em vez o barulho da 

máquina de Dr. Nélson, a única marca da presença do pai na casa.  Após o silêncio, a velha 

senhora, com lápis em punho, escreveu as exigências, e tratou de perguntar:  

 

- Pérolas verdadeiras? 

- Ele não disse. 

- Se não disse, estamos salvos, meninos? (LVC, 1963, p.20). 
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Com apenas um aviso dona Mariana encerrou o assunto: “- A terceira noite é de 

mágica” (LVC, 1963, p.20).  O único pedido foi para que nenhuma palavra conversada ali 

fosse dita ao jardineiro. “[...] Tratem Henricão como se o vento nunca tivesse trazido à estrela. 

[...] Na terceira noite, assoviamos!” (LVC, 1963, p.20). Acerca da simbólica da pérola, 

Chevalier e Gheerbrant (1991) destacam ser ela “Símbolo lunar, ligado à água e à mulher. A 

consciência de suas significações é tão notável quanto a sua universalidade. [...] ela representa 

o princípio Yin: é o símbolo essencial da feminilidade criativa” (1991, p. 711). A pérola está 

igualmente associada ao sentido da espiritualidade elevada. 

Conspiração, palavras pronunciadas pela avó dos garotos e que permaneceram na 

cabeça deles até entrarem no gabinete,  

 

[...] Dr. Nélson olha-os sem interromper o trabalho. Escreve seu romance. A 

máquina matraqueando quase afoga a voz de Laurinho a decifrar o significado do 

Dicionário. – Cons-pi-ra-ção – Maquinação; trama; conluio; maranha. Conjuração 

(LVC, 1963, p.21).  

 

Então, as crianças descobriram que estavam de conluio com a avó. Enquanto isso, 

dona Mariana pensava como iria dar corpo a uma estrela, sabia que na velha arca do quarto 

teria objetos que serviriam para a construção da mais nova moradora da casa. 

O objeto era conhecido por „arca das lembranças‟, tinha esse nome porque 

acompanhou a família na mudança do Norte. “Naquela arca, através dos anos, foram 

esconder-se alegrias e tristezas, sonhos e ternuras de vovó Mariana. Por isso, Dr. Nélson a 

batizou de „arca das lembranças‟” (LVC, 1963, p.23). De acordo com Chevalier e Gheerbrant 

(1991), a arca contém a essência da Tradição, ela é símbolo do cofre do tesouro, tesouro de 

conhecimento e de vida. É princípio de conservação e de renascimento dos seres. Deste modo, 

a arca na narrativa funciona como símbolo de renascimento, uma vez que será dela que a 

estrelinha de lata ganhará corpo e desencantada ganhará vida. 

À medida que dona Mariana remexia a arca, objetos desencontrados ressurgiam 

movimentando sua memória, cujos momentos ficaram guardados como um tesouro até aquela 

ocasião. Em busca da primeira boneca de Catita, ali estava ela sem cabeça. Essa imagem a fez 

recordar  

 

A menina no dia do aniversário de três anos, batendo palmas junto da caixa 

escancarada do presente. A cabeça da boneca foi muito importante naquele dia. 

Olhos azuis que acordavam e dormiam, bochechas rosadas, boca entreaberta com 

dois dentes miúdos, cabeleira em cachos armados. E porque a cabeça da boneca 

pareceu tão bela, hoje não mais existia. Primeiro, partiram-se os dois dentes; em 

seguida, descascou-se o rosado de uma face, perdeu-se a conta do olho esquerdo, 

descolou-se a armação de cachos. Enfim saltou do pescoço a triste cabeça... E, certa 



89 
 

manhã, Catita se esqueceu de procurar aquele corpo. Ali estava ele, na arca, 

marcando nas lembranças aquelas alegrias de avó (LVC, 1963, p.24).     

 

Fechando a arca das lembranças, dona Mariana segura o corpo da boneca observando-

a. Suas inicias escritas na tampa chama-lhe a atenção também. Nota a presença do jardineiro 

dando a volta na varanda, escondeu-se contra a parede, tal ação lembrava-lhe a „conspiração‟ 

com os netos, mas ao sair do esconderijo, deu a volta na fechadura e com a consciência leve, 

“ia dar corpo à estrela para que o mágico tivesse confiança em seu poder. Era tempo de 

Henricão enfrentar o lenço encantado sem fugas e sem medo” (LVC, 1963, p. 24/25).   

 Tanto o baú quanto a arca representam um espaço de intimidade, um correlato do 

armário. Para Bachelard, “o armário não é um móvel cotidiano. Não se abre todos os dias” 

(2008, p.92). A imagem que ambos transparecem é de saudade e amizade/afeto aos objetos, e 

ainda, de acordo com o fenomenólogo, não se abre o armário sem estremecer um pouco, abri-

lo é viver um acontecimento límpido e memorável.  Momento de grande tensão da narrativa, 

atestado pelo narrador: “Vovó suspira porque toda gente suspira quando bole em coisas de 

outros tempos. Fecha os olhos e vê lugares e ouve músicas que estão apenas em sua memória” 

(LVC, 1963, p.23). 

 

3.3.1 Nasce uma Estrela 

 

O ato de desencantar estrela inscreve-se como um verdadeiro ritual de nascimento, que 

implica em fazer cumprir todas as etapas exigidas pelo mágico. Assim, passado o momento 

das lembranças, dona Mariana reuniu tudo que precisaria para a estrela ganhar corpo e 

lembrou que em três dias Henricão voltaria ao seu papel de mágico. Antes de começar o 

trabalho, alguns preparativos foram realizados por dona Mariana, o primeiro foi convidar a 

sua comadre Zeferina para assumir seu posto junto do fogão. Zeferina segundo o narrador só 

“aparece no sítio quando tem festa, doença ou viagem. Dessa vez, sem nenhum dos três 

motivos, veio para deixar vovó com o tempo livre” (LVC, 1963, p.26).  

O segundo passo do preparativo foi levar “a máquina de costura para o quarto das 

visitas. Também saco de retalhos e uma coisa misteriosa metida numa fronha” (LVC, 1963, 

p.26/27). Em seguida deixou os netos no corredor e passou a chave na porta no quarto 

destinado a visitas. As ações de Mariana pareciam estranhas aos netos, concentrada no ritual, 

fez com que tudo fosse preparado para o acontecimento final: a chegada de mais um membro 

na família. De acordo com Frye (2000), o rito faz parte do processo iniciático do mito. Na 
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narrativa, ele aparece de forma a anunciar o desejo pelo mundo da fantasia, onde mitos, 

lendas e fábulas transitam pela imaginação criadora.  

O quarto de visitas, local escolhido para „criação‟ de dona Mariana, reserva um ar de 

mistério. Para Catita,  

 

não parecia do sítio: de móveis diferentes, colchão diferente, almofadões – quase 

travesseiros de gigante. Tudo sempre arrumado porque vovó, que não sente medo de 

nada, tinha medo de ser „pegada de surpresa‟. Chegar a visita e o quarto estar 

desmanchado (LVC, 1963, p.27).   

 

O cômodo escolhido da casa tem significado para dona Mariana. Ao penetrá-lo, 

retoma as lembranças das suas antigas moradas, é como se a transportasse à terra natal, 

infância imóvel. A escolha daquele ambiente para uma ocasião tão especial causava-lhe plena 

felicidade, como afirmou a matriarca “- Este quarto de visitas é o meu Norte, de quando era 

menina” (LVC, 1963, p.28), ali, teceria a boneca tão esperada pelas crianças. A palavra 

“Norte” em maiúscula tem dupla significação para a personagem: guia (direção) e região de 

onde veio, portanto, sua terra natal.  

A transformação da estrela de lata em boneca pelas mãos de uma senhora de idade faz 

uma menção ao criador de Pinóquio. Na verdade, o narrador confessa que “Vovó sentia-se 

como o velho que fabricou o boneco Pinóquio. Que arte não exige dar corpo a uma estrela?” 

(LVC, 1963, p.30). A obra Luzbela Vestida de Cigana apresenta uma intertextualidade com O 

Sítio do Picapau Amarelo, não só pelos motivos já expostos acima, mas também por conter, 

no enredo, uma boneca construída artesanalmente pela avó das crianças. Assim como Emília 

que ganhara vida um dia, a boneca na narrativa paimiana aprenderá a viver no mundo „real‟ a 

partir do contato com os humanos, mas não só com eles. 

Do ponto de vista mítico-simbólico, o relato ficcional resgata a imagem do parto. 

Dona Mariana, transbordando de felicidade escolhe e prepara o ambiente em que „trará a 

boneca à vida‟. Além disso, ela se resguarda por três dias no interior do quarto, „sofrendo‟, 

manda chamar uma comadre para auxiliá-la na casa, o que pode ser entendido como uma 

„parteira‟, uma figura muito comum no contexto da cultura rural. Mas esse não era um 

nascimento comum: a mulher disposta a „dar à luz‟ era idosa. Paim, sutilmente, resgata o mito 

bíblico da gestação de Isabel, que aos 64 anos faz vir ao mundo uma criança. 

No jantar, Dr. Nélson estranhava as atitudes do jardineiro a tocar realejo o dia todo. 

Mariana também reparou que já ouvia aquelas músicas desde cedo e pensava “‟Boa lição, 

mágico desconfiado! Desafiar meus netos quando eles têm uma avó rica de astúcia‟” (LVC, 

1963, p.31). Para o narrador observador, “Henricão a tocar realejo significa pedido de 
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socorro. Era como se gritasse para o céu e para o mar: „- Acuda, senhora dona Mariana. 

Acuda um mágico sofredor‟”( LVC, 1963, p.31). Mariana, num gesto maternal, ajuda não só 

os netos, mas também o jardineiro a acreditar na sua própria mágica. Após o jantar “Avó e 

netos foram à varanda vigiar a noite. 

“Debruçados na grade, junto à trepadeira, ficaram até descobrir mais de setenta e sete 

estrelas no céu” (LVC, 1963, p.31), parte do ritual para que a mágica acontecesse. Ao 

encontrá-las piscando, os conspiradores foram até a casa pequena junto da jaqueira, morada 

do jardineiro mágico. Este estava triste por achar que os meninos não gostavam mais dele e 

que dona Mariana tenha se sentido ofendida por negar magia aos netos, resolveu partir no 

meio da madrugada, sem despedidas.  

Ao fechar a janela para que ninguém desconfiasse do seu plano, avistou uma procissão 

a marchar assoviando. “Nas mãos de Laurinho balança a lanterna, nas mãos de Catita 

esvoaçam uns lenços e, nos braços de vovó Mariana, se aninha um fardo misterioso” (LVC, 

1963, p.32). Diante da janela de Henricão, vovó Mariana apressou-se: “- Excelentíssimo 

Senhor Mágico. Obedecendo à vontade de Vossa Excelência aqui estamos com a Estrela que 

possui um par de braços, um par de pernas, pés calçados de pantufas de veludo, negros 

cabelos e um fio de pérolas” (LVC, 1963, p.32). E completando a descrição, Mariana ainda 

fez um traje de cigana para vestir o corpo da boneca. O jardineiro, porém, não teve alternativa 

a não ser desencantar a estrela cigana. 

Todos sentados embaixo da Jaqueira, Mariana sentia ternura ao ver a boneca ali, era 

como se fosse sua terceira neta, um pensamento acudiu sua mente: “Saiu de minhas mãos, 

criei a bichinha” (LVC, 1963, p.34), e agora estava preparada para vir ao mundo. Seguindo o 

ritual o jardineiro deu um nó no lenço e com as palavras mágicas pronunciou: “- Com os 

poderes do lenço encantado eu te ordeno que fales, Estrela –trazida – pelo - Vento” (LVC, 

1963, p.34). As perguntas que preocupavam as crianças, “Quem é você? De onde veio?” 

(LVC, 1963, p.34) logo vieram, quando elas perceberam que a Estrela tinha ganhado vida. Ela 

logo se identificou com a Estrela dos Reis Magos, aquela que guia as ações do homem; veio 

de um presépio de Ouro Verde, onde foi atropelada e perdeu a cauda.  

Ao notar que a boneca com rosto de estrela não iria falar mais, Henricão, então, tenta 

outro nó, porém sem efeito. Dona Mariana compreendeu que o que ela precisava era de 

carinho e, assim, colocou-a no colo e alisou-lhe de manso a cabeleira de lã:  

 

- Está ouvindo este canto? É o grilo, pequeno e humilde. Está ouvindo o toqueplof-

toqueplof? É o sapo, desengonçado e feio. Mas os dois amam as estrelas e têm 

passagens na vida. (...). – Está assim porque perdeu a cauda? (LVC, 1963, p.35).  
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A triste Estrelinha balançou a cabeça e baixou os olhos. Então a avó dos meninos 

continuou: “- Já reparou em você mesma?” (LVC, 1963, p.35). O narrador expõe que 

“Estrelinha repara: possui braços, pernas, vestidinho e sapatos.  Vai levantando a cabeça e 

sorri” (LVC, 1963, p.35). Dona Mariana então completa “- Muitas vezes, diminuir é crescer” 

(LVC, 1963, p.35).  Só Henricão entendeu o sentido das palavras proferidas por dona 

Mariana, porém o que se pode notar foi o efeito delas nas faces dos meninos, estavam todos 

felizes porque a Estrela saltou do colo da avó, sentou-se na raiz da jaqueira e mostrou “que 

não só encabulada sabe ser. Que tagarela, santo Deus!” (LVC, 1963, p.35).  

 Ao narrar sua história, Estrela de lata lembrou como era linda e brilhosa, todos que a 

olhavam ficavam admirados com a sua beleza. Chegou até pensar que seu nome era Beleza, 

ficava numa caixa enquanto todos traziam coisas pequenas e arrumavam algo que não 

conhecia. Foi quando “toda a gente parou de braços cruzados olhando o “mundo” todo 

arrumado, alguém se lembrou de mim. Quase saiu briga. Gritavam uns para os outros: É para 

baixo! Não, é para cima! É para a esquerda! Não, é para a direita! Tentavam encontrar a 

posição de minha cauda” (LVC, 1963, p.36). Estrelinha relembra a primeira vez que ouviu 

seu nome:  

 
- Chegou a festa. Abriram as janelas, acenderam luzes, cantaram muito. Quem disse 

meu nome foi a criança. Sempre escutei aquela voz no tempo de espera, entre um 

Natal e outro. A mãe entrou na sala puxando o garoto pela mão. Os olhos da criança 

brilharam para mim. “Mamãe, olhe a Estrela dos Reis Magos! (LVC, 1963, p.36).     

 

E, deste modo, ficou sabendo que guiou três reis até o nascimento do menino Jesus. 

Passou três anos no alto do presépio até que “no último Natal, não se admiraram muito 

comigo. Alguém até comentou: „O prateado encardiu, é preciso substituir‟. Pensei que iam 

trocar minha roupagem como faziam com as outras figurinhas” (LVC, 1963, p.40). O narrador 

destaca o choro e a tristeza de Estrelinha ao contar que foi trocada por outra estrela mais 

brilhante, “- Me jogaram fora da cerca ... Mundo terrível, meninos. Vento e dragões”( LVC, 

1963, p.40), mencionando os perigos  pelos quais passou na estrada.  

Sensibilizado, o garoto toma a boneca no colo e diz: “- Você foi a coisa desencantada 

de que eu mais gostei. Deixe de bobagem de exílio e de cauda perdida. Fica morando com a 

gente”( LVC, 1963, p.40).  Catita completou a fala do irmão,  

 

- Faz de conta que você chegou no reino – disse Catita. Nas histórias é assim, 

quando se gasta sete sapatos se chega  no reino para ser feliz.  (...) – Bem, você não 

tinha sapato mas vem dar no mesmo...Perdeu a cauda e chegou no reino (LVC, 

1963, p.41). 

 



93 
 

 Escutando aquelas mensagens de carinho uma pergunta lhe veio à mente, “- Que é ser 

feliz?, Catita analisando a pergunta respondeu: “- Ser feliz é todo mundo lhe querer bem, você 

não fica encardida  e, não ser pisada  pelo dragão” (LVC, 1963, p.41). Revelando que ser feliz 

é ser tratada com carinho e zelo. 

Estrelinha observou diversos pontos de luz no céu e antes mesmo da pergunta escutou 

as crianças pronunciarem: “- Estrelas de verdade. Têm luz própria” (LVC, 1963, p.41). 

Espantada porque era primeira vez que via luz sem ninguém acender e fascinada pelo mistério 

da natureza logo falou: “Quero luz própria” (LVC, 1963, p.42). Henricão logo proferiu: “- 

Você terá luz dentro do nome” (LVC, 1963, p.42). E batizou-a de Luzbela. Luzbela Vestida 

de Cigana já anuncia no título a personagem responsável por deflagrar a fantasia. O nome 

Luzbela apresenta um sentido significativo na história, porque no decorrer da narrativa a 

Estrela vai tecendo sua própria luz bela.    

Passada a noite de magia, a vida no sítio retorna ao habitual: Henricão volta a assoviar, 

avó das crianças a tecer na varanda, no gabinete do pai de Laurinho e Catita o romance nascia 

e a comadre Zeferina se despedia de todos. Entretanto, os meninos estavam inquietos 

conversavam baixinho como se estivessem conversando segredo. Sem entender o que ocorria, 

avó Mariana foi à busca do motivo que estava deixando os meninos tão quietos; ao espiar, viu 

“Luzbela atravessada no colo da menina, muda e triste, como se estivesse assim de boneca 

nos braços de um adulto” (LVC, 1963, p.43). Os meninos lembravam as promessas que a 

fizeram, sentindo-se culpados por fazer a boneca acreditar que eles iriam mostrar o reino e 

fazer a pequena cigana feliz.  

Dona Mariana, ao escutar as conversas dos netos, foi logo pedir socorro ao 

companheiro de magia, sentada no baú do mágico foi logo expondo 

 

– Você fez mágica pela metade. Desencantou a Estrela dos Reis e deixou que a 

bichinha entrasse no coração das crianças. Deu-lhe um nome de gente, tão 

verdadeiro que fazia acreditar que ela nascia de vida, como nascem coelhos e 

crianças (LVC, 1963, p.44).  

 

Ao escutar a matriarca, Henricão pensou o que poderia ser feito e logo como fumaça 

que sai da lâmpada de Aladim teve uma ideia. Ao abrir o baú pegou um lenço e junto com 

Mariana correram para a casa grande a fim de despertar Luzbela.   

Ao passar o lenço pelo ombro de Luzbela e atar um nó simbólico, a boneca escapa das 

mãos do mágico e, como que dando os seus primeiros passos, saiu porta a fora, deixando 

apenas um murmuro nos lábios de quem a criou: “- Luzbela foi descobrir o mundo” (LVC, 

1963, p.46).  
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O afastamento dos meninos fez com a boneca cigana começasse a caminhar sozinha, 

“com o abandono dos meninos, Luzbela ganha independência, vê-se com surpresa senhora 

dos passos e dos próprios atos. Sozinha, faz a descoberta das coisas pequeninas” (LVC, 1963, 

p.48). Assim inicia sua saga, em que vai à busca de conhecer o seu novo mundo.  

Enxergando funcionalidades nos bichos e objetos, ao conhecer a pedra se interrogou, 

“não canta, não voa, não tem luz, nem cheira, muito menos vira passarinho, por que tem pedra 

no mundo?” (LVC, 1963, p.50), a pergunta permaneceu sem resposta. Para o narrador, 

“Luzbela muito aprende em viagens pela casa e pelo jardim. Uma sabedoria se firma: as 

coisas pequenas são mais difíceis de entender do que as coisas grandes” (LVC, 1963, p.50). E 

em busca por luz própria sai a caminho dela.      

Na manhã de domingo, todos despertaram na casa grande com o rebuliço na cozinha. 

Esse espaço da casa estava todo revirado e tinham sete caixas de fósforos vazias e um monte 

de palitos sem cabeça. Dona Mariana, Henricão, Dr, Nélson e as crianças se entre olhavam 

sem desconfiar o que havia ocorrido ali, até que ouviram um estalo de molas. “Luzbela que 

chegou sem ninguém notar” (LVC, 1963, p.54). A avó Mariana, ao tomar a boneca no colo, 

explicou que desejar ter luz própria não é vergonha. Ao escutar a conversa, um sentimento de 

respeito crescia na boneca e mais ainda pelo que assistiu vovó Mariana fazer no sítio. Ela 

acendia fósforo, lamparina e lampião, queimava jornal, graveto e lenha. Segundo o narrador, 

“Luzbela nessa hora via a rainha. Vovó Mariana, rainha do fogo” (LVC, 1963, p.56). Luzbela, 

porém, quis saber o porquê de ser rejeitada pelo pai das crianças. 

 

3.3.2A estrela como símbolo da busca pelo conhecimento 

 

O encontro da boneca com o pai de Catita e Laurinho não aconteceu segundo o desejo 

dos moradores do sítio. Dona Mariana começou a fala dizendo que seu filho, Nélson, nunca 

os acompanhou até à jaqueira e tinha o direito de não ir, contos de fada e mágicas ficam com 

as avós e as crianças. Todavia, intercedeu por Luzbela e, ao mandar a boneca entrar no 

gabinete, Dr. Nélson olhou-a como se fosse uma serpente de asas.  Chamou-a de absurdo e 

pediu para que a retirasse dali.  

Laurinho e Catita não entendiam o motivo e questionaram “Papai estuda tantos livros 

para ter medo de bonecas. Que mal lhe pode fazer a pobrezinha da Luzbela?” (LVC, 1963, 

p.58).   Dona Mariana discutiu com o filho, questionando como ele conseguia escrever longe 

do mundo e das criaturas. A resposta foi de imediato: “- Quero verossimilhança e me trazem 
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este boneco impossível” (LVC, 1963, p.58). A resposta de Mariana foi taxativa ao afirmar que 

aquele absurdo é a realidade do sítio.  

O diálogo travado entre mãe e filho revela as concepções acerca da vida no Cruzeiro 

do Sul, em que de um lado prioriza a fantasia como mola para boa convivência, para um 

mundo menos arbitrário, onde as fronteiras da imaginação beira o limite do real, convivendo 

de forma harmônica. Já o outro, visto pelo olhar de um escritor de histórias infantis, explora a 

realidade a partir do que existe, a verossimilhança tão desejada na escrita pelo personagem 

Nélson não pode cruzar as fronteiras da imaginação, ela tem que ser oriunda do ambiente 

externo, portanto daquilo que ele acredita que é real. Dessa forma, o personagem recusava 

aceitar o universo maravilhoso, buscando resguardar o ordinário na vida do sítio em meio à 

nova invasão do fantástico.    

Tentando unir essas visões opostas: real e imaginário, Mariana tenta explicar aos netos 

e a Luzbela que assim como a boneca deseja ter luz própria, Nélson quer verossimilhança nos 

seus romances. “Quer que as gentes e as histórias inventadas pareçam com a verdade, com o 

que realmente existe e acontece” (LVC, 1963, p. 58).  E foi mais adiante explicando aos netos 

que “- As vezes, o escritor foge para pensar. E tanto pensa sozinho que embrulha o coração 

em sete véus” (LVC, 1963, p.58).  Luzbela conclui, 

 

Homens e meninos vivem correndo o dia inteiro, param apenas quando esbarram em 

coisas grandes: caminhão, vaca, telefone tinindo. Por que não olhara a bonina tecer 

perfume? Não escutam os passos do calango? Não compreendem o desespero do 

peixe? Como havia de falar nisso se tivesse amigos! (LVC, 1963, p.62/63). 

 

Num processo de autoconhecimento, a personagem começou a se enxergar só e 

diferente, uma vez que as crianças a haviam esquecido; passou a ter mais tempo para observar 

o mundo sem o olhar dos novos amigos. O pensamento da boneca faz uma crítica a sociedade 

moderna que se esquecendo da subjetividade do ser, atenta-se apenas para um pensamento 

objetivo, racional e pragmático da vida, como o faz Dr. Nelson. 

Em meio ao silêncio da cozinha, a boneca ouve a voz do papagaio “- Luzbela – 

Luzbela – Luzbela. Era a voz do papagaio que preso a uma corrente coloca a cabeça no colo 

da boneca” (LVC, 1963, p. 64) A boneca, sentindo-se grande, não sabia de onde vinha esse 

tamanho novo. Esse tamanho era oriundo de sentimento que se formava no peito da menina: a 

amizade. É como quem vai descobrindo sua identidade, “sem saber, começa a contar. Fala da 

borboleta afogada no mel, do calango que não é jacaré, da bonina plantada pelo vento, do 

peixe a gritar no anzol” (LVC, 1963, p.65) e conclui que é encantada. Ao revelar o segredo 

para Marinheiro, percebeu que ele era mais que um papagaio era o seu primeiro amigo. 
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O vento, que trouxe a estrela de lata até o portão do sítio, soprou a sala levando ao 

chão as folhas em cima da escrivaninha. Esse sopro revelou o que estava faltando naquele 

gabinete, Luzbela! Esse momento epifânico provocado pelo vento fez o filho de dona Mariana 

sentir falta daquela boneca que lhe fazia serviços tão mecânicos e como se estivesse 

descobrindo o que faltava na sua escrita, desperta para o mundo do sítio.   

Procurou-a pelo espaço da casa e encontrou deitadinha na mobília construída pela 

fábrica de prêmios de Chico Rapôso da casa da Coruja Verde. Chamou a boneca, mas ela não 

acordava, sacudiu-a aflito e nenhum sinal de vida da cigana, olhou-a e percebeu que faltava o 

lenço de gazes em torno do seu ombro, colocou-o, mas Luzbela permanecia imóvel. Então, 

um pensamento acudiu a memória: 

 

Por que não me interessei pelas mágicas da jaqueira? Onde está a mola do encanto? 

Encanto! Laurinho e Catita falam de um lenço encantado. Que dizem eles?” Dr. 

Nélson procurou na lembrança pedaços de conversa como um garoto busca arrancar 

do cofre sua derradeira moeda. Encontra a frase de Catita: “Com o nó do poder, vou 

ao fim do mundo (LVC, 1963, p.72).            

 

E deu o nó de escoteiro, no peito da boneca. Ela então se mexeu e pela primeira vez 

viu aquele rosto tão próximo ao seu. A ordem dele foi: “- Vá brincar, ande” (LVC, 1963, 

p.73). Dr. Nélson, como se estivesse renascendo, abriu as janelas e portas da casa e, 

observando o movimento de Luzbela, resolve acompanhá-la de longe. A boneca continuou o 

seu caminho pela curva do rio; o pai dos meninos que, só observava, ficou preocupado 

pensando que algo poderia acontecer àquela criatura tão humana, como ele mesmo apontou 

“Tão meiga, pequenina e grande” (LVC, 1963, p.74). Os dois adjetivos completavam aquele 

ser de meio metro de altura e de coração sem tamanho, assim interpretou o narrador.  

A estrela de cinco pontas segundo Chevalier e Gheerbrant (1991) simboliza a 

manifestação central da Luz, do centro místico, do foco ativo de um universo em expansão, 

ela representa o homem regenerado. O número cinco representa o símbolo da perfeição. Na 

narrativa, isso fica evidente quando Luzbela, portadora de uma estrela de cinco pontas na 

face, por meio da bondade, busca a perfeição em si mesma. A busca por uma luz própria é 

revelada a partir das ações da boneca; sem perceber, ela conquista sua qualidade de luminar, 

de ser fonte de luz para todos que estão a sua volta. 

Como próprio do simbolismo da estrela, Luzbela veio para harmonizar o espaço do 

sítio e completar o ser humano na sua totalidade. Igualmente, clareou em Nélson a capacidade 

de olhar o mundo, de unir os opostos, de lidar com a diferença e tentar ser diferente. Sem 

saber, provocou no personagem uma mudança de ordem psicológica, interna. A estrela vestida 

de cigana veio libertá-lo da própria prisão construída por ele. De acordo com Marinho, “o 
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maravilhoso é dotado de um princípio ordenador capaz de dar ordem ao caos interior e 

exterior do homem. Ele não modifica o mundo e nem serve à realização prática da vida, mas 

configura o desordenado que sempre significa uma ameaça” (2009, p.24).  

Dr. Nélson olhou para o céu e refletiu sobre o clarão da Estrela, chegou à conclusão de 

que aquela luz o tirou da obscuridade. De acordo com Chevalier e Gheerbrant, “a luz está 

relacionada com a obscuridade para simbolizar os valores complementares ou alternantes de 

uma evolução” (1991, p.567). Assim, aprendeu naquela noite que a luz é símbolo da bondade 

e da amizade. No contexto da narrativa, ela simboliza o conhecimento e, portanto, o 

amadurecimento das crianças, representado através de Luzbela, que buscava conhecer a si 

mesma. Esta era a chave para compreender melhor o mundo à sua volta. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

As narrativas de Alina Paim elencadas por esta pesquisa partilham do mesmo fio 

discursivo mesclado entre o real e o imaginário. Ambientadas no sítio Cruzeiro do Sul e 

seguindo um tempo cronológico (quanto à publicação), respectivamente, O lenço encantado, 

A casa da coruja verde e Luzbela vestida de cigana compartilham do mesmo espaço, tempo e 

personagens. O espaço rural, priorizado pela autora, serve de palco para a ação dos 

personagens e sugere na narrativa uma vida mais harmônica, simples e fora da agitação das 

grandes cidades.  

Conforme sugerido no decorrer da análise, a casa é uma imagem arquetípica da 

Grande Mãe, o mito basilar no processo da construção poética de Alina Paim. A partir dele, 

muitos outros vão se entrelaçando de modo a ganhar espaço nas obras analisadas.  Em A casa 

coruja verde, ela adquire notabilidade por funcionar como uma verdadeira escola, embora 

imaginária. É nela que o antigo professor de geografia ministra aulas fabulosas de mitologia, 

astronomia, ciências, mas acima de tudo ensina a importância da instrução, da humildade e da 

amizade. Alina Paim, como que intencionada a criar uma espécie de trilogia, uma vez que os 

assuntos se repetem e o tempo da ação nas obras é muito próximo, conserva os mesmos 

personagens. Vale destacar que alguns deles, como Mariana, Catarina (Catita) e Helena 

povoam alguns de seus romances escritos nas décadas de 40 e 50 do século passado. 

Henricão, primeiro personagem a integrar o quadro de personagens de O lenço 

encantado, destaca-se na narrativa pela função que desenvolve: na primeira obra, é o guardião 

da travessia dos meninos para o mundo da fantasia. Na segunda, é aquele que zela pela 

segurança e bem-estar das crianças, e, por esta razão, a função de mágico, aí, acaba sendo um 

tanto ofuscada. Porém, este ressurge, qual a fênix das cinzas, como o grande mágico, em 

Luzbela vestida de cigana, em que auxilia a personagem na busca pelo autoconhecimento.  

O professor aposentado, Francisco Rapôso, é o grande detentor do conhecimento. 

Alina Paim prioriza a figura do professor em quase todas as suas obras. Diferentemente do 

que acontece nos romances, em que ela delega esse ofício à mulher, nas obras infantis, coube 

ao homem abraçá-lo. O que ilumina o pensamento de que o conhecimento e a sua 

disseminação é tarefa de todos, independentemente do sexo. Mais ainda, além de professor, 

Rapôso é amigo das crianças, responsável por levá-los ao mundo da fantasia, de modo que 

preenche o espaço vazio deixado pelo pai sempre ausente.  
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A figura do Dr. Nélson quase não tem destaque nas duas primeiras narrativas, 

raramente aparece. Representa o intelectual, o escritor que está sempre confinado produzindo 

seus romances, por isso fica alheio ao que se passa ao seu redor. Em Luzbela vestida de 

cigana, ele é questionado pelos filhos sobre a incapacidade de entender e amar a boneca 

criada pela avó; na verdade, nota-se uma intenção, por parte daquela que escreve, de expor 

um assunto bastante delicado, mas muito presente na sociedade moderna: o amor sai do jogo 

(da vida) para dar lugar a diferentes componentes, tais como o desprezo, o egoísmo, o ciúme, 

entre outros. A narrativa mostra que a felicidade pode estar em coisas pequenas e simples.  

Assim, Luzbela, a boneca com cara de estrela, antes detestada pelo escritor, acaba por 

conquistá-lo com a sua simplicidade; os papéis se invertem: ele gente, com coração de lata; 

ela uma estrela de lata com sentimento de gente, eis a grande magia.  

No sítio, zona intermediária em que impera o real e a fantasia, constrói um imaginário 

onde tudo é possível, e a convivência entre os moradores é harmoniosa. Para compreender os 

personagens é necessário adentrar esse imaginário que congrega algumas das aspirações da 

humanidade, como fez Nélson, pai das crianças, que descobriu que a bondade é uma metáfora 

da luz. O sítio é o espaço da aprendizagem da vida. 

Conforme foi mostrado ao longo da análise, há aspectos das obras analisadas que 

dialogam com as de Monteiro Lobato, como por exemplo, o espaço rural. Observa-se ainda 

que tanto as obras de Lobato como as de Paim partilham do fio da fantasia condutor dos 

personagens ao mundo do maravilhoso, nelas animais e objetos ganham vida por meio da 

magia e convivem no mesmo espaço dos personagens humanos, não havendo distinção entre 

os seres desencantados e a família do sítio, concluindo-se que não existe fronteira entre o 

mundo real e o imaginário, o qual é inerente ao convívio entre os seres humanos. 

 As obras elencadas partem de uma proposta que prioriza a liberdade infantil e 

colocam as crianças como partícipes do conhecimento. As narrativas mostram a escola como 

peça fundamental ao processo de aprendizagem dos infantes; e os livros são concebidos como 

objetos de grande valor, por isso merecem ser guardados em um lugar especial, pois deles são 

colhidas histórias que contribuirão para a instrução das crianças. Além disso, em A casa da 

coruja verde, especificamente, a autora retoma um assunto muito pertinente: a questão do 

aposentado, entendido na sociedade moderna como algo desprezível, privando-o do convívio 

social salutar.  

Frisa-se, aqui, que cada obra analisada encerra sua ação, seu enredo, mas uma sempre 

retoma a outra como se fosse uma continuidade da vida no sítio. Assim, O lenço encantado já 

anuncia à próxima narrativa A casa da coruja verde, quando Janjão amigo das crianças leva o 
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seu jerico para ser desencantado e conta aos amigos que trabalha na casa da coruja verde onde 

“mora o sábio Francisco Rapôso, homem que todas as noites estuda a lua e as estrelas com 

uma luneta, armada no terraço” (OLE, 1963, p. 18). Já a tessitura da segunda narrativa 

relembra O lenço encantado através do encontro entre os personagens do Sítio Cruzeiro do 

Sul e os da A casa da coruja verde. E Luzbela vestida de cigana recorda a narrativa anterior 

quando menciona as visitas dos meninos ao rancho de Chico Rapôso e a construção de uma 

casa em miniatura para morada de Luzbela, pela fábrica de brinquedos construída pelo 

professor aposentado. É em Luzbela vestida de cigana que as narrativas se encontram, o lenço 

encantado volta a atuar como objeto responsável por dar vida à boneca, que, por sua vez, 

desejava conhecer Chico Rapôso, o professor que ensina os meninos a conhecer o sentido da 

vida.              

O ato de contar história, pelos personagens, se faz presente em todas as narrativas. 

Nelas, os objetos e animais desencantados personificam-se na memória viva dos contadores 

de histórias; e em todas elas é patente a presença do universo maravilhoso que se desenrola 

por meio de objetos simbólicos que adentravam a narrativa de forma inusitada. O lenço veio 

no baú de um velho mágico, herdado pelo jardineiro. O chapéu surgiu na estrada dentro de 

uma caixa, trazida pelas mãos de um mensageiro. E estrela de lata veio através do vento até o 

portão do sítio. Todos servindo de instrumento de passagem para o universo da fantasia.  

Essa poeticidade do maravilhoso tem sua semente nas narrativas míticas, tanto quando 

se baseia na ideia da repetição cíclica dos protótipos literários ou quando transforma toda 

realidade em metáforas. São as metáforas que resgatam aquilo que as narrativas têm de oculto 

por meio do artifício dessa figura de linguagem. A ideia ou o efeito surpresa, também inerente 

ao maravilhoso, tem relação com as características do inédito, daquilo que irrompe 

inesperadamente na realidade e nela se revela, apoiado em um imaginário livre capaz de se 

realizar numa sequência narrativa atribuindo uma ordem ao caos. 

Os mitos romanos e gregos, o folclore e as lendas que circunscrevem nas obras 

funcionam como cabedal para as crianças, eles transmitem conhecimento aos personagens que 

se identificam com os atributos dos deuses. Dessa forma, Laurinho queria a força de Hércules; 

Catita a cabeleira de Berenice; dona Mariana, no seu fiar das histórias, aproximava-se de 

Ariadne; Henricão personifica Teseu ao aceitar a ajuda da matriarca; Chico Rapôso, dotado de 

sabedoria, enxergou-se em Sagitário; já Luzbela, tecendo sua luz própria, assumiu a deusa da 

sabedoria, Minerva. Deste modo, respondendo à pergunta que constitui o problema dessa 

dissertação, somos tentados a concluir que as obras de ficção de Alina Paim aqui elencadas 
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dialogam com a tradição, ou seja, os mitos clássicos, pelo viés dos símbolos e das imagens 

resgatadas, possibilitam tal diálogo. 

Todavia, são nos mitos universais que as narrativas de Paim se apoiam. Assim, 

presenciamos o mito do nascimento, tanto na descoberta do cosmo, como no surgimento de 

Luzbela; o mito do amor, no discurso da Lua, na busca de Janjão pelo seu jerico, no cuidado 

da avó Mariana para com os netos, nas ações da boneca vestida de cigana em ajudar seus 

amigos; e, por fim, o mito da busca, que une as três narrativas pelo desejo do conhecimento.      

Vale destacar que nas narrativas analisadas a autora transporta o leitor para outras 

esferas da imaginação, incentivando-as a experienciar o lado espontâneo, intuitivo, analógico 

e concreto da natureza humana. É possível perceber que a escritora enxerga a criança como 

um ser dotado de desejos e pensamentos próprios. Entende-se que as narrativas infantis dessa 

autora permitem despertar, nos infantes, a curiosidade intelectual, bem como ensiná-los a ter 

uma atitude crítica face à vida, o que se traduz como uma atitude política. Essa característica 

da obra de Paim, talvez, seja fruto do seu envolvimento com o Partido Comunista do qual foi 

militante.  

Essa proposta encontra eco no pensamento de Bakhtin, para quem não existe discurso 

que não remeta a ideologias, e coaduna-se com o pensamento de Gens, para quem o texto 

infantojuvenil, “advém de uma imbricação, que remete à socialização, à educação, e 

congrega, muitas vezes, noções de classe, gênero e etnia” (2009, p. 54). Para a pesquisadora, 

na construção dos leitores mirins surgem às formulações ideológicas, que, como foi 

observado, encontram-se na prosa da escritora em tela. Em todas as situações, predomina o 

respeito pelo humano e os contos aparecem como formador da noção de um espaço 

diferenciado, que permite congregar os tipos de convivência, além de que a voz dos infantes, 

nas ficções elencadas, não é subserviente à do adulto, tendo em vista que questiona os 

aparelhos de dominação próprios do mundo burguês. 

As obras se cruzam em diferentes aspectos: pelas ações dos personagens, pelas 

palavras, pelo lugar onde ocorriam os serões de magia, a saber: o sítio, especialmente o pé da 

jaqueira, e a casa do professor. Em cada história contada, seja pelo papel de carta, pelo 

papagaio e pelo espelho, desvendava o destino, triste ou feliz, de cada objeto desencantado. 

As visitas à casa da coruja verde eram verdadeiras aulas de mitologia e astrologia. O 

professor, por meio do chapéu encarnado, repartia o seu conhecimento com as crianças, as 

quais não se cansavam de conhecer sua própria história, pois cada visita ao reino de Fantasia 

era revelado um atributo do humano: a bondade, a coragem e a amizade.  
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As descobertas conquistadas pela boneca demonstraram o quanto os seres humanos, 

em alguns momentos, esquecem-se de olhar e contemplar o mundo à sua volta; ignoram que o 

valor da vida pode estar revelado nas pequenas coisas. A narrativa demonstra que os 

personagens desde cedo precisam aprender a conviver com a pedra carregada por Sísifo, com 

as dificuldades oriundas do seu espaço e o sofrimento que é inerente ao homem. O faz-de-

conta na narrativa é uma possibilidade de aliviar o peso proveniente dessa „pedra‟, 

constituindo-se como um caminho para ensinar os personagens a enxergar por outra 

perspectiva.        

A metamorfose, a metáfora, a magia e o exagero são algumas características presentes 

nas três narrativas, já que são próprias da linguagem produzida pelo maravilhoso. Portanto, o 

maravilhoso tecido ao mito resulta no fio que entrelaça as três narrativas. A estrela presente 

nas obras analisadas é símbolo do mito da busca, uma vez que, em meio à sua simbólica, 

clarear o obscurecido é sempre fundamental. Ela é responsável pelas mágicas ao pé da 

jaqueira, tendo em vista que os meninos precisam contar setenta e sete estrelas. As visitas ao 

reino de Fantasia perpassam primeiramente por esse astro. E, por fim, a boneca com cabeça 

de estrela de cinco pontas - uma referência ao mito bíblico da estrela de Davi, que guiou os 

reis magos ao local do nascimento de Jesus, e que nasceu pelas mãos da Avó das crianças - 

tinha o desejo de „ter luz própria‟, uma alusão à aquisição do conhecimento. Assim, além de 

dar norte aos personagens, serve de Norte na construção do fazer literário da autora, pois 

simboliza a iluminação criadora. 
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