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Resumo
Esta pesquisa buscou desenvolver, por meio de uma base teórica, a leitura de imagens e narrativas 
de livros ilustrados destinados à infância. A pesquisa, de ordem qualitativa e exploratória, utilizou-
se da hermenêutica simbólica para trazer à tona o universo do símbolo, como compreendido 
pelas teorias de Gilbert Durand, Joseph Campbell e Ernst Cassirer, com o intuito de resgatar 
o imaginário e o poder do símbolo que está por trás da criação da imagem. Também foram 
utilizadas a fenomenologia de Maurice Merleau-Ponty e o conceito de descrição densa de Gaston 
Bachelard para empreender a proposta de leitura dos livros selecionados. Assume-se, portanto, 
neste trabalho, a perspectiva da jornada interpretativa, desenvolvida por Marcos Ferreira-Santos, 
que propõe a leitura das imagens/ imagens-narrativa/ ilustrações, como leitura simbólica capaz 
de ir além do aspecto racional e objetivo,  criando vias de acesso para a compreensão e assimilação 
da obra. Para tanto, foram estabelecidas relações simbólicas entre as imagens, as narrativas e os 
temas das três obras selecionadas, sob a perspectiva trágica de Rogério de Almeida, isto é, por 
conterem temas normalmente evitados na comunicação com a criança, e que, por isso, apresentam 
certa resistência a serem trabalhados no âmbito educacional. Procurou-se, a partir disso, pensar 
sobre possíveis leituras e novas dimensões que possam contribuir com as práticas educacionais, 
bem como sobre os itinerários autoformativos na educação.

Palavras-chave: livro ilustrado, imaginário, processo criativo, educação de sensibilidade, 
hermenêutica simbólica, fenomenologia

Abstract
This paper aimed to develop, through a theoretical basis, a reading of images and narratives 
in illustrated books for childhood. The research, qualitative and exploratory, seeks the use of 
symbolic hermeneutics to bring to the light the universe of the symbol of Gilbert Durand, Joseph 
Campbell and Ernst Cassirer, with the intention of rescuing the power of the symbol that is 
behind the creation of the image. it is based on Maurice Merleu-Ponty’s phenomenology and on 
Gaston Bachelard’s concept of dense description for the readings. it assumes a perspective on the 
interpretive journey, developed by Professor Marcos Ferreira-Santos, who proposes the reading 
of the images / narrative / illustrations, starting from the thought that a symbolic reading can go 
beyond the rational and objective aspect, being able to create access routes for the understanding 
and assimilation of the piece of work. To do so, we will try to establish symbolic relations between 
images, narratives and themes, under the tragic perspective of Rogério de Almeida, that is, 
reading the pieces of works selected by the human thematic, which is, topics normally avoided 
in communication with children, and therefore, presenting some resistance to be worked in the 
educational environment. From this, it will attempt to contemplate possible readings and new 
dimensions to contribute to educational practices, as well as on their formative paths.

Key-words: picture book, imaginary, creative process, sensitivity education, symbolic 
hermeneutics, phenomenology



Agradecimentos
Ao professor Rogério de Almeida, meu orientador, pela amorosidade, paciênca e confiança; pelo 
incentivo e acolhimento desde os primeiros dias dessa jornada; e por me conduzir pelo exemplo, 
sendo a pessoa que é. 

Ao professor Marcos Ferreira-Santos por me en-sinar, me mostrando tantas importâncias que eu 
estava encobrindo no meu percurso.

A minha irmã, Bruna Regina, pela leitura incessante e cuidadosa. Sua presença e nossa intimidade são 
os presentes mais valiosos que tenho. 

A minha mãe, Vera Lucia, por ter me ensinado sobre amor e força; e por ter me proporcionado trilhar 
os caminhos que me trouxeram até aqui. 

Ao meu pai, José Francisco, por todo o cuidado; e por ter me ensinado a celebrar as alegrias da vida. 

A minha avó, Therezinha Rodrigo (in memoriam), pela presença acolhedora que reverbera em mim.

Ao meu irmão pelo coração, Danilo Fiori, por sua presença doce e aterradora. 

A Elni Elisa Willms, amiga-espelho, irmã de alma, com quem trilho os caminhos com asinhas nos 
pés,  pela construção mútua, amoRosa e muitas vezes necessariamente dóída, que me possibilitou 
caminhar na realização deste trabalho. 

A Fabiana Rubira, por me entregar em mãos a pontinha do fio do labirtinto a cada encontro nosso, 
fazendo-me lembrar da pertença. Sua fala amorosamente objetiva é para mim um resgate, um respiro. 

A Bruna Gallucio, pela mão dada nessa jornada que travamos juntas. 

A Nadia Tobias, por me fazer correr com lobos toda vez que a vida torna-se estática e densa demais.

Aos amigos-coração que me conduzem pelo entre caminhos: Barbara Muglia, Tamara Castro e André 
Luís. 

Ao Lab-Arte, por tudo que me permitiu viver e experienciar. 

Aos queridos: Walmir Bello, Javier Aguilar e João icek, por terem sido arco.  

Ao grupo MaxiMonstros, pelos encontros que me fizeram ver a pesquisa sobre o livro para a infância 
a partir de novas perspectivas: Hanna Araújo, Camila Feltre e Elizabeth Romani.

Às meninas da Porto Seguro, por todo apoio, parceria e carinho que me mantiveram confiante em 
mim: Vania Oliveira, Letícia Yoshitake e Fabiola Fernandes. 

Aos amigos Luisa Lopes, Juliana Coutinho, Carolina Karkle, Maytê Amarante, Penélope Martins, Monê 
Loiola, Paloma Miranda, Caroline Gonçalves, Thays Kristye, Christiane Rinardo, Tânia Magalhães, 
Rafael Stabile, Thiago Lopes, Larissa Nakashima, Aline Ribeiro, Aline Gomes, Andreza Galli, Beatriz 
Marques, Thereza Cavalcanti e Jonas Brandão, por terem tornardo meu percurso mais leve. 





Sumário
 

Considerações Iniciais: a partida
Capítulo 1 - A paisagem: o livro com imagens
    1.1 - Os diversos suportes: um breve histórico

    1.2 - O livro e o livro para a infância

    1.3 - Brincando! 

              1.3.1 - O tema

              1.3.2 - A relação narrativa-imagem

Capítulo 2 - A bússola: o imaginário
    2.1 – Constelação

    2.2 – A criação

Capítulo 3 - Os caminhos: leitura de livros
    3.1 - A árvore vermelha

    3.2 - Espelho

    3.3 - O pato, a morte e a tulipa

Considerações Finais: o(s) destino(s)

Referências

11
17
20

24

28

29

31

35
36

43

49
50

101

126

149

157





Considerações Iniciais: 
a partida



12

Diego não conhecia o mar. 
O pai, Santiago Kovadloff, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o Sul. 

Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. 
Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito 

caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, e tanto seu 
fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. 

E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai:  
– Me ajuda a olhar!

Eduardo Galeano (O Livro dos Abraços)

Eu pedi, como o personagem desse pequeno conto, que me ajudassem a olhar. Quis aprender a 
olhar a imagem que tanto me comove e me emudece de beleza. Quis entender como me acessa 
e como ela se forma dentro mim. E, ainda, como se formando em outra pessoa tem o poder de 
me fazer chorar ou rir. Como um conto que ouço movimenta espaços internos que resultam 
em novas sensações ao mesmo tempo já conhecidas. Eu quis olhar para o mistério. Quis olhar 
para a matéria. Quis olhar os entres, os meios e, os pequenos detalhes que aparecem aos poucos. 

Desde muito cedo aprendi a me expressar pelas artes visuais e a dialogar por meio de imagens 
minhas ou por mim recebidas. Tive contato com técnicas artísticas diversas, exposições e artistas. 
As brincadeiras normalmente se relacionavam com a arte. As brincadeiras de muitas crianças se 
relacionam à arte e à expressão através e a partir de imagens. Mas, no meu caso, a ênfase se deu 
graças à formação e interesse por parte da minha mãe, que é artista plástica. Tive sempre muita 
liberdade para usar os materiais com os quais tinha contato. Ela me deixava brincar com argila, 
com recortes, com tintas, lápis e papel. Nesses momentos eu aprendia a lidar com a forma, 
com o tempo, a respeitar os processos de cada material. Aprendia a lidar com a ansiedade, 
com a frustração, comigo mesma em diversos aspectos. Aos poucos, esta prática deixou de ser 
experimentação e passou a ser uma necessidade. Lembro-me de passar por situações marcantes 
e recorrer à expressão ou leitura de imagens para registrar, me organizar e me comunicar.

Lembro-me de uma exposição em especial, fomos ver Rodin na Pinacoteca, em 1995. Eu tinha 
menos de dez anos e estava diante de uma réplica em tamanho real da Porta do Inferno. Lembro-
me da sensação de imensidão, de me sentir pequena perto daquela obra, não pela relação óbvia 
da proporção, mas em relação à quantidade de história, símbolos e potência que ela carrega. Era 
como ver o mar pela primeira vez: a sensação que nos coloca diante de algo que ultrapassa a 
nossa existência e que permanece. Uma escultura que narra, estática e movente. A experiência 
é imersiva. Diferente do mar, a obra foi imaginada, criada e esculpida por um homem, que 
também tem sua existência ultrapassada pela sua obra. 

Ao longo do meu crescimento desenvolvi um grande envolvimento com o universo artístico. 
Na adolescência passei a racionalizar esse processo e tentar entender melhor por que e como 
a criação artística me acessava. O que há em uma imagem que me atinge? Como uma pessoa 
distante de mim, no tempo e no espaço, consegue me tocar com sua criação? Como e por 
que consigo me comunicar quando desenho? As perguntas ramificaram-se, modificaram-se, 
ficando cada vez mais complexas e com menos possibilidades de respostas, as quais eu esperava 
encontrar. Mesmo durante o meu percurso formativo: três anos na Escola Panamericana de 
Arte e Design, mais quatro anos no Centro Universitário Belas Artes, as respostas não foram 
suficientes. Por mais que esses espaços tenham me ensinado valiosos procedimentos técnicos e 
teorias sobre a criação artística, ainda me faltavam caminhos possíveis para o desdobramento 
das questões.
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O universo mercadológico do design e as questões contemporâneas e museológicas das 
artes visuais também divergiam do que eu buscava. Meu trabalho de conclusão de curso no 
bacharelado envolvia a exposição de diversos desenhos em variados suportes organizados e 
expostos em uma espécie de mural, como se um caderno de registros se desfizesse de seu formato. 
Comecei a entender assim a potência daqueles pequenos registros. Durante essa pesquisa, em 
2010, recebi um presente, uma maneira diferente de olhar para um suporte com o qual, na 
verdade, eu já estava habituada. Ganhei o livro da Rebecca Drautemer de presente junto com 
uma carta que o indicava como uma bússola. Rebecca é ilustradora e tem um dos trabalhos mais 
bonitos da produção editorial atual, na minha opinião. Acredito que somos conduzidos pelo 
nosso percurso formativo e para além da necessidade de um pedido de ajuda, nós a recebemos. 
A amorosidade desse registro que encontrei, anos depois, me lembra que esse presente cumpriu 
seu intuito de bússola e me guiou pelo caminho que percorro hoje. O encontro com o outro 
nos traz a lembrança da pertença. O encontro com Rebecca me possibilitou a compreensão da 
potência imagética em um livro voltado para a infância. A imagem une-se à narrativa e nos 
conta estórias fantásticas, permeadas de aventuras e livres para a exploração, tendo o público-
alvo como justificativa. A imagem que antes se apresentava endurecida e sem movimento, 
apresenta-se, sob este enfoque narrativo dos livros voltados para a infância, com muito mais 
sentido agora do que pela maneira como eu a enxergava.

No mesmo ano, guiada pela minha bússola, tive a oportunidade de conhecer o instituto 
Europeo di Design, em Barcelona. Matriculei-me em um curso intitulado Ilustração: Ideia, 
Conceito e Imagem. Aprendi a lidar com alguns materiais de desenho e pintura e a simbolizar 
as narrativas, criando ilustrações que pudessem potencializá-las. A base teórica do curso usava 
os arquétipos dos deuses do Olimpo para as leituras de imagens. A maneira como o professor 
Javier Aguilar conduzia a aula deu-me um novo parâmetro sobre a compreensão da imagem, 
ao passo que relacionava personagens, temas, cores, às características dos deuses, criando assim 
agrupamentos e recorrências fundadas em um mesmo motivo. Esses motivos repetidos, aos 
quais nos voltamos desde os registros da antiguidade até as criações atuais, me instigaram. As 
sensações, emoções e a própria compreensão da imagem, ganhavam uma base muito diferente 
das quais eu havia tido contato até então. Essa compreensão acessava um território comum, 
onde podíamos identificar convergências simbólicas recorrentes e a partir disso criar uma rede, 
uma estrutura que nos auxiliasse nessas leituras, nesse olhar para a imagem. 

Quando voltei para o Brasil, busquei quem estudasse o tema e encontrei o nome do Professor  
Marcos Ferreira-Santos. Em seu blog, com a descrição das suas competências, o item “cultivo 
bonsai” me ganhou a atenção. Diante da rigidez muitas vezes imposta no desenvolvimento de 
nossas carreiras, acadêmica ou não, a leveza das atividades brincantes ser elencada como um 
ponto de importância se faz notável. Ao buscá-lo na universidade, soube que estava afastado 
por licença médica e me indicaram o professor Rogério de Almeida, que me acolheu como 
aluna ouvinte em seu curso. Apesar de o conteúdo daquela matéria específica ser denso, por 
se tratar da Política e Organização da Educação Básica, pude perceber uma condução de aula 
muito interessante que me fazia voltar toda semana. A proposta de fechamento do curso era a 
produção de um vídeo-arte de aproximadamente cinco minutos, que se aproximasse do tema 
discutido no decorrer do semestre. Achei inusitada a proposta e apresentei um trabalho sobre 
um sistema de ensino bem especial que vigorou no Estado de São Paulo nos anos sessenta. 
Esse trabalho ganhou uma nova versão e está no YouTube para consulta, intitulado: Ensino 
Vocacional em 9 minutos. O fato relevante para a exposição dessa experiência, neste espaço, se 
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dá pela maneira de construção do vídeo: a combinação entre o tema falado e o desenho. O vídeo 
teve uma repercussão que eu não esperava, com muitos elogios, muitas visualizações on-line 
e boa receptividade. Desde sua realização, tem sido utilizado para abrir palestras e conversas 
sobre o tema em universidades e encontros relacionados à educação. Acredito que o sucesso do 
vídeo é fruto dessa combinação do áudio com o visual, e desse viés possibilitado pelo desenho, 
que nos acessa por outros caminhos. 

Ao alcançarmos a simplicidade da criança que pede ajuda, como faz Diego, na epígrafe, 
podemos ter acesso ao que pedimos. Simples assim! Nós, adultos, nos afastamos um pouco 
disso, tendemos a querer mostrar conhecimento e controle das emoções, quando diante de 
algo que nos toca a ponto de tremermos e gaguejarmos como o personagem do conto, diante 
da imensidão do mar. Pois era essa a minha sensação, extasiada pela beleza do que começava a 
acessar. Passei, então, a participar como ouvinte em aulas da graduação e da pós-graduação na 
FEUSP.
 
Foi assim que tive o primeiro contato com a teoria do imaginário, de Gilbert Durand, o 
estudo sobre o homem e sua intrínseca faculdade de simbolização, de Ernst Cassirer, e os 
desdobramentos do mito permeado pela jornada do herói, em Joseph Campbell. Pude criar 
bases para me guiar pela leitura das imagens e das narrativas nos livros ilustrados que descobria, 
e podia ver as duas frentes de investigação crescendo juntas no meu itinerário.
 
Escolhi três livros para a leitura hermenêutica a partir da teoria do imaginário: A árvore 
vermelha, Espelho e O pato, a morte e a tulipa. Os três livros foram escolhidos por predileção e 
pelo fato de tratarem de temas humanamente densos e normalmente evitados no diálogo com 
as crianças. Angústia, frustração e morte são temas que compõem os livros e que nos colocam 
diante da facticidade da vida. As possibilidades geradas a partir da apresentação desses temas 
giram em torno do estudo do trágico, realizado pelo professor Rogério de Almeida. 

Essas questões foram conduzidas pelo viés da educação a partir da perspectiva da jornada 
interpretativa, desenvolvida pelo professor Marcos Ferreira-Santos, assumindo o livro como 
um possível expoente do itinerário formativo. Tal proposta de leitura das imagens/ imagens-
narrativa/ ilustrações, parte do pensamento de que uma leitura simbólica pode ir além do 
aspecto racional e objetivo, criando vias de acesso para a compreensão e assimilação da obra.

A hermenêutica simbólica aparece em um exercício de compreensão dos desdobramentos 
simbólicos, amparada pela fenomenologia de Merleau-Ponty, ambas trouxeram-me percepções 
potentes resultantes de um olhar sensível e apurado sobre a criação. E foi em Bachelard que 
busquei sentir materialmente os elementos e espaços que criaram diálogos com cada encontro 
imagético e me possibilitaram uma leitura pautada na descrição densa do fenômeno, a descrição 
daquilo que aparece a cada novo passo dado no caminho.

Desse modo, esta dissertação de mestrado tem como objetivo estudar o universo simbólico 
presente a partir da leitura de livros com imagens para a infância, pela perspectiva da educação 
de sensibilidade. A dimensão simbólica proposta pelas narrativas infantis foi objeto de 
investigação, a partir de uma abordagem hermenêutica, que privilegia o sentido. E fez parte, 
ainda, dos objetivos do trabalho, compreender a dimensão educativa dessas obras, não só pela 
veiculação simbólica dos sentidos nelas expressos, mas também pela sua dimensão estética, ou 
seja, como obra de arte, na confluência da literatura (texto escrito ou narrativa) com as artes 
visuais (ilustração).
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O caminho assim se deu, iniciado por um breve histórico sobre o livro ilustrado para a infância 
no primeiro capítulo. O percurso traçado nos mostra um panorama sobre nossa necessidade 
expressiva e os meios que encontramos para realizá-la, sendo o livro um deles. Para tanto, 
apresento um pouco do seu desenvolvimento enquanto suporte e suas possibilidades sensoriais 
e perceptivas como objeto-continente. Com o auxílio de artistas e pesquisadores do assunto, 
como Cecília Meireles, Graça Ramos, Hanna Araújo, Sophie Van der Linden, Peter Hunt, 
Walter Benjamin, Mauren Cox, Nicolajeva e Scott, pude caminhar entre obras clássicas e atuais 
que tratam deste tema do livro para a infância com cuidado e sensibilidade. 

A produção dessa categoria de livros vem crescendo substancialmente e reforçando o seu espaço 
como instrumento de formação. Esse crescimento possibilita não só uma mudança quantitativa, 
mas também qualitativa na produção literária para a criança. Ganha novos olhares sobre seu 
potencial, com estudos especializados e o aumento de profissionais, artistas e pesquisadores na 
área. Vemos projetos inovadores em relação ao suporte e ao tema, mas ainda nos deparamos 
com certa resistência de aceitação: os livros voltados para a infância carregam o estigma do 
enfoque pedagógico e instrutivo, normalmente com um ensinamento ou uma conclusão moral. 
A criança infantilizada que apreendemos enquanto adultos torna-se um ser restrito a quem nos 
compete instruir. Esse tema será desdobrado no decorrer do trabalho, mas é importante que 
aqui fique registrada a tentativa de mudança desse enfoque, pela escolha de livros sensíveis e 
articulados, que apresentam a realidade e o imaginário caminhando lado a lado, nessa tentativa 
de uma fenomenologia compreensiva. 

O segundo capítulo discute a teoria na qual me pauto para realizar a leitura dos livros. O texto 
apresenta a teoria do imaginário e a relação simbólica do homem com o mundo, criando uma 
base para a leitura da imagem. Pautada nas Estruturas Antropologias do Imaginário, definidas 
por Durand, traço um percurso exploratório dos símbolos e seus prolongamentos, diálogos e 
recorrências, criando um terreno fértil de interpretações e possibilidades de leitura, conforme 
apresentação metodológica.

No terceiro capítulo, pautada pelas percepções dos capítulos anteriores, realizo a leitura dos 
três livros selecionados, intencionando criar um percurso que nos apresente como desdobrar 
as questões estudadas a partir da hermenêutica simbólica e da descrição densa das imagens e 
narrativas presentes nos livros. 

O fechamento da pesquisa se dá pela compreensão do livro como possibilidade formativa, sob a 
perspectiva da educação de sensibilidade. Para tanto, apresento questões ligadas à compreensão 
da jornada interpretativa e seus desdobramentos possíveis como elemento de formação.
 
Através da realização desta pesquisa, busco contribuir teoricamente com os estudos nacionais 
na área de livros com imagens, valorizando-os em sua especialidade e potencialidade narrativa, 
bem como busco aprofundar o estudo do processo criativo sob a perspectiva do imaginário e 
da educação de sensibilidade. 





Capítulo 1 
A paisagem: o livro com imagens
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Uma lagrimazinha se segura no canto do meu cílio esquerdo enquanto uma onda arrepia os 
pelos do meu braço. Penso comigo: como outra pessoa fez isso e não eu, se essa imagem diz 
tanto de mim? Mas pensar é estar doente dos olhos1. Volto ao livro e respiro o tempo que levo 
para chegar à próxima página. O tempo do livro é meu. Brinco de Cairós, desafio Chronos e com 
olhos grandes de fome acesso mais uma página como quem contempla pela primeira vez uma 
paisagem.

Animal symbolicum define Ernst Cassirer ao apresentar a ideia de que o pensamento racional 
ligado à definição do homem - homo sapiens, não dá conta de abarcar a complexidade cultural 
do ser humano que opera pela criação de sentidos. O autor apresenta o simbólico, o ato de criar 
sentidos, como parte constitutiva de todas as disciplinas humanas, entendendo que os símbolos 
surgem como estruturação das relações do homem com o mundo. Ele diz assim:

A razão é um termo muito inadequado com o qual compreender as formas da 
vida cultural do homem em toda sua riqueza e variedade. Mas todas essas formas 
são formas simbólicas. Logo, em vez de definir o homem como animal rationale, 
deveríamos definí-lo como animal symbolicum. (Cassirer, 2012, p.50)

É pelo sistema simbólico que o autor entende a nossa grande diferença entre os animais, e 
não pela racionalidade. É a maneira humana de conceber o mundo e processá-lo. E não só 
simbolizamos, mas sentimos a necessidade de expressar o simbolizado. Eduardo Galeano, no 
Livro dos Abraços, conta sobre um episódio na prisão durante a ditadura uruguaia, onde os 
detentos encontraram meios de se comunicar mesmo com capuzes, mesmo em calabouços:

[...] salvaram-se porque conseguiram conversar, com batidinhas na parede. Assim 
contavam sonhos e lembranças, amores e desamores; discutiam, se abraçavam, 
brigavam; compartilhavam certezas e belezas e também dúvidas e culpas e perguntas 
que não têm resposta. Quando é verdadeira, quando nasce da necessidade de dizer, 
a voz humana não encontra quem a detenha. Se lhe negam a boca, ela fala pelas 
mãos, ou pelos olhos, ou pelos poros, ou por onde for. Porque todos, todos, temos 
algo a dizer aos outros, alguma coisa, alguma palavra que merece ser celebrada ou 
perdoada. (2017, p.23)

Simbolizamos e nos expressamos, criamos sistemas para dizer do mundo, para dizer o indizível. 
Dar nome é classificar e também restringir, quando nomeamos algo o colocamos em uma 
categoria. Essa sistematização divide e fraciona o que é uno e complexo, mas também nos coloca 
dentro de uma realidade palpável e administrável. Pensar é esquecer diferenças, é generalizar 
e abstrair. Mas o corpo é instintivo e por mais que pensemos, analisemos e restrinjamos, nos 
expressamos pelo corpo, pelas mãos, olhos e poros. O corpo é nossa matéria e nosso condutor 
entre o que está dentro - nossos sentimentos, emoções, pensamentos, e o que está fora. É o 
corpo que nos coloca os pés na terra e nos possibilita interagir com o meio externo. 

A leitura hermêneutica busca conhecer os possíveis sentidos das imagens e narrativas para que, 
se bem apreendido, sirva para a vida. O texto, uma narrativa, um conto narrado são pretextos 
para entendermos o contexto no qual a gente se encaixa. Existe um lugar de mistério que permeia 
um registro sensorial, alguém encostou um lápis sobre o papel e foi capaz de materializar o 
abstrato de um sentimento. E eu, com ele nas mãos, me conecto ao mistério. Compreendo com 
o coração. Eu sinto. 

Guardo o livro. Olho para a prateleira cheia de tantos outros. Sinto os cheiros, vejo as cores e os 
1 - Pesssoa, 2001, p.26
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tamanhos. Me estico para alcançar os que estão lá em cima, passo por eles minha mão. Me agacho 
para chegar aos de baixo. Eles, em pé, prontos e posicionados esperam minha mão chegar.  Essa 
mão-corpo-impulso vai na sua direção e um salta da prateleira. O livro me escolheu. 

Pela minha experiência, os mitos que invadimos mais profundamente não são o 
que escolhemos a partir de algum livro de mitos. Ao contrário, de algum modo 
profundo, esses mitos é que nos escolhem. intriga-me a importância de começar, 
como quase inevitável e necessariamente o fazemos com as versões mais familiares 
e recentes que vamos descobrindo as versões mais antigas, as camadas soterradas, 
os leitos diferenciados. (Downing apud Rubira, 2015, p.64)

Sinto sua forma. Tem peso, altura, largura e profundidade. É grosso ou fino, com muitas ou 
poucas páginas. Vai me levar por dias, horas ou minutos. Tem cheiro. Tem cor. Eu nunca lambi 
mas conheço um rapaz que come! 

A fonte e as cores, como foram diagramadas. O corte, a faca e o acabamento. A textura do papel. 
Desloco a literatura do objeto nas minhas mãos e o percebo em sua materialidade. O livro 
conscientemente pensado como objeto cria inúmeras possibilidades sensoriais e isso influencia 
a maneira como percebemos o seu conteúdo. 

A capa é como uma cortina a ser aberta para o espetáculo que vem a seguir. Os menos ansiosos 
- ou os interessados em artes gráficas, demoram-se um pouco mais nela. Diz o ditado popular 
para não julgarmos um livro pela capa. Será? “Já na capa o projeto gráfico costuma indicar o 
tipo de produto que temos em mãos. ” (Ramos, 2011, p.145). Eu pessoalmente a vejo como um 
bilhete de passagem: tem uma viagem te esperando ali, você lê o título-destino e se prepara 
internamente. Folhas atiçadas, qual será o ritmo? Veremos! Cada viagem é única, como todo 
livro também. 

O incrível rapaz que comia livros
Oliver Jeffers
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1.1 - Os diversos suportes: um breve histórico
Olho todos esses livros publicados aguardando mãos e ouvidos atentos. Tanto sentimento-
pensamento compartilhado, registrado, livros que comentam livros. Ouço vozes saindo deles, 
afinal todo livro é alguém contando algo a outro alguém. Alguém que queira saber mais ou 
que queira sentir também o mundo; por outros olhos, por outra voz. A literatura, antes de ser 
registro, era voz. E ainda não é? 

[...] não se pode pensar numa infância a começar logo com gramática e retórica: 
narrativas orais cercam a criança da Antiguidade, como as de hoje. Mitos, fábulas, 
lendas, teogonias, aventuras, poesia, teatro, festas populares, jogos, representações 
várias... – tudo isso ocupa, no passado, o lugar que hoje concedemos ao livro 
infantil. (Meireles, 1984, p.55)

Deste passado comentado da Antiguidade ao livro infantil ilustrado como o entendemos hoje, 
temos uma história que permeia aspectos sociais, tecnológicos e fantásticos. Quando as cavernas 
de Altamira e Chaveaux foram encontradas e seus desenhos e registros nas paredes foram 
revelados, supôs-se que a prática resultava de objetivos ritualísticos e mágicos. Algo como uma 
crença, por exemplo, que a imagem do bisão desenhada nas paredes tinha o poder de evocar a 
sua materialidade e assim o próprio bisão pudesse ser encontrado e capturado na caça do dia 
seguinte. Gombrich no livro A História da Arte (1981, p.20) afirma que as pinturas e estátuas 
tinham função definida e que para compreender a arte do passado teríamos que conhecer 
os propósitos que tinha a servir. Levando em conta a impossibilidade de tal conhecimento, 
o autor propõe que pensemos hoje em uma imagem de um ídolo recortada de um suporte e 
que furássemos os olhos dessa pessoa. Pergunta então se seríamos indiferentes a tal atitude e 
concluindo que não, afirma:

Subsiste algures a sensação absurda de que o que se faz ao retrato é infligido à 
pessoa que ele representa. Ora, se estou certo nessa suposição, se essa ideia estranha 
e irracional realmente sobrevive até mesmo entre nós, em plena era da energia 
atômica, talvez seja menos surpreendente que tais ideias existissem entre quase 
todos os chamados povos primitivos. (Gombrich, 1981, p.20)

A imagem desenhada ou esculpida nos permite dar forma e nos aproxima do sagrado. O mais 
ancestral da alma humana é seu imperativo de criação. “A alma ancestral encontra eco e guarita 
na produção poética daqueles que continuam a fidelidade à herança que portam na criação do 
novo. Deliciosa contradição entre o ancestral e o contemporâneo [...]” (Ferreira-Santos, 2014a, 
p.1). Quando olhamos para o desenho do animal estamos vendo o animal. Criar um registro nos 
coloca também em outra condição de tempo: inserimos uma marca física que possivelmente 
durará mais do que a existência do seu criador. Não viria também essa prática de um desejo 
inato de permanência, uma maneira de transgredir a nossa natural condição de passagem? 

Para além da fala, imagens começam a ser registradas em tábuas de argila e pedra. Não mais 
apenas a imagem de um animal mas um símbolo que significa “o animal”. Este significado 
é algo definido em grupo, dentro de um acordo social, para que assim seja possível a todos 
entender ao visualizá-lo. A criação de códigos com fins de comunicação e registro, culmina no 
que acordamos nomear como escrita. O primeiro registro narrativo feito a partir de códigos 
talhados na argila a que temos acesso é o livro A Epopéia de Gilgamesh. Registro herdado por 
tradição oral que tem sua origem baseada em diversas lendas e poemas sumérios, reunidos e 
compilados no século Vii a.C. 
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O acordo instituído entre os falantes de determinada língua faz com que ao lermos ou ouvirmos 
a palavra possamos relacionar com a criatura, com um objeto, um sentimento. Já o desenho 
não, o desenho evoca outra esfera de entendimento sobre a qual iremos desdobrar o próximo 
capítulo. Apenas para que possamos nos ater a essa decorrência histórica impulsionada pelo 
nosso instinto comunicador, trago a imagem da obra Uma e Três Cadeiras, do artista americano 
Joseph Kosuth. O artista expos a obra no MoMa, no ano de 1970, para a exposição de arte 
conceitual “informação”, que tinha o objetivo de colocar a arte como fonte de informação para 
além da concepção estética. 

Uma e três cadeiras
Joseph Kosuth

Na obra vemos 3 cadeiras: 1) o objeto cadeira, desenvolvido e convencionado para que possamos 
sentar sobre; 2) uma fotografia do objeto ali exposto e; 3) a definição do objeto cadeira retirada 
do dicionário. As três esferas nos remetem à mesma informação de maneiras diferentes. Sem 
se ater a profundas definições semióticas ou filosóficas, meu intuito é que possamos pensar 
nas linguagens por nós convencionadas, nas maneiras que encontramos para nos expressar, do 
registro pela imagem e pela escrita. Mesmo a fotografia que seria uma objetiva duplicação do 
visualizado, é nas nossas humanas mãos e por nossos humanos olhos, mais uma ferramenta de 
simbolização. 
 
Do Egito, por exemplo, temos muitos registros imagéticos e textuais que nos possibilitam 
termos uma ideia de como se constituíam enquanto sociedade. Sua intencionalidade mais uma 
vez, não buscava ser esteticamente agradável para contemplação. A representação girava em 
torno dos rituais fúnebres. A busca das pinturas e relevos nos túmulos, murais e esculturas era 
por retratar, da melhor maneira possível, a real natureza para “manter viva” a alma do morto 
e auxiliá-la no outro mundo. Não só os reis eram representados de maneira que perpetuasse 
a história da sua vida, mas o seu reino, aspectos da natureza, suas conquistas e também seus 
servos: 

Em vez de servos de carne e osso, aos poderosos da terra passaram a ser oferecidas 
imagens como substitutos. As pinturas e modelos encontrados em túmulos egípcios 
estavam associados à ideia de suprir a alma de ajudantes no outro mundo. Para nós, 
esses relevos e pinturas murais fornecem um quadro extraordinariamente vigoroso 
da vida no Egito há milhares de anos.  (Gombrich, 1981, p.33)
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Os símbolos da escrita e as imagens deveriam dar conta de comunicar com clareza todas as 
características possíveis deste mundo, para que fosse perfeitamente entendido na passagem. A 
perspectiva e regras de composição que compreendemos hoje, não eram obedecidas se fossem 
suprimir um ou outro detalhe importante. 

Talvez essa rigorosa adesão à regra tivesse algo a ver com a finalidade mágica da 
representação pictórica. Pois como poderia um homem com seu braço ‘posto 
em perspectiva’ ou ‘cortado’ levar ou receber as oferendas requeridas ao morto?”. 
(ibidem, p.35)

Maureen Cox, no livro O Desenho da Criança, afirma que “assim como afeta o tamanho e a 
forma, a perspectiva convergente afeta também sua definição”. (2012, p.180). Por isso o resultado 
egípcio se aproxima dos desenhos de uma criança, não apenas nas escolhas de representação, 
mas também na intencionalidade: “embora se mostrem dispostos e desinibidos em desenhar, 
as crianças se preocupam extremamente com que os objetos de seus desenhos possam ser 
identificados.” (ibidem, p.04). Para além de uma fidelidade representativa do que veem nossos 
olhos, a imagem é assim utilizada sob demanda do seu criador, que decide o que deve ser motivo 
de interesse e o que não, bem como o peso da importância em cada elemento. Na imagem abaixo 
encontrada no livro de Gombrich (1981, p.36), vemos o patrão desenhado maior do que os 
servos e maior do que sua esposa, nos dando um panorama da hierarquização social. 

Uma parede do túmulo de Chnemhotep, perto de Beni Hassan. Cerca de 1900 a.C.

Na imagem vemos uma narrativa que mescla texto e imagens. Os textos de então construídos 
por hieróglifos, um tipo de escrita considerada sagrada e praticada apenas por sacerdotes e 
membros da realeza. Quando então pensamos na história do livro infantil ilustrado, estas 
primeiras representações que interlaçam as duas linguagens nos dizem muito sobre o que 
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buscamos hoje compreender dessa união. Nos afastemos um tanto da história da arte a partir 
de agora para que possamos focar nos tipos de suporte que antecederam o livro como objeto. 

Os códigos de escrita foram tornando-se mais complexos e abrangentes à medida que também 
se desenvolvia o suporte para o seu registro. Passamos da argila e pedra para o maleável papiro 
(volumen ou khartés) construído a partir da planta largamente encontrada na região do Nilo. 
Seu mais antigo registro data de aproximadamente 2900 a.C. sendo utilizado até a idade Média. 
O pergaminho, também utilizado no período que antecede a idade Média, era confeccionado 
a partir de excerto de couro bovino ou de outros animais e também era armazenado em rolos, 
como o papiro. Foi apenas com o códex, tábuas finas de madeira enceradas, que a compilação 
de páginas surgiu na Grécia como forma de codificar as leis. Aperfeiçoado pelos romanos na era 
pré-cristã, foi também em Roma que os objetos que hoje conhecemos como livros, começaram 
a ser usados em leituras pelo prazer, para o público, nos chamados recitatios. 

É nesse contexto que surgem as primeiras livrarias, época em que se inicia a produção de 
obras por encomenda, como no caso da Eneida de Virgílio, finalizada no século I a.C. Mas 
foi com o cristianismo, na Idade Média, que a distribuição de informação permitida pelos 
manuscritos, trabalho dos monges copistas, ganhou peso pela possibilidade de produção e 
atributos didáticos: os livros eram tidos como objetos de salvação. 

Os livros produzidos nesse período recebem o nome de incunábulo. O Livro das Horas é um 
exemplo de destaque. Apresenta orações comuns e salmos penitenciais manuscritos, geralmente 
repleto de iluminuras. Um exemplo valiosíssimo foi confeccionado para o duque de Berry, por 
volta de 1410. Os irmãos Limbourg; Paul, Hermann e Jean, artistas flamengos, trabalharam um 
compilado de duzentos e seis fólios com ilustrações de página inteira.

Les Très Riches Heures 
du Duc de Berry
Herman, Paul e Jean 
de Limbourg 
1413-16
Musée Condé, Chantilly
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A elaboração estética dos livros passa a apresentar um maior cuidado: aparecerem as margens e 
páginas em branco. Pontuação, letras maiúsculas, índices, sumários e resumos. O livro é quase 
como o conhecemos hoje. E então, em 501 surge na China o papel: massa constituída a partir de 
elementos fibrosos de origem vegetal, peneirados e dispostos em formato de folhas. 

É também na China, em 1405, a origem dos primeiros registros da impressão a partir de blocos 
em madeira. E perto de 1439, Johannes Gutenberg desenvolve um sistema mecânico de tipos 
móveis, dando início à Revolução da imprensa. Os tipos móveis ganham atenção e surge a 
tipografia. Tipografia é o estudo do desenho e formas das letras. O início do projeto tipográfico 
se deu pelo trabalho de Aldus Manutius, que inicia a história do que veio a ser conhecido hoje 
como design gráfico e editorial. 

1.2 - O livro e o livro para a infância
Com a Revolução da imprensa a possibilidade de fabricação aumenta e a distribuição da 
informação permite um novo capítulo na história do homem. Surge o homem letrado e a 
leitura, consequentemente a escola e o conceito de infância se aproximam do que entendemos 
hoje. Enquanto produção, vemos um interesse mercadológico voltado para essa faixa etária. 
Enquanto educação, o pensamento parte da necessidade de formar a criançae a literatura é 
utilizada como possível agente transformador. 

Em 1580 John Amman assina as xilogravuras contidas no livro Das Kunst und Lehrbüchlein, 
em Frankfurt, que significa “Livro de arte e instrução para jovens”, aproximando-se do que 
hoje entendemos como livro infantil ilustrado. Mas foi em 1658, em Nuremberg, que o livro 
Orbis Sensalium Pictos ganhou maior atenção. Uma das possíveis traduções seria “O mundo das 
imagens” (Ramos, 2011, p.49). Seu autor, John Amos Comenius, era um famoso pedagogo que 
se dedicou a trabalhar em uma publicação que dividia igualmente o valor das imagens e das 

Orbis Pictus
John Amos Comenius
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palavras. Ao lado de cada palavra em latim aparece a imagem que representa o seu significado, 
aproximando assim as duas linguagens. Sua intenção era dar diretrizes para a formação do 
ensino do latim, de uma maneira que uma pessoa não letrada também pudesse entender. 

Orbis Pictus e Das Kunst und Lehrbüchlein são considerados livros de instrução e de não ficção. 
Por isso, o livro isopete Historiado, a primeira versão ilustrada para as famosas Fábulas de 
Esopo, é considerado por alguns como o “primeiro livro para crianças com base na fabulação.” 
(Ramos, 2011, p.51). Publicado em 1489 por Juan Hurus, em Zaragoza na Espanha, o livro não 
especifica o público-alvo. Por que então consideramos ser um livro voltado para a criança? 

Definir o que é literatura infantil parece depender da complexa definição do conceito de 
criança. Conceito temporal e cultural - o que entendemos hoje relacionado à ideia que circunda 
o ser humano em uma determinada faixa de idade é mutável. Ao discorrer sobre o tema Peter 
Hunt (2010, p.91-95) nos apresenta uma série de paradoxos que demostram essa instabilidade. 
Características posturais que variam de região para região e de contexto histórico, que não 
seguem um padrão nem podem ser classificatórios. E peço licença - a intenção aqui não é 
classificar, mas pensar sobre o termo e sobre o público a quem o objeto estudado se destina. 
“Evidentemente, tudo é uma Literatura só. A dificuldade está em delimitar o que considera 
como especialmente do âmbito infantil. ” (Meireles, 1984, p.20)

O posicionamento que entende que a definição de criança é a de um ser em formação, leva em 
conta que o adulto não o é. Marcos Ferreira-Santos (2014a, p.16) nos apresenta o conceito de 
pessoa, segundo a antropologia personalista, definido como “construção aberta e permanente 
(sempre inacabada) ”. Construção essa que se pauta em “dois grandes vetores”: um deles as 
questões sociais e práticas, “as intimações do mundo” e o outro “as pulsões primevas, os desejos, 
as vontades, o impulso à transcendência e o princípio criador. ” Somos o resultado instável deste 
embate. 

Deste ponto de vista, não apenas o adulto é uma pessoa [...], mas, igualmente, a 
criança é. Não se trata de algo ainda incompleto, a criança vista como o adulto que 
ela ainda será (evolutivamente ou ainda sob a condição de estágios sucessivos cujo 
ápice é a maturidade). Qual adulto é completo? Seria ele também pensado como 
o velho que ainda será? Marcado pela falta? Compreender a criança como pessoa 
implica em reconhecer a sua existência como ser inteiro, complexo, permeado de 
hesitações e pequenas descobertas, de desejos e limitações, de exteriorizações em 
direção ao mundo a ser conhecido e de interiorizações no refluxo da compreensão 
de si mesmo. A única diferença em relação ao adulto é o seu tamanho e, portanto, sua 
capacidade, força, destreza, e amplitude do repertório. (Ferreira-Santos, 2014a, p.17)

 
isso coloca em cheque a nossa nomenclatura classificatória. E se isso se faz necessário por 
questões editoriais e mercadológicas, aqui podemos revê-la e entender o leitor do livro infantil 
de uma outra maneira. “isso não significa que seja desnecessário escrever para a infância. Ou 
inconveniente. ” (Meireles, 1984, p.98) Mas aí é que está o ponto: a autora usa o termo “para a 
infância” e não “para a criança”. André Neves, ilustrador pernambucano em entrevista sobre o 
público a que se destina o seu trabalho, diz: 

Eu crio uma imagem, e esse visual é para qualquer um olhar. Gosto quando a arte 
possibilita uma leitura universal, para qualquer leitor, eu produzo um livro para 
qualquer leitor, mas a estrutura do que eu faço é na vivência da infância, não é da 
criança. Da infância de qualquer leitor.  (Araújo, 2010, p.57)
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Eles dizem da infância, a infância como condição atribuída à pessoa. Condição essa que se torna 
misteriosa “nesse reino que o homem começa a desconhecer desde que o começa a abandonar ” 
(Meireles, 1984, p.30). Este abandono configura o abandono da nossa própria natureza. A nossa 
natural e instintiva necessidade de construir (bildung), apropriar (aisthesis) e sentir (pharmakon) 
o mundo (Ferreira-Santos, 2014a, p.05-06). Mas e se não o abandonarmos? E se o retomarmos? 
Maureen Cox discorre sobre nosso afastamento da prática do desenho a partir de certa idade - 
oito ou nove anos - pela expectativa aumentada em relação ao realismo, esteticamente parecido 
com a verdade. A intenção então perde a magia da conexão que visa comunicar e da frustração 
por não “satisfazer os novos e exigentes padrões”. 

Como pode o adulto falar tanto e não ouvir? Como podemos, no mundo ocidental, 
perder o condão de deixar de escutar as cores, de ver os graves do canto dos 
pássaros, de cheirar o áspero de uma surpresa... Deixar de tatear o silêncio à espreita 
das perguntas daqueles olhos pequenos a beber o conhecimento do mundo aos 
borbotões... (Ferreira-Santos, 2014a, p.06)

Certa vez uma amiga me convidou para acompanhá-la em uma aula de dança africana. 
Chegando lá me sentei e com um caderninho e lápis nas mãos fiquei observando a cena. O 
som bem alto vinha dos tambores tocados pelos músicos, em uma intimidade hipnotizante. As 
moças dançavam alcançando o máximo dos seus espaços. Era uma vibração! Peguei o lápis e 
comecei a desenhar. Desenho de observação. Com os olhos, ouvidos e a pele pulsando. Foi então 
que uma garotinha, provavelmente filha de alguém que estava por lá e provavelmente levemente 
deslocada do espaço como eu, se sentou ao meu lado e ficou me olhando desenhar. A música 
não permitia conversa e em um breve espaço de tempo ela estava totalmente apoiada em mim. 
Peguei um lápis e entreguei a ela que, sem hesitar, me acompanhou. Repetia meu gesto: olhava 
para a frente e se voltava para o papel registrando o que estava vendo. Repetidas vezes. Fizemos 
3 desenhos assim. Lado a lado. Quando a vibração parou e o grupo deu uma pausa, eu olhei para 
ela e perguntei seu nome: Yasmin. Devia ter cinco anos. Quando fiz a segunda pergunta - com 
quem ela estava lá - Yasmin apontou para a pessoa, com má vontade, e saiu de perto de mim. 

 “Só uso a palavra para compor meus silêncios”, escreveu Manoel de Barros (2008, p.45). Esse 
silêncio, tempo de cuidado interno e de presença, do qual a criança sabe valer-se e do qual o 
adulto... não tem mais tempo.

A matéria penetra no coração da criança e agita sua pequena alma. Água, ar, terra, 
fogo... quem não experimentou a gênese do mundo nesta conversa primeira, não 
sabe dos segredos do brincar. Pois aqui se trata de “desnaturalizar” a natureza para 
descobri-la novamente e comungar com ela os princípios. Como se fosse a primeira 
vez. Sim, meus caros, a sugestão poética de pegar delírio no verbo, florescer 
sentidos, é transitar num “renascimento temporão”. Redescobrir a antiguidade 
clássica do pensamento primaveril e juvenil como pharmakón (remédio) para 
nossos pensamentos pós-modernos carcomidos, velhos, sarcásticos, irônicos e 
catatônicos... sem disposição para aventuras. (Ferreira-Santos, 2014a, p.06-07)

Os primeiros livros direcionados à infância escritos sob o recurso da ficção foram recolhidos de 
tradições orais em textos voltados para adultos, reescritos e ilustrados para acessar esse “novo” 
público. As Fábulas de La Fontaine (1621-1691), Contos de Perrault (1628-1703) e as obras 
dos irmãos Grimm (1785-1859), “todos são livros com ilustrações que valorizavam muito o 
texto e traziam poucas imagens” (Ramos, 2011, p.52). A autora nos apresenta uma definição 
de ilustração que faz jus à essa produção da época, entendida como a imagem que acompanha 
o texto podendo servir de “respiro” e torná-lo mais atraente. O entendimento da obra não é 
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afetado pela presença ou ausência da imagem. Ainda hoje a definição da palavra encontrada nos 
dicionários não difere muito dessa ideia. Sob esse ponto de vista a imagem é entendida como 
coadjuvante na cena e não como protagonista junto ao texto, a serviço dele como ornamento ou 
tradução.
 
Mesmo dentro desse contexto a imagem possui força. Gustav Doré (1832-1883) foi o maior 
ilustrador em termos de produção da sua época. Ainda que as imagens comuniquem o que 
já está sendo dito no texto, elas possuem força, alteram o “ritmo da narração” e criam “novos 
instrumentos para a apreensão da história. ” (Ramos, 2011, p.55). Mas quando nos valemos da 
imagem como potência narrativa, a sua força ganha vazão. 

Caronte, o condutor da morte
Gustave Doré

No século XiX, a Revolução industrial altera os processos de manufatura e influencia o modo 
de vida e de produção, incluindo a transição do fazer artesanal para a produção por máquinas. 
Nesse contexto, o desenvolvimento de novas técnicas traz melhorias para a reprodução gráfica. 
A litografia - impressão a partir da gravação em pedra e a cromolitografia - litografia com 
possibilidade de inserção de cores, possibilitam o desenho direto na matriz. Rodolphe Topfer 
utiliza da técnica litográfica e articula imagem e texto em seu livro Senhor Crepin, publicado 
em Genebra em 1835. A publicação consiste em diversas vinhetas articuladas, que renderam a 
Topfer o título de inventor da história em quadrinhos. (Linden, 2011, p.13) 
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A fotografia, que surge em 1839, revoluciona a produção artística por nos colocar em outro 
estado de percepção do movimento. Este também é o período conhecido como a idade de ouro 
da ilustração pela quantidade de obras clássicas publicadas e o trabalho com as imagens que “se 
tornou fonte de influencias que se espalham até os dias atuais” (Ramos, 2011, p.56). Randolph 
Caldecott, lança em 1878 o livro Hey, Diddle, Diddle, que atribui valor a ilustração equivalente 
ao texto e a torna necessária para a compreensão da história. “Ele [...] compreendeu que a 
ilustração é em si linguagem narrativa e deu a ela uma liberdade e um poder imensos” (Ramos, 
2011, p.60).

Não há dúvida que brincar significa sempre libertação. Rodeadas por um mundo 
de gigantes, as crianças criam para si, brincando, o pequeno mundo próprio; mas 
o adulto, que se vê acossado por uma realidade ameaçadora, sem perspectivas de 
solução, liberta-se dos horrores do real mediante a sua reprodução miniaturizada. 
A banalização de uma existência insuportável contribuiu consideravelmente para o 
crescente interesse que jogos e livros infantis passaram a despertar após o final da 
guerra.  (Benjamin, 2002, p.85) 

O parágrafo foi destacado do livro Reflexões sobre a criança, o brinquedo e a educação, no qual 
o autor, que viveu entre 1892 e 1940, dedica dois capítulos ao livro ilustrado para a infância. Lá 
no início do trabalho cito o trecho em que Cecília Meireles relaciona as diversas manifestações 
que giram em torno da brincadeira como “o lugar que hoje concedemos ao livro infantil”. 
Olhemos então para o nosso objeto de estudo, que nos possibilita a aquisição de informação 
e conhecimento tanto quanto a recondução a esse lugar da infância, por ser um objeto, um 
brinquedo. 

1.3 - Brincando! 
As possibilidades gráficas que a produção de um livro nos permite é um dos caminhos que temos 
para torná-lo esse objeto-brinquedo. Kurt Schwitters, artista visual pertencente ao movimento 
dadaísta, publica O Espantalho na década de 20, uma produção conjunta com outros artistas de 
renome do movimento - Theo van Doesburg e Kate Sternitz. A história do livro é contada usando 
apenas recursos tipográficos em suas possíveis variações de tamanho, formato e localização. 

Muitos trabalhos foram destruídos durante o nazismo, incluindo este,  sobrando poucos registros 
das impressões originais. Mas, o período que o sucede, apresenta melhoria na qualidade das 
imagens impressas em termos de ocupação de espaço. Época do surgimento dos estúdios Walt 
Disney que influenciou fortemente as gerações seguintes com um “imaginário romântico” e “a 
imagem tendente à perfeição” (Ramos, 2011, p.61). 

Nos anos 60 a temática do livro passa a ganhar novidades relacionadas a questionamentos das 
noções de infância além da influência do ritmo e do movimento resultantes dos novos meios 
de comunicação. É em 1963 que Maurice Sendak publica o livro Onde vivem os monstros, com 
uma temática incomum e atribuindo à imagem uma força inédita na relação com o texto. No 
livro o protagonista Max adentra o mundo da imaginação enquanto acompanhamos Sendak 
nos conduzir pelas imagens, pagina a página, que narram o afastamento do mundo físico que o 
personagem está – o seu quarto, para o mundo da imaginação no qual vive a grande aventura.

Configura-se no período uma intensa mudança social resultante da disseminação dos meios 
de comunicação audiovisual. Os desenhos animados e de arte sequencial – as histórias em 
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quadrinhos – ganham destaque em relação a produção e qualidade. Will Eisner, referência 
na área, escreve sobre o entrecruzamento das linguagens nos quadrinhos e sua importante 
influência no livro ilustrado contemporâneo. 

No Brasil, Ziraldo lança Flicts em 1969, que conta a história de uma cor em busca da sua 
identidade a partir de uma linguagem gráfica inovadora. O livro ganha merecida nota entusiasta 
de Carlos Drummond de Andrade publicada no Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, do mesmo ano: 

Flicts já flutua no bôjo desta idéia. Mais um passo, e não precisará de ponto de 
referência, ela que rodou por toda a parte para afirmar-se, e acabou se encontrando… 
onde, não digo, não quero dizer. Você é que tem que chegar lá para vê-la. O 
conto contado por Ziraldo só merece um adjetivo, infelizmente desmoralizado: 
maravilhoso. Não há outro, e sinto a pobreza do meu cartuchame verbal, para 
definir Flicts: não carece de definição. É. (Andrade apud Ucha, 2012, p.21)

Em 1976 o artista plástico Juarez Machado publica Ir e Vir direcionado ao público infantil. O 
livro é feito apenas com desenhos - sem o uso da palavra, pode ser lido em qualquer ordem e 
não dá rosto ao personagem, deixando o espaço para a imaginação do leitor. 

Não são as coisas que saltam das páginas em direção à criança que as vai imaginando 
– a própria criança penetra nas coisas durante o contemplar, como nuvem que 
se impregna do esplendor colorido desse mundo pictórico. Diante de seu livro 
ilustrado, a criança coloca em prática a arte dos taoístas consumados: vence a parede 
ilusória da superfície e, esgueirando-se por entre tecidos e bastidores coloridos, 
adentra um palco onde vive o conto maravilhoso. (Benjamin, 2002, p.69)

Podemos notar que as investigações exploratórias e lúdicas se dão nos diversos âmbitos que 
compõem o livro: o tema, a relação texto-imagem ou narrativa-imagem e a relação entre o 
projeto gráfico e objeto. A maneira como passamos a produzir a literatura para a criança passa 
nos levar em conta enquanto criança e propõe uma soltura cada vez mais ampla da rigidez, 
possibilitando a quem produz e a quem lê, a brincadeira, o risco e a aventura. O livro infantil 
ilustrado ganha uma nova dimensão na última década, aumentando assim sua produção 
em quantidade e abrindo novas possibilidades de desenvolvimento criativo. Crítica, teoria, 
profissionais consagrados e uma produção cada vez mais cuidadosamente trabalhada, ganham 
um novo espaço e possibilidades de trabalho.

Esse tipo de livro passa por uma ampla efervescência criativa que já não tem limites 
em termos de tamanho, materialidade, estilo ou técnica, e toda sua dimensão visual, 
inclusive tipográfica, é em geral elaboradíssima. Assim, o livro ilustrado requer uma 
leitura crítica à altura. (Linden, 2011, p.21)

 1.3.1 - O tema 
Deixamos a moral, a instrução e os aspectos educativos lá no século passado - e nos livros 
didáticos - no que diz respeito à produção do livro infantil ilustrado. Mas somos - e seremos 
sempre - impelidos a lidar com questões que permeiam nossa cultura e consequentemente a 
maneira como lidamos com determinados assuntos. Se por um lado conseguimos afrouxar 
amarras moralizantes e nos tornarmos mais ousados na exploração dos temas escolhidos para 
dialogar com a criança, por outro nos deparamos com outros aspectos delicados.
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O termo “infantil” por exemplo pode ser assimilado de forma pejorativa. Quando a criança 
é considerada um sujeito incompleto e frágil a quem devemos educar nesse processo de 
escolarização que vivemos, tiramos dela sua potência. A estrutura fechada a quatro paredes 
que segrega a formação por faixas etárias, com crianças que aprendem a ser pela mente, pouco 
se aproxima a ideia de educação em seu real sentido. Sua epistemologia tem origem na palavra 
ex-ducere e significa conduzir de dentro para fora. Ao nos afastarmos dessa condução, caímos 
na infantilização:

isto quer dizer protelar a assunção das responsabilidades da vida adulta sempre para 
mais adiante, renúncia ao exercício da autonomia, recusa dos desafios e do esforço 
necessário, trato do universo da criança como débil, como falta, como prenúncio de 
uma vida outra que não a da própria pessoa. (Ferreira-Santos, 2014a, p.09)

Estão entre as ações culminantes desse processo o ato de evitar assuntos considerados temas 
para adultos; evitar atribuir-lhes responsabilidades; exceder no cuidado prejudicando sua 
consciência de si mesmo e do mundo; a falta de atenção relativa à fala e à escuta da criança.  

Os temas considerados tabus – morte, sexo, violência etc. - têm sido frequentemente abordados 
em publicações voltadas para a infância. ismália, publicado em 2006 e 2014 pela Cosac-Naif, 
traz o poema ilustrado por Odilon Moraes em um projeto belíssimo que ousa também na 
sua forma. Os temas, a loucura e o suicídio, podem chocar a princípio o cliente que busca 
na livraria um presente para a sobrinha. Mas o choque se dá pela nossa dificuldade de lidar 
com determinados assuntos, muitas vezes melhor assimilados pelas crianças, que concebem o 
mundo com maior aceitação. 

Se as crianças devem tornar-se um dia sujeitos completos, então não se pode esconder 
delas nada que seja humano. A sua inocência já providencia espontaneamente 
todas as restrições e, mais tarde, quando estas começarem a ampliar-se aos poucos, 
o elemento novo encontrará personalidades já preparadas. Que os pequeninos riam 
de tudo, até dos reversos da vida, isso é precisamente a magnífica expansão de uma 
alegria radiante sobre todas as coisas, mesmo sobre as zonas mais indignamente 
sombrias e, por isso, tão tristes. (Minona apud Benjamin, 2002, p.87)

Essa abordagem assume um papel delicado mas necessário de criar vias de acesso que rompam 
com o moralismo usualmente apresentado para a criança no seu processo de formação. Optando 
por estes temas que tendemos a evitar no diálogo com a criança nos famosos desconcertos 
causados pelas perguntas cheias de curiosidade, podemos abrir caminhos de comunicação 
importantes para a sua formação, sua autoformação.

A dificuldade com a leitura, a partir desses livros, acontece de maneira geral, seja por parte dos 
pais pensando em um âmbito mais individualizado; seja por parte dos professores em sala de aula, 
lidando com o grupo; ou mesmo pensando em uma esfera macro, que demostra a dificuldade 
da sociedade em lidar com tamanha maturidade. Esses livros não costumam aparecer na lista 
de aquisições da escola, obviamente também não aparecem nas compras substanciais feitas pelo 
governo, tampouco são sucessos de vendas nas livrarias. isso retrata uma certa dificuldade de 
âmbito cultural, que aos poucos começamos a minimizar.
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 1.3.2 - A relação narrativa-imagem
A escolha pela palavra “narrativa” em vez de texto, foi motivada pelo fato de o texto nem sempre 
se fazer presente nestes livros. A imagem, como vimos, recebe a importância que lhe é devida 
ao ser considerada em um livro, com ou sem texto escrito, como protagonista. Uma paisagem 
narrada em um texto pode ser adentrada pelo ilustrador. Ele pode assim caminhar entre as 
árvores, flores, sentir os cheiros e perceber o espaço para poder voltar e nos contar o que viu. 
Contar pelas imagens.

O texto escrito e a imagem possuem diferentes potencialidades, que se usadas atentamente, 
em um equilíbrio entre pensamento e sentimento, podem resultar em uma narrativa complexa 
e rica. Alguns livros que não possuem texto escrito podem ser atribuídos para crianças não 
alfabetizadas, mas a abrangência da imagem e suas possibilidades recondutoras, como veremos 
no próximo capítulo, não é restrita. Podemos sim entender que pelo desenho a criança se sinta 
atraída pelos livros com imagem, mas a diferença dessa condução e a do adulto tem mais a ver 
com um “enquadradamento” do que com os recursos em si:

Crianças aprendem rapidamente a língua das imagens, porque estão em uma fase do 
desenvolvimento em que as sensações, vinculadas às formas, cores e texturas, ainda 
estão à flor da pele, não sofreram influencia excessiva dos efeitos da racionalização. 
(Ramos, 2011, p.46-47)

A imagem nos atrai da mesma forma que atrai as crianças. Pontuando ainda essa questão da 
“infantilização” da imagem, Linden diz:

De imediato, o livro ilustrado evoca duas linguagens: o texto e a imagem. Quando 
as imagens propõem uma significação articulada com a do texto, ou seja, não são 
redundantes à narrativa, a leitura do livro ilustrado solicita apreensão conjunta daquilo 
que está escrito e do que é mostrado. As imagens, cujo alcance é sem dúvida universal, 
não exigem menos do ato de leitura. [...] é raro que a leitura de imagens resulte de um 
aprendizado, uma vez que ela irá paulatinamente desaparecer da nossa trajetória de 
leitores. Ora, assim como o texto, a imagem requer atenção, conhecimento de seus 
respectivos códigos e uma verdadeira interpretação.  (2011, p.08)

A autora francesa nos apresenta em sua pesquisa sobre o livro (Linden, 2011) algumas 
possibilidades de condução entre essas duas instâncias. Seriam elas: 

•	 função da repetição: em que vemos a mesma exposição no texto e na imagem; 
função de seleção: em que se tem selecionada uma parte da mensagem, seja do 
texto pela imagem ou o contrário; 

•	 função da revelação: em que “uma das duas instâncias pode realmente dar sentido 
à outra [...]. O aporte do texto ou da imagem pode assim revelar-se indispensável 
para a compreensão um do outro [...].” (p.123); 

•	 função completiva: preenchendo lacunas ou fornecendo entendimentos que sem 
sua contraparte não ficaria claro; 

•	 função de contraponto: ocorre quando o texto e a imagem se implicam e se 
contradizem, quando uma instância expõe uma situação e a outra demonstra 
diferenças. Ou ainda sobre “quebras de expectativa” quando se espera que um 
caminho seja seguido, mas somos conduzidos por outro.
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•	 função de ampliação: “em que um pode dizer mais que o outro sem contradizê-
lo ou repeti-lo.” (p.125)

Essa exposição não serve para que nos prendamos a categorias, pois não se finda ou congela 
as possibilidades de exploração criativa. Serve mais como uma ideia das diversas interações 
possíveis entre essas duas instâncias encontradas no livro. Seja a imagem que narra junto ao 
texto ou a imagem que conduz uma narrativa sem ele, podemos entender o livro com imagens 
como um resultado entre duas potências, como uma possibilidade de não anular ou restringir 
nenhuma delas, mas sim criar uma combinação.

Com um panorama traçado sobre o objeto de estudo desta pesquisa, seguimos para o próximo 
capítulo, no qual intenciono expor a base que pode nos ajudar a  olhar, ler e apreender este rico 
material.







Capítulo 2
A bússola: o imaginário
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E para ler o livro ilustrado? Esses livros recheados de imagens que contam estórias do mundo, 
da gente, de outros mundos e de outras gentes...? Uma imagem se lê como se lê uma palavra. 
Como se lê os olhos de alguém. Como se lê uma memória. Ler é percurso possível de se realizar 
pelo caminhar entre percepções, sensações e sentimentos. Ao lermos uma imagem ou um 
texto, criamos significados que simbolizados tornam-se ideias e pensamentos. E não finda em 
si toda a capacidade de significados possíveis, mas cria um complexo resultante da interação de 
quem lê e do que é lido. Ler é mais do que passar os olhos por algo. Ler é apreender com todos 
os sentidos. Sentir o frio da neve que cai do lápis branco. Sentir o amor nos olhos que são dois 
pontos de grafite. Sentir salivar a boca pela memória púrpura do gosto da amora pintada em 
aquarela.

Cada detalhe se desdobra em possibilidades de percepção. Merleau-Ponty escreveu, em seu 
estudo sobre a Fenomenologia da Percepção, que “O visível é o que se apreende com os olhos, 
o sensível é o que se apreende pelos sentidos” (2015, p.28). Ler nesse sentido está distante do 
conceito de análise, que busca explicações e definições. Aproxima-se mais de uma condução, 
um convite a um passeio pela obra onde encontraremos uma série de sensações, memórias 
e relações que tecem verdadeiros complexos nos conduzindo a um lugar novo, resultado da 
experiência. 

No estudo de imagens nomeado como imaginário, percebeu-se a recorrência de temas que 
aparecem em diferentes culturas e em diferentes gerações. Narrativas, poemas, desenhos, 
pinturas, crenças, religiões, que se constroem por imagens de uma mesma base. Como seria 
possível a narrativa mítica grega se relacionar com a narrativa mítica japonesa, nos trazendo 
imagens e estórias que se interligam? Como os elementos que constituem o imaginário 
africano, na mitologia dos orixás, carregam as mesmas características que os santos católicos? 
São inúmeros os casos que nos conduzem a essa percepção de agrupamentos simbólicos. De 
onde surge então essa constelação simbólica que permeia toda a criação? E o que é criação?

2.1 – Constelação
A teoria de Gilbert Durand sobre o imaginário apresenta uma maneira de enxergar as 
possibilidades móveis, multiplicadoras e desdobráveis da imagem, conduzida pelo ponto de 
vista antropológico “para o qual ‘nada de humano deve ser estranho’” (2002, p.40). O autor não 
restringe as possibilidades de acesso a vastidão da imagem, mas nos apresenta uma tipologia 
baseada na convergência de temas. O método de convergência baseia-se na recorrência 
temática, entendendo que as imagens surgem em torno de núcleos organizadores de motivações 
simbólicas recorrentes e que se encadeiam em “constelações de imagens, constelações 
praticamente constantes e que parecem estruturadas por um certo isomorfismo dos símbolos 
convergentes. ” (Durand, 2002, p.40-43)

Para pensarmos o surgimento de uma imagem, pensemos no nosso corpo. Nos movimentamos 
por gestos, movimentos corporais instintivos e inconscientes da sensório-motricidade. Os 
gestos são apresentados em duas possibilidades: os gestos pragmáticos, como andar, comer e 
deitar, sobre os quais Durand define três dominantes reflexas (postural, digestiva e rítimica); 
e os gestos expressivos, dados pela linguagem, em que passam a ter um sentido, ser uma via de 
comunicação. É a partir desse entendimento que surge o conceito de schèmes, estruturas que se 
ajeitam e se encaixam no oscilar entre as nossas pulsões e o mundo externo. A teoria do trajeto 
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antropológico se pauta na ideia de que exista uma troca contínua entre a pulsão – movimento 
inato – e o estímulo – movimento externo. Ao experimentarmos um estímulo tentamos assimilá-
lo encaixando-o aos nossos esquemas de conhecimento já estabelecidos. Caso isso não seja 
possível, passamos então a acomodá-lo, modificando um esquema já existente ou criando um 
novo. São assim responsáveis pela junção entre os gestos inconscientes da sensório motricidade, 
as dominantes reflexas e as representações. Ou, como nomeia Bachelard, são o “símbolo-motor” 
(apud Durand, 2002, p.40).

Pelos schèmes corporais, pela sua relação com o mundo, surge a imagem arquetípica. Os 
arquétipos são as substantificações dos esquemas presentes em todas as épocas. Motivações 
ancestrais portadoras da sensação de ampliação do corpo e consequente conexão com o outro. 
Os arquétipos são a influência que recebemos pela “tomada de consciência de grandes símbolos 
hereditários, espécie de germe psicológico. ” (ibidem, p.39). Como exemplo, podemos usar o 
livro O que você faz com uma ideia? (Yamada, 2016) que lida, pela narrativa sensível atrelada às 
imagens, com o surgimento subjetivo de uma ideia e nossa relação com ela. O personagem vê a 
ideia materializada na imagem de um ovo coroado com perninhas. O ovo, germe portador da 
vida, é símbolo atrelado à gestação. Nós leitores somos conduzidos pelo personagem que, ao se 
deparar com a ideia coroada, começa a se questionar: 

“De onde ela veio? Por que está aqui?”
Eu me perguntei: “O que você faz com uma ideia?”

O que você faz com uma ideia
Yamada e Kobi

A imagem que nos apresenta o personagem e sua ideia-ovo, os coloca sobre raízes imensas, 
largas e subterrâneas desenhadas a lápis monocromático. Na superfície onde pisam os pezinhos 
da ideia-ovo, gramas verdes aparecem e algumas se soltam e voam com o vento. O complexo de 



38

casas ao fundo, com uma estrutura larga e firme, nos sugere a ideia de refúgio e intimidade. Estar 
fora dela, mas ainda próximo, coloca o personagem em situação de novidade, na possibilidade 
de arriscar-se, mas com uma estrutura que o protege. Essa imagem é narradora e detentora 
do movimento do que aqui buscamos compreender. A imagem arquetipal é a ideia, a origem 
primordial, o protótipo que se manifesta pela corporeidade em contato com nossas raízes. A 
ancestralidade é o traço hereditário constitutivo do nosso processo identitário e permanece 
para além da nossa própria existência, nos dando base. A herança ancestral é muito maior e 
mais durável (a grande duração histórica) do que nossa existência (pequena duração histórica). 
Essa herança coletiva pertence ao grupo comunitário a que nós pertencemos e nos ultrapassa. 
No desdobramento do tema, temos dois percursos possíveis:

A partir das imagens arquetípicas estabelecemos dois caminhos diferentes: um 
caminho é aquele que cumpre a função cognitiva da imagem transformando seu 
aspecto exterior em representação. Ficamos com a capa superficial da imagem, 
com seu valor apenas icônico. Como representação, portanto, serve ao aparelho 
cognitivo e conceitual, possibilitando a estruturação racionalizante dos conceitos 
e ideias. [...] O outro caminho concomitante é o que faz com que a imagem 
arquetípica se integre na sintaxe de uma narrativa pela força criadora (poiésis) do 
mito (processo de mitopoiésis). (Ferreira-Santos, 2005, p.113) 

A imagem arquetípica evoca o símbolo – sumbolon – que significa religação, reunião de duas 
metades: parte direta, ideativa, visível da representação concreta (signos arbitrários) e parte 
arquetípica, secreta e invisível (significado). Nos reconecta pela ancestralidade à nossa pertença, 
nos encaixa como parte dessa grande duração histórica. “Os símbolos constelam porque são 
desenvolvidos de um mesmo tema arquetipal, porque são variações sobre um arquétipo.” 
(Durand, 2002, p. 43) O símbolo é substantivo, rico em sentidos diferentes e polivalente.

Filósofo das formas simbólicas, Cassirer defende que a criação de sentidos envolve todos os 
processos da cultura humana: a linguagem, o mito, a arte, a religião... O simbólico em Cassirer 
se apresenta como parte constitutiva de todas as disciplinas humanas, entendendo que os 
símbolos surgem como estruturação das relações do homem com o mundo.

O homem descobriu, por assim dizer, um novo método para adaptar-se ao seu 
ambiente. Entre o sistema receptor e o efetuador que são encontrados em todas as 
espécies animais, observamos no homem um terceiro elo que podemos descrever 
como o sistema simbólico. Essa nova aquisição transforma o conjunto da vida 
humana. Comparando aos outros animais, o homem não vive apenas em uma 
realidade mais ampla; vive, pode-se dizer, em uma nova dimensão da realidade. 
(Cassirer, 1994, p.371)

Os duendes
Liniers
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Os símbolos são possíveis de serem estudados levando-se em conta “a compreensão dos sentidos 
por eles agenciados”, que os classifica respeitando o movimento entre seus desdobramentos 
culturais influenciados pela época e lugar que surgem, mas também pela compreensão de que “a 
faculdade humana de simbolização do mundo, de si e do outro é uma constante antropológica” 
(Almeida e Ferreira-Santos, 2012, p.38). Não se pode assim criar uma classificação de imagens 
estática que não respeite esse movimento constante e articulador. 

A classificação de imagens feita por Durand (2002) organiza três estruturas baseadas nas 
dominantes reflexas corporais que vimos a pouco: a dominante postural, a dominante digestiva 
e a dominante de ritmo. Seriam esses gestos reflexos, primevos e estruturais, que se manifestam 
em nós seres humanos e que constituem a base das nossas pulsões.  
 

... este isomorfismo dos esquemas, arquétipos e símbolos no seio dos sistemas míticos ou de 
constelações estáticas levar-nos-á a verificar a existência de certos protocolos normativos 
das representações imaginárias, bem definidos e relativamente estáveis, agrupados em 
torno de esquemas originais e a que chamaremos estruturas. (ibidem, p.63)

Para compreendermos as estruturas, levaremos em conta que toda imagem se pauta em uma 
resposta à angústia da morte e do tempo que passa: é essa a motivação que nos impele a criação. 
O homem é o animal que tem consciência do tempo e da sua finitude, e essa consciência é a 
causa da nossa angústia existencial. Pensando na corporalidade, nos movimentos de um bebê 
em seu desenvolvimento, a primeira dominante reflexa que podemos destacar é a postural. Ela 
nos mostra que tendemos à verticalidade buscando estarmos em pé. O bebê levanta os braços 
para os pais, se segura no berço para levantar, quer alcançar, subir e ver mais. Essa dominante 
se desdobra na estrutura heroica “de combate à negatividade da morte”. A segunda dominante, 
a digestiva, está ligada às necessidades de nutrição, alimentação e seu processamento. Os 
movimentos de engolimento e a noção de profundidade se destacam, bem como seus processos 
de mastigação, transformação e deglutição. Essa dominante resulta na estrutura mística, “de 
inversão da negatividade”. A terceira é a dominante do ritmo: essa dominante não está muito 
bem definida por ter sido estudada apenas “no animal adulto e macho, permanecendo dúvidas 
sobre sua origem” (Almeida e Ferreira-Santos, 2012, p.40). Ainda assim Durand nos apresenta 
evidências de sua validade por três movimentos reflexos: o movimento copulativo, o compasso 
cardíaco e a respiração. A dominante rítmica está relacionada à estrutura dramática: “espécie 
de síntese que apaga a tensão entre os opostos, mas a mantém em sua dinamicidade”. (ibidem, 
p.19).

É a partir dessas estruturas que Durand desenvolve uma tipologia baseada em um “agrupamento 
de imagens e suscetível ela própria de se agrupar numa estrutura mais geral a que chamaremos 
de Regime.” (Durand, 2002, p.64) São dois regimes que abrangem as três estruturas apresentadas: 
o regime diurno da imagem, que compreende a dominante postural e o regime noturno da 
imagem, detentor das potências ligadas à digestão e ao ritmo. Temos assim uma bipartição dos 
motivos recorrentes no aparecimento das imagens. Porém, há uma possibilidade de uma definição 
de um terceiro regime investigado por Ferreira-Santos (1998), que abarca as questões relativas 
ao ritmo tornando a estrutura dramática independente do regime noturno e compreendendo 
seu movimento cíclico, ritmado e conciliador de opostos: o regime crepuscular da imagem. 

Para visualizarmos os agrupamentos imagéticos que compreendem toda essa estrutura 
apresentada, apoio-me em alguns livros que detêm as potências encontradas em cada regime:



40

O Bárbaro (Renato Moriconi)

Um cavaleiro aparece enfrentando todos os tipos de perigo, montado em seu cavalo e com uma 
lança na mão. Temos aqui um exemplo do regime diurno da imagem, que unifica os símbolos 
relativos ao combate e a ascensão. Levando-se em conta, como vimos, que as imagens são uma 
resposta à angústia gerada pela morte e pelo tempo, no regime diurno a maneira de lidar com 
a questão é o enfrentamento, o combate, a antítese. A lança é símbolo vertical, ascensional, um 
duplo de símbolos como a flecha, a espada, a escada, a asa: elementos relacionados à altura, ao 
dia, à purificação, à divisão e à masculinidade. Todos elementos de verticalização, ligados ao 
masculino e à estrutura de sensibilidade heroica. O cavalo é símbolo teriomórfico (animal) que 
aparece no regime diurno pela antítese, como possibilidade de, tendo aparecido, ser combatido. 
Como diz Durand, “figurar um mal, representar um perigo, simbolizar uma angústia é já, através 
do assombramento pelo cogito, dominá-los.” (2002, p.123)

Psiquê (Angela Lago)

Psiquê é amaldiçoada por Afrodite, que enciumada por sua beleza envia o filho Eros para lançar-
lhe um feitiço que a faria se apaixonar pelo mais terrível dos seres. O feitiço rebate e atinge Eros, 
que se apaixona perdidamente pela princesa. Consciente de seu destino, graças a um oráculo 
consultado pelo rei, seu pai, Psiquê deve “esperar o desconhecido, sozinha, na beira do abismo”. 
As imagens, bem como a temática, relacionam-se ao regime noturno da imagem. O abismo 
aqui, diferente do que ocorreria no regime anterior, não pressupõe a queda, mas a descida 
lenta à intimidade: Psiquê diante do abismo é carregada pelo vento. A narrativa apresenta uma 
série de dificuldades que a personagem encontra no intuito de reunir-se ao amado, após tê-lo 
ferido. Agindo de modo contrário às suas recomendações de não poder vê-lo, lança luz sobre 
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ele utilizando uma lamparina e remonta assim a antítese do regime diurno que bruscamente o 
revela como fera. Aqui vemos a valorização do escuro, da noite, que por sua vez são desdobrados 
nos elementos que aparecem ao longo da narrativa: a descida, a caverna, a passagem lenta, o 
mergulho, o “entrar”, todos elementos que se relacionam ao processo de nutrição e passagem 
do alimento por dentro do corpo-continente. O sistema digestivo úmido que acolhe, guarda 
e transforma, em um movimento agrário, vegetal e feminino. Dos personagens vemos apenas 
suas sombras e mal conseguimos enxergar e definir os elementos nas imagens. Nessa estrutura 
de sensibilidade mística, “ao invés da ascensão ao cismo, há a penetração no centro” (Almeida, 
Ferreira-Santos, 2012, p.24). 
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Enamorados (Rébecca Dautremer)

Salomé, inconformada com as provocações de Ernest, seu colega na escola, conta para sua mãe 
sobre as atitudes do menino e recebe a hipótese de que Ernest pode estar enamorado. Sem 
saber o que isso quer dizer, Salomé investiga junto aos amigos da escola quais os sintomas e 
desdobramentos possíveis de estar enamorado. A narrativa não apresenta uma antítese, nem 
uma antífrase, mas uma conciliação de opiniões e expressões que unem-se em um complexo 
percurso de compreensão.  São sentimentos, sensações, memórias e ideias que se interlaçam 
em um diálogo que conduz a uma travessia sobre o assunto. Em uma sequência de imagens 
construídas a cada possibilidade da investigação dada pelas crianças, vemos aqui o regime 
crepuscular da imagem, na acepção de Ferreira-Santos, ou a estrutura sintética do regime 
noturno, na terminologia durandiana. O crepúsculo é o entre, entre o dia e a noite, que não 
diminui nenhum dos dois, mas os concilia mantendo as potências de cada um. É simbolizado 
pela união, entrelaçamento, pelas imagens cíclicas do calendário, ciclo lunar, androgenia, 
o caminho, a ponte, a barca, todos detentores da faculdade de ligação. Ferreira-Santos nos 
apresenta a hipótese de a dominante rítmica basear-se na vida intra-uterina, enquanto o feto, 
antes mesmo de ter seus órgãos formados, tem contato com os ritmos da mãe, como o batimento 
cardíaco e a respiração. “Esses elementos dariam primazia do ritmo como dominantes, antes do 
reflexo copulativo” (1998, p.109-110).

Essas estruturas de sensibilidade guiaram minha leitura de imagens e narrativas neste trabalho. 
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Uma base sobre a qual nos pautar que nos conduz por significados possíveis e moventes, que 
puxam outras imagens e outros símbolos criando uma rede de imagens que nomeamos de 
imaginário. O imaginário, assim, diferente da ilusão, não é negação, mas uma maneira de lidar 
com o real. Essa é a função da criação. 

2.2 – A criação
A busca por entender como uma imagem se forma dentro da gente e como ela se comunica 
com o Outro me fez ter acesso a essa maneira de olhar para a imagem, que permeia o afeto, 
compreende nosso íntimo e valida nosso itinerário. Se jogarmos luz direta não iremos enxergar 
seus movimentos e desdobramentos possíveis. Precisamos enxergar na penumbra, em uma 
“lumina profundis” (Ferreira-Santos, 2005, p.112) que leva luz suficiente para podermos olhar 
em profundidade. Tentar racionalizar uma imagem é como tentar segurar um peixe com a 
mãos: ele nos escapa, afoito pelo movimento. Se optamos por seguir unicamente pelo viés da 
racionalização, tendemos a viver a experiência analiticamente, buscando “explicar” perdendo 
assim as “dobras” (“plicas”, em latim) dos acontecimentos. A vida não acontece em linha 
reta, muito menos nossa imaginação: “os eventos se duplicam, triplicam, quadruplicam e 
se complicam. ” (Ferreira-Santos, 2014b, p.72). Respeitando isso, podemos entender que os 
eventos podem se implicar, ou seja, se dobram, entrelaçam e se unem e assim parecem poder 
dar conta da abertura e disponibilidade necessárias para trilharmos o caminho aqui proposto. 
Acessar esse caminho nos direciona para o instintivo, o ser selvagem em nós que reside nas 
camadas nucleares. Esse lugar que se localiza antes da moral, antes da educação, antes de 
qualquer conveniência acordada socialmente. Merleu-Ponty escreve: “a comunicação de uma 
cultura constituída com outra se faz por meio da região selvagem onde todas nasceram.”(2005, 
p.114). A beleza da consciência sentida no corpo afeta. E se somos afetados o somos por nos 
reconhecermos parte deste lugar sagrado da partilha.
 
Se a hermenêutica é a busca pela compreensão, a hermenêutica simbólica é a tentativa de 
interpretação que se pauta pelo simbólico. É o trabalho filosófico de interpretação do símbolo 
pelo caminho da antropologia, pelo viés da compreensão e não da explicação. Compreensão 
de “que a pessoa é o início, o meio e fim da jornada o que suscita um engajamento existencial” 
(Almeida e Ferreira-Santos, 2012, p.43). Toda busca parte da busca por si mesmo e pela nossa 
auto realização, pois realizar-nos implica em realizarmos a vida. O encontro com o Outro nos 
é rico pela possível condução. É necessário que haja um iniciador capaz de criar circunstâncias 
para que a outra pessoa se lembre do que já está dentro dela. Descobrir-se, tirar a coberta do 
que ali já estava, sempre esteve. Dos encontros capazes de nos colocar no nosso caminho de 
realização da vida – sina. Os que nos ajudam a olhar. Juntos e implicados criamos meios de viver 
em comunidade, criamos cultura, convenções e criamos a possibilidade de nos realizarmos.
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“A caneta encosta e a mancha marca o papel em branco. 
De linha em linha traço uma relação e entrego à sua superfície toda minha profundidade.”

Sempre fiquei fascinada com a tinta sendo espalhada pelo papel porque assim nos impele ao 
movimento, tal como o corpo circunscrito na vida nos impele ao movimento. Quis usar a 
imagem em vez de transcrever aqui as palavras, justamente para que pudéssemos nos debruçar 
sobre a gestualidade impressa no papel. A brincadeira entre as palavras superfície e profundidade 
nos dá a dimensão da complexa ludicidade possibilitada pelo registro material. imprimir o 
gesto pelo traço e pela letra deixa mais de nós registrado do que podemos intuir.

Se deixamos uma caneta e um papel ao alcance de qualquer pessoa, adulto ou criança, veremos 
surgirem pontos, linhas e gestos formando estruturas. Como a caneta encostada no papel, as 
mãos no barro, o corpo ao som da música – movimento e criação. Somos seres simbólicos e 
criadores por essência. A realização dessa criação é uma necessidade. (Cassirer, 2012/ Ostrower, 
2012). Por vezes a associamos ao que consideramos hoje como Arte, mas vale lembrar que Arte 
nos primeiros tempos de humanidade (como vimos no primeiro capítulo) não era instância 
contemplativa, mas vivenciada. Não dissociada da vida, mas constitutiva. E acima de tudo: 
ação comunicativa. 

A criação está associada a dar forma. Ao realizar algo realizo a mim mesmo na pequena 
existência, minha vida, passagem; mas em diálogo e alinhamento com a grande existência: a 
ancestralidade. A imaginação é a constelação de imagens moventes que nos habita, um tipo 
arquivo interpessoal e inter-geracional, onde residem todas as imagens. Simbolicamente “é o 
grande operador de imagens, enquanto o imaginário é o repositório dinâmico das constelações 
de imagens. ” (Almeida e Ferreira-Santos, 2012, p.34) 

Participei como aluna ouvinte e como aluna da pós-graduação de uma aula do professor 
Marcos Ferreira-Santos que trabalha a materialidade da argila para tratar da imaginação 
material. Gaston Bachelard desenvolve um estudo poético sobre a imaginação criadora e norteia 
seu pensamento em dois caminhos distintos: a imaginação formal e a imaginação material.   
A imaginação formal se envolve pelas formas da superfície e se deleita pelas simetrias e 
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harmonias de natureza intelectual. Já a imaginação material envolve o corpo e a matéria, em 
uma relação orgânica e onírica que perpassa os quatro elementos primeiros da natureza – água, 
fogo, terra e ar – “os hormônios da imaginação” (Durand, 2002, p.34-35) terreno fecundo e 
portador das propriedades da materialidade terrena. 

A dinamogenia decorrente desta relação primordial [corporeidade e matéria] tanto 
pode suscitar o mergulho em sua profundidade, perscrutando a substância dessa 
matéria, numa con-fusão com seu próprio amago [casa, abrigo, fundo do mar, o 
centro do furacão ou o interior da brasa...] ou ainda impulsionar-lhe a uma paisagem 
onde a mão construtora ou destruidora lhe agita transformações [modelar o barro, 
construir, provocar temporais, conduzir as ventanias, incendiar...]. (Almeida e 
Ferreira-Santos, 2012, p.35)

Foram três participações nessa aula em diferentes anos. O professor nos convida até o Ateliê 
Tapir, da ceramista e pesquisadora Sirlene Gianotti. O espaço materializa o encanto de uma casa 
cuidadosamente estruturada para receber: receptivo, acolhedor e feminino. As vigas grossas de 
madeira criam espaços abertos por onde entra a luz. É também por onde nos acessa o aroma das 
ervas que ela deixa abafando enquanto chegamos. Ela nos introduz às questões do barro e nos 
mostra como lidar com sua resistência: pelo respeito. Nos mostra as ferramentas que utiliza, o 
corte feito com linha de nylon. Também os maquinários: o torno – o giro sobre o mesmo eixo 
e o forno – o ventre transformador. O percurso é encantador e antes de, enfim, colocarmos as 
mãos na argila, recebemos uma proposta. 
 
Da primeira vez que participei dessa aula, recém-formada no Bacharelado em Artes Visuais, 
pude ter contato com um caminho despertador do impulso criador de uma maneira muito 
diferente da qual tinha vivenciado até então: me sentia muitas vezes um tanto intimidada diante 
da folha de papel em branco. A proposta feita pelo professor era um convite à dança. Marcos 
Ferreira-Santos escolheu uma música do projeto Bach to África, que mistura composições 
clássicas do músico com cantos africanos. Um frenesi. Levemente tímidos começamos a nos 
balançar, chacoalhar. Minutos de música dançada e por fim terminamos suados, cansados e bem 
menos tímidos. Despertar o corpo pela música e pela dança é alegria pura. Depois disso veio a 
proposta de centramento: nos sentamos e o professor nos conduziu a uma espécie de meditação 
guiada. Com os olhos fechados e o corpo ainda respondendo a dança, fomos convidados a 
imaginar um lugar onde nos sentíssemos à vontade e pudéssemos perceber as sensações que 
acordavam no corpo. A intenção era que pudéssemos usá-las no contato com o barro. E assim, 
fomos ao barro, com o corpo desperto e a mente vagarosa.

A sensação resultante da imagem-experiência vivenciada era sublime. A imagem do lugar 
por onde passei era uma cachoeira. Uma cachoeira encoberta por folhagens. O que mais me 
chamou atenção foi um raio de luz que atravessava as árvores e atingia as águas em queda. 
Aquele espaço encoberto e a luz entrando. Mas como imprimí-la no barro? Sem saber muito 
como seguir, comecei a mexer na argila. Sentir sua densidade e seu espalhar pelas minhas mãos e 
dedos. Como pontua Durand “todo elemento é bivalente, simultaneamente convite à conquista 
adaptativa e recusa que motiva uma concentração assimiladora sobre si.” (2002, p.35). É preciso 
ousadia e brincadeira na experimentação da matéria. Trava-se um embate entre a nossa vontade 
e a sua resistência. As experiências não são previstas, o que esperamos nem sempre se dá. Quase 
nunca. É a resistência do papel, a resistência do barro. Como a resistência do outro nas relações 
e da própria vida. A aceitação e a entrega a esse jogo entre a resistência e a insistência, nos 
conduz pelas possibilidades da forma. 
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A forma que saiu me pareceu feiosa que só. Mas eu não me importei porque ela conseguia 
dizer o que eu senti. Quase uma cumbuca com a boca mais fechada, uma espécie de caverna 
por onde a luz entrava. Na leitura das formas, pautado por Bachelard, Marcos pegou-a nas 
mãos e disse: “aqui o que recebe atenção é o conteúdo da forma, a valorização do que está 
dentro”. Dar forma e de-formar, transformar, reformar experienciando a materialidade a favor 
da subjetividade nos coloca diante de nós mesmos.

Na segunda participação, já sabendo dos passos que seguiríamos, racionalizei a experiência. 
Não tendo ficado muito claro para mim a sensação do lugar percorrido no momento do 
silenciar, justamente pela agitação, simbolizei a experiência mentalmente e defini que modelaria 
uma flor de lótus. Convencida da minha forma e sem deixar que a materialidade exercesse seu 
movimento, eu impus formatos quadrados e os sobrepus para a modelagem. O resultado foi 
ruim. Não pela estética em si, mas pela total desconexão com a experiência. A falta de entrega 
atrelada à expectativa estética, nos afasta da nossa condição humana de simbolizar e comunicar. 
Estaríamos então mais próximos da nossa realização na medida em que nos tornamos mais 
humanos? Subjetivos, errantes e incompletos?

Na terceira vez que participei da aula, relembrando a frustração pela experiência anterior, 
busquei silenciar a mente e as expectativas para que assim pudesse criar a conexão com a 
experiência. Dançamos, suamos, sentamo-nos, acalmamo-nos e eu fui para a beira do mar. 
Diante do mar sentia o vento passar pelo meu ouvido, intermeado pelo barulho – marulho – 
das ondas estourando. O que se destacou foi o som. O som do mar, o som do vento. “Sejam 
quais forem os modos e os meios, ao se criar algo, sempre se o ordena e se o configura. ” 
(Ostrower, 2012, p.05). Essa foi a imagem resultante:
As imagens criadas por nós dizem de nós e do todo. São potência comunicadora no lidar com a 
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angústia existencial que vimos há pouco. Diante do mundo e dos seus caminhos solares, noturnos 
e crepusculares, seguimos entremeando os estágios, simbolizando toda e cada experiência. A 
simbolização não nos torna seres iludidos: diferente da ilusão, que nega o real, a imaginação 
surge como uma maneira de lidar com o real. Não nos afastamos da consciência, mas exercemos 
nossa faculdade criadora para podermos lidar com ela. Conscientes assim da importância do 
corpo desperto para que assim sejam acessados os schèmes, arquétipos, símbolos e imagens dessa 
constelação que nos perpassa, seguimos para a leitura de três livros selecionados por predileção. 
Ou, seguindo pela visão da fenomenologia compreensiva, pelos quais fui escolhida. 





Capítulo 3
os caminhos: leitura de livros
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3.1  A árvore vermelha
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A Árvore Vermelha, do autor e ilustrador australiano Shaun Tan foi publicado pela primeira vez 
pela Lothian Books, na Austrália em 2001 e publicado no Brasil em 2009 pela SM Edições. Shaun 
Tan nasceu em 1974, em Perth, na Austrália Ocidental. Formu-se na University of Western 
Australia em Belas Artes e Literatura inglesa. Atualmente trabalha como autor e ilustrador de 
livros, residente em Melbourne. Trabalhou em animações como Wall-E e ganhou o Oscar pela 
animação The Lost Thing, baseada em seu livro de mesmo nome. O livro A Árvore Vermelha 
foi trabalhado materialmente, principalmente, a partir de colagem, tinta acrílica e tinta à óleo. 
O livro entra na categoria de literatura infanto-juvenil e apresenta como temas a depressão, a 
angústia e a esperança.
 
Foi em um passeio pela sessão direcionada às crianças na livraria que o encontrei. Livro grande, 
de um púrpura lindo na capa. Cor que o artista usou para refletir na água os tons de um céu 
crepuscular. 

Onde está o real: no céu ou no fundo das águas? O infinito, em nossos sonhos, é tão 
profundo no firmamento quanto sob as ondas. [...]. Elas são como pontos de junção 
do sonho, que, por elas, muda de registro, muda de matéria. Aqui, nessa articulação, 
a água assume o céu. O sonho dá à água o sentido da mais longínqua pátria, de uma 
pátria celeste. (Bachelard, 2016, p.51)

A cor púrpura carrega instâncias de passagem e de movimento. Transita entre a alegria e 
melancolia, entre o frio e o quente, o dia e a noite. Ao pesquisar sobre a cor encontrei não um 
matiz, mas uma série de tons que se localizam entre os matizes da cor azul e da cor vermelha. 
Tons vermelhos inclusive, azuis também e arroxeados de variadas saturações. Sem uma definição 
precisa, a entendemos como o próprio movimento entre os opostos.
 
A relação dos opostos aparece em uma coincidentia oppositorum, termo que se define pela 
conciliação dos contrários: “manifesta-se em toda ocorrência em que os opostos aparecem em 
uma relação de complementaridade, sem que haja síntese, sem que um termo destrua, subjugue 
ou preceda o outro. É a permanência da tensão. ” (Ferreira-Santos, Almeida, 2012, p.90). 
Dessa manifestação conciliadora surge um terceiro elemento nomeado como tertium datum, 
que detém a potência dos seus dois elementos de origem. As duas cores primárias ou puras, 
combinadas e conciliadas, formam a cor secundária: roxo, lilás, violeta ou púrpura.

A cor púrpura me transporta para a temporada de amoras que chega no fim do inverno. Temos 
alguns pés no sítio que meus pais compraram quando eu era bem pequena, onde passei parte da 
minha infância. As árvores ficavam carregadas de frutas em agosto e meu pai estendia lonas pelo 
chão para que pudéssemos apanhar o máximo de frutas que conseguíssemos. Era um tempo de 
um arroxeado intenso que tingia tudo; os pés, os sapatos, as roupas, a boca. Meu avô se sujava 
muito e carimbava o caminho. Minha avó dava bronca, mas recebia as amoras que ele entregava 
e nos fazia uma geleia deliciosa. Fiz esse desenho já há um bom tempo. Ele me traz a sensação 
familiar, doce e púrpura desse vivido. 
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Voltando ao livro, um barquinho de papel manuscrito flutua na superfície calma de um possível 
lago. A página dupla aberta nos possibilita ver a paisagem ampliada e as nuvens em manchas 
das mais claras às mais carregadas refletidas sobre a água. Guimarães Rosa escreve no conto 
Desenredo: “Todo abismo é navegável a barquinhos de papel” (1969, p.38-40) e nos presenteia 
com a percepção dos alcances furtivos da imaginação diante da realidade por vezes abismal. 
Na capa do livro ele carrega uma menina de cabelo laranja. A cor do seu cabelo contrasta com 
o verde-azulado do barco e o lilás-reflexo. As três cores aqui são cores secundárias, ou seja, 
resultantes da combinação de duas outras cores primárias. 

A menina, debruçada sobre a borda do barco, inclina-se melancolicamente para o fundo da 
água. Parece haver silêncio. Em um movimento narcísico – que ocorre mesmo sem a formação 
do seu reflexo, me suscita uma questão: sempre que olhamos para dentro de o que quer que 
seja, estamos buscando a nós mesmos? 

Já que as coisas e meu corpo são feitos do mesmo estofo, cumpre que sua visão 
se produza de alguma maneira nelas, ou ainda que a visibilidade manifesta delas 
se acompanhe nele de uma visibilidade secreta: “a natureza está no interior”, diz 
Cézanne. Qualidade, luz, cor, profundidade, que estão em certa distância diante 
de nós, só estão aí porque despertam um eco em nosso corpo, porque nos acolhe. 
(Merleau-Ponty, 2013, p.21).

A menina observa a água mas não a toca, suas mãos se voltam para si. Os círculos concêntricos 
na superfície nos contam de uma possível chuva leve, garoa, lágrimas de um choro silencioso, 
que ocorre onde o reflexo revela as nuvens carregadas. O conjunto formado pelo barco e pela 
personagem cria uma sombra na água e é por essa sombra delineada que conseguimos ver 
o fundo das águas. Por ela conseguimos ver o que a menina está olhando: a sombra torna 
visível a profundidade. A sombra é o redobramento da noite. Bachelard, em seu estudo sobre a 
fantástica da água, nos apresenta a potencialidade dessa combinação entre água e noite:
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[...] como a água é a substância que melhor se oferece às misturas, a noite vai penetrar as 
águas, vai turvar o lago em suas profundezas, vai impregná-lo. Às vezes a penetração 
é tão profunda, tão íntima que, para a imaginação, o lago conserva e plena luz do dia 
um pouco dessa matéria noturna, um pouco dessas trevas substanciais. (2016, p.105) 

Temos assim a primeira pista do percurso a ser tomado pelo autor. Shaun Tan nos guiará por 
um percurso pelo Regime Noturno da imagem (Durand, 2002), com pausas crepusculares para 
que possamos respirar na superfície. A imagem da capa que nos apresenta a possibilidade de 
visualização do fundo da água é um convite, assim, ao mergulho, à descida, à profundidade e 
à intimidade – imagens de redenção do regime noturno. O fundo do lago está cheio de folhas 
monocromáticas tingidas de lama, água e terra. Estamos vendo o fundo. Estamos vendo dentro. 

[...] o isomorfismo das imagens da descida e da profundidade é admiravelmente 
sentido pelo poeta: “... coisa singular, é dentro de si mesmo que se deve olhar o 
exterior. O profundo espelho sombrio está no fundo do homem. Aí o claro-escuro 
terrível... é mais que imagem, é o simulacro, e no simulacro há qualquer coisa de 
espectro.... Ao debruçarmo-nos para esse poço... descobrimos a uma distância de 
abismo, num círculo estrito, o mundo imenso”. (Hugo apud Durand, 2002, p.209).

Entre as folhas lamacentas do fundo do lago uma se destaca pela intensidade da cor vermelha. 
O vermelho nos acompanha do título do livro à sua conclusão – em todas as páginas a folha 
vermelha se faz presente, como um lembrete de vivacidade em meio às melancolias advindas.  

Ao abrir a capa nos deparamos com a menina em pé sobre um banquinho. A amplidão 
confortável da paisagem nos coloca em um campo verde-vivo de um pôr de sol que ainda tinge 
de dourado o caminho e já arroxeia o céu.  A luz chega em seu corpo pelas costas, escurecendo 
seu rosto. Ela, de olhos fechados, segura um megafone encostado na boca de onde caem letras. 
O banquinho e o megafone, tudo aqui precisa ser aumentado para que possa ser ouvido? Seria 
um pedido de ajuda? Talvez um pedido melancólico e não exacerbado. O pedido não por um 
socorro heroico, mas crepuscular, de aproximação. Talvez até uma tentativa de ajuda por si 
mesma, a si mesma. O ato de pôr em palavras o que está dentro já ajuda, ainda que quebradas 
e desconexas como tantas vezes são nossas tentativas de exteriorização das sensações e que a 
imagem aqui é capaz de simbolizar. O megafone amplia e expele as letras. Ao ser lida pode ler-
se, elaborando o vivido.  
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Graficamente, a imagem tem borda definida e uma margem grande. As letras que despendem 
do megafone atravessam a borda da imagem e a ignoram. Talvez elas queriam nos dizer mais do 
que estamos vendo. Somos impelidos a virar a página. 

As letras em um contínuo, espalham-se pela página dupla seguinte - mais uma imagem à esquerda 
e os créditos do livro à direita. Mesmo as formalizações ganham ares de poesia. A imagem na 
esquerda é precedida por uma dedicatória pequena e objetiva: “para Inari”. Dentro da margem, 
novamente corrompida, um relógio afincado no chão. Um campo de hastes douradas com o 
céu de um azul que nos observa em seu movimento. O relógio nos remete ao deus do tempo 
Chronos pertencente à Mitologia Grega que está relacionado ao tempo cronológico. O tempo 
que pode ser medido pelo movimento das coisas terrenas, que possuem um princípio e um fim. 
Enfincado no chão, o relógio nos evoca algo que parou no tempo, estancou e não está seguindo 
o fluxo. O tempo nessa perspectiva é opressor, diferente do nosso tempo interno. 

A imagem nos remete ao quadro Campo de Trigo com Corvos, de Van Gogh. A paisagem e as 
cores escolhidas para a composição assemelham-se aos campos de trigo europeus da obra do 
pintor holandês. Mas não só, as pinceladas são marcadas pelo acúmulo de tinta e têm uma 
densidade de matéria sobreposta. Recurso tácito e perceptível do qual os dois artistas se valem. 
Mas Shaun Tan utiliza ainda recortes, fotografia e mais um tanto de outras coisas inseridas: a 
maneira que o artista usou para materializar nossas inquietudes. 

No corpo do relógio, buraquinhos guardam pequenas portas. Dentro delas, não se vê muito bem: 
um olho? alguns bichos? As portas estão abertas, vemos maçanetas. Outros já não tem portas. E 
de resto, peças de quebra-cabeças, selos, marcas, tudo materialmente denso e sobreposto. O seu 
mecanismo de relógio se vê exposto. Os números são marcados por folhas secas. Só a do meio-
dia – ou da meia-noite – é vermelha. E só há um ponteiro que está chegando nela, mas ainda 
não está lá. Acima, o espaço do cuco tem as portinhas abertas também e dentro há um ninho e 
um ovo. O ovo é o prenúncio do porvir, que aqui não chega pelo tempo que não flui. Será que 
quando chegar as doze o ovo se quebrará? Desse lugar sai um risco que alcança a parte inferior 
da página ao lado, à direita e nos leva aos créditos e a um passarinho amarelo que bica as letras. 
Lemos, além dos créditos, solto em meio a outras letras: A Árvore Vermelha. 

As duas imagens apresentadas têm em comum o fato de estarem dentro de uma borda. As 
bordas são bem demarcadas, elas existem e estão ali criando uma ordem de localização no 
espaço e um respiro na composição. Mas são desobedecidas pelas letras, rabiscos e a ponta do 
relógio que a ultrapassa. É como se fosse preciso criar uma ordem ou uma regra para corrompê-
la, questioná-la. O livro é pensado como estrutura, como objeto, como já vimos anteriormente. 
É preciso utilizar-se do espaço para reestruturá-lo, rompê-lo, para as demonstrações de 
transbordamento. Para transbordar, a borda se faz necessária. E romper a ordem criada por si 
mesmo é uma forma de conhecer-se e acessar-se. Na primeira imagem, a menina utiliza-se de 
um instrumento para que as palavras possam sair. Saem letras, sem palavras, mas ainda assim 
nos direcionam. Não pelo texto, mas pela sua materialidade: tornam-se desenho, recurso visual 
e organizam-se formando o título. A ordem-desordem-ordem cria movimento e vivificação.

É melhor não desafiar o vigia dos limites estabelecidos. E, no entanto, somente 
ultrapassando esses limites, provocando o outro aspecto, destrutivo, dessa mesma 
força, o indivíduo passa, em vida ou morte, para uma nova região da experiência. 
(Campbell, 2007, p.85)
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“às vezes, o dia começa sem nada de interessante no horizonte”. 

A imagem nos apresenta a garota sentada na cama, acordada e pensativa. Uma das mãos nos 
joelhos um pouco dobrados e outra sobre a cama. Todo o seu corpo é expressão de dor. Ela 
ainda está coberta, como quem ainda não começou o dia. A janela está entreaberta e folhas 
pretas voam pelo espaço. O quarto é um tanto monocromático. A paleta de cores mistura o azul 
pálido e frio com a cor terra que parece ter pintado tudo. Combinadas assim dão uma sensação 
de seca. Pendurado acima da cama vemos um quadro com a folhinha vermelha representada 
como um item de destaque, uma memória a ser guardada que pulsa vermelho vivo em contraste 
com as folhas escuras que caem do teto. No canto direito uma escrivaninha e, sobre ela, alguns 
pertences. Um caramujo aparece entre itens corriqueiros – livro, caneca, folha de papel – e nos 
dá uma pista do que vem pela frente. 

Diz Bachelard sobre a imagem da casa: “Toda grande imagem é reveladora de um estado de 
alma. A casa, mais ainda que a paisagem, é ‘um estado de alma’. Mesmo reproduzida em seu 
aspecto exterior, fala de uma intimidade”. (1978, p.243). As escolhas do artista nos trazem de 
pronto possíveis leituras que perpassam a sensação de secura e falta de água, sensações internas 
que se exteriorizam no desenho. A perspectiva não é positiva, tudo parece difícil e cansado, 
desgastado, passado. As cores, o peso do gesto do pincel que cria marcas sobrepostas, a expressão 
triste da menina, tudo nos encaminha para essa sensação. Um trecho curto da janela possibilita 
a entrada de luz, de ar. Nada se destaca no ambiente, a não ser a personagem com suas cores e 
sua folhinha pulsante. 

O clima evoca, pelos elementos descritos, as sensações de uma pessoa deprimida e nos convida 
a entrar nesse universo. Shaun Tawn compartilha um tema denso em uma criação imagética 
dolorosa. Não é possível rotular quando e como e para quem se destina uma criação, nem mesmo 
em um livro que a priori é destinado à criança. Quem se descobrir no reflexo de uma obra, em 
uma leitura dessas, tem possibilitada a abertura de uma troca furtiva e do conhecimento de si 
mesmo pela experiência compartilhada. 

Seguindo as indicações do quadro ou do livro, fazendo comparações, esbarrando de 
um lado e de outro, guiados pela clareza confusa de um estilo, o leitor ou espectador 
acabam por redescobrir o que lhes quiseram comunicar. O pintor pôde apenas 
construir uma imagem. Cabe esperar que essa imagem se anime para os outros. 
Então, a obra de arte terá juntado vidas separadas [...] (Merleau-Ponty, 2013, p.140) 

Levemente o autor nos inicia em seu percurso imagético noturno, que não irrompe bruscamente 
mas cai lentamente do teto como instância do imaginário, fundindo-se com o ambiente real e 
proporcionando-nos uma imersão ainda que não haja descida propriamente dita. Bachelard 
pontua: “Quem aceita os pequenos espantos prepara-se para imaginar os grandes” (1978, p.268).
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“e as coisas vão de mal a pior”

A imagem mantém a mesma formatação em relação às bordas da página. A garota ainda está no 
quarto, mas em pé diante da porta. O quarto foi tomado pelas folhas escuras que caem de cima 
lhe alcançando até a cintura.  A menina, em pé perto da porta, segura no batente esforçando-se 
para sair dali. Seu rosto com o olhar cabisbaixo demonstra tristeza, mais do que empenho ou 
vontade. As pinceladas se desfazem no monte de folhas. Diz Klee, citado por Merleau-Ponty 
(2013, p.26): “[...] Penso que o pintor deve ser traspassado pelo universo e não querer traspassá-
lo [...] Espero estar interiormente submerso, sepultado. Eu pinto, talvez, para me emergir.” Elas 
perdem sua forma, mas os diferentes tons e seu desenho bem delineado enquanto despencam, 
não prejudicam o entendimento. 

Visível e móvel, meu corpo conta-se entre as coisas, é uma delas, está preso no 
tecido do mundo, e sua coesão é a de uma coisa. Mas, dado que vê e se move, ele 
mantém as coisas em círculo ao seu redor, elas são um anexo ou um prolongamento 
dele mesmo, estão incrustradas em sua carne, fazem parte de sua definição plena, e 
o mundo é feito do estofo mesmo do corpo. (Merleau-Ponty, 2013, p.20)

A página em branco descrita anteriormente é constituída por marcas leves e riscos de grafite 
como que um pouco sujas, um tanto manuseadas. A imagem, na página do lado direito, encontra-
se no centro com uma larga borda no entorno. As margens possuem uma marcação em grafite 
como que demonstrando onde será inserida. Lembra um pouco o efeito de uma gravura em 
metal, que marca o papel e deixa sobras de tinta na borda. A borda aqui não é rompida, está bem 
demarcada e é obedecida. A personagem se esforça para sair do quarto. Fora pode representar 
uma melhora no enredo. Não? “E, então, uma série de indicações de força crescente se tornará 
visível, até que [...] a convocação não possa ser recusada.” (Campbell, 2007, p.64)
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“a escuridão esmaga você”

A imagem expande-se na página e tira o nosso ar. Enquanto a menina caminha cabisbaixa 
pela cidade um peixe enorme a acompanha flutuando acima de sua cabeça. Cria uma sombra 
expandida no espaço. Seria um monstro? Seria o medo? O peixe não tem escamas, nem brilho. 
Ele sofre pelo líquido preto derramado dos olhos esbranquiçados que parecem cegos. “Esta 
água negra é sempre, no fim das contas, o sangue, o mistério do sangue [...] terrível porque é 
o senhor da vida e da morte.” (Durand, 2002, p.111). As relações simbólicas expandem-se e as 
imagens se convocam para nos comunicar o que lhes é designado. O Regime Diurno aparece 
nos símbolos nictomórficos, isomorfismo negativo dos símbolos animais e das trevas, opondo-
se à imaginação da luz e do dia: 

A angústia diante do devir apareceu-nos [...] projetando imagens nictomórficas, 
cortejo de símbolos sob o digno das trevas, onde o velho cego se conjuga com a água 
negra e, finalmente, a sombra se mira no sangue, princípio da vida cuja epifania é 
mortal, coincidindo na mulher, no fluxo menstrual, com a morte mensal do astro 
lunar. (ibidem, p.121)

O peixe tem a boca aberta como quem pede água, vida. E flutua acima da personagem. Quando 
imersos na água a gravidade não opera da mesma maneira, a relação de em cima e embaixo é 
diferente do que estamos habituados. O peixe não está no seu ambiente, mesmo assim (sem 
ter encontrado termo melhor) flutua. Mas, ao nos atermos ao texto escrito “a escuridão esmaga 
você”, podemos sentir aumentar o seu peso na composição, não pela materialidade em si mas 
pela representação da expressão, do tamanho, da localização e da sombra. 

Estamos entrando nas suas emoções primitivas. Diz Merleau-Ponty (2013, p.30): “Este olhar 
pré-humano é o emblema do pintor”. As imagens surreais ganham corpo. Quando faço a relação 
com a sede e a vontade de engolir a água, penso nessa questão do digestório e como, fazendo 
um paralelo com a digestão, precisamos que as coisas entrem, e se processem, para que possam 
sair transformadas. 

[...] ao sermos engolidos pelo monstro devorador, jamais saímos de lá os mesmos. 
Assim como não é mais o mesmo aquele que se perdeu na floresta, enfrentou 
seus perigos e retornou com vida. [...]. Talvez a mais célebre das figuras entre os 
engolidos vivos seja Jonas, o da bíblia cristã. Engolidos sim, mas não devorados, 
esses que renascem do ventre da criatura monstruosa, os que escapam dos abismos 
voráticos, voltam sempre transformados tal qual a dona lagarta que ressurge para 
uma nova vida, rompendo a crisálida, túmulo que a aprisionava, para libertar-se de 
sua vida rastejante para ganhar os ares sob uma nova forma, a borboleta. (Rubira, 
2015, p.54)

A personagem foi engolida pela sombra. A descida à intimidade apresenta a fusão úmida do 
engolimento. O acesso ao dentro e aqui, do acesso ao seu próprio dentro, seu interior. O peixe 
enorme é um redobramento da sensação, é a figuração da angústia interna que tem sede de 
resolução. Diz Durand citando Novallis “toda a descida dentro de si é ao mesmo tempo assunção 
para a realidade exterior” (2002, p.209).  Estar fora do ambiente fechado e seco do quarto não 
ajudou a melhorar as coisas. O abafamento não se encontra no espaço externo, mas no interno. 
A imagem ainda dá sede. Os tons são escuros: marrons, pretos, cinzas; trazendo-nos ainda mais 
a sensação de sufocamento. O peso dessa imagem é angustiante. O peixe enorme que tem a 
boca aberta pedinte, fora do seu espaço, também nos remete ao arquétipo da inversão, que por 
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sua vez desdobra-se nos simbolismos do redobramento e do encaixe: “O peixe é quase sempre 
significativo de uma reabilitação dos instintos primordiais.” (Durand, 2002, p.215). 

O peixe é símbolo do continente redobrado, do continente contido. É o animal 
“encaixado” (gigogne) por excelência. Não tem sido suficientemente notado como 
o peixe é um animal que é pensado em todas as escalas, desde o minúsculo vairão 
até o enorme “peixe” baleia. Geometricamente falando, a classe dos peixes é a 
que melhor se presta às infinitas manipulações de encaixamento das similitudes. 
(ibidem, p.214-215)

Na cena, uma esquina é retratada com pedestres caminhando entre muros altos com janelas. 
Vemos muito pouco do céu, um lilás pouco no topo, o resto é concreto e peixe. Um homem 
lendo jornal, mãe e filha caminhando, uma senhora atravessando a rua com sacolas de compras, 
a vida segue corriqueira e as pessoas não notam as presenças. Não vemos o rosto de ninguém. 
O sol entra na cena, mas o peixe cobre a menina criando uma grande sombra. O sol ilumina um 
pedaço da construção, uma das faces de alguns dos transeuntes e uma parte da esquina, bem 
onde vemos um hidrante: me parece estar aqui o contraponto com o peixe desencaixado, uma 
coisa úmida na cena. Vermelho, aliás, ainda que de um vermelho terroso se comparado com a 
folhinha que aparece bem próxima.

“ninguém entende”

O autor nos apresenta uma paisagem densa com um céu azul escuro em degradê, nuvens baixas 
e acinzentadas com alguns destaques para o branco ao fundo, em um horizonte que parece ser 
mar. Parece ter sido mar. O pedaço da página não preenchido tem um pouco mais de inserções 
do que a anterior, parece uma continuidade da imagem como uma marca d’água. A menina 
então aparece dentro de uma garrafa de vidro com um capacete de escafandrista na cabeça. Por 
mais umidade que tenhamos ganhado, a proteção oferecida pelo e o esconder-se pelo capacete 
continuam apontando para a escassez, agora de ar. 

Freud sugeriu que todos os momentos de ansiedade reproduzem os dolorosos 
sentimentos da primeira separação da mãe – a falta de fôlego, a congestão, etc., 
da crise do nascimento. inversamente, todos os momentos de separação e de novo 
nascimento produzem ansiedade. [...] as mesmas imagens arquetípicas são ativadas, 
simbolizando o perigo, o restabelecimento de certezas, as provas, a passagem e a 
estranha santidade dos mistérios do nascimento. (Campbell, 2007, p.61)

Quando eu tinha seis anos passei pela minha primeira crise de asma, problema respiratório que 
contrai o pulmão e dificulta que se esvazie para a entrada de ar novo. A respiração começa então 
a se tornar mais curta e mais rápida e a sensação é de afogamento pela incapacidade da troca 
de ar. Para lidar com isso passamos, eu e meus pais, por diferentes estágios de tratamento. Em 
um deles, depois de muitas idas a hospitais na madrugada, compramos um galão de oxigênio. 
Uma mistura de bronco-dilatadores com soro fisiológico inseridos na máscara que liga a saída 
de oxigênio às minhas vias respiratórias resolvia a questão. Eu então carregava esse tubo pelo 
nosso sítio em Santa isabel, onde passávamos quase todos os finais de semana e onde as crises 
eram mais frequentes. Ele media mais da metade da minha altura naquela idade. Revivendo 
memórias para a escrita concluí que as crises começaram na mesma época em que meus pais se 
divorciaram. Nossas vivências e experiências se instauram no nosso corpo que se manifesta a 
partir delas, em elaboração e expressão ou em reações adversas. impossível não relacionar essa 
passagem à imagem em que a menina acredita que ninguém entende. 
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A imagem-sensação da máscara, pretensa auxiliadora na respiração dificultada pelo estreito 
bocal da garrafa de vidro. Diz Merleau-Ponty: “O visível é o que se apreende pelos olhos, o 
sensível é o que se apreende pelos sentidos” (2015, p.28). A apreensão e compreensão da sensação 
pelo compartilhamento da experiência vivida e reconhecimento de si na imagem criada pelo 
Outro. Compaixão é um sentir junto. 

[...] as sensações e as imagens que deveriam iniciar e terminar todo o conhecimento 
aparecem sempre em um horizonte de sentido, e a significação do percebido, longe 
de resultar de uma associação, está ao contrário pressuposta em todas as associações, 
que se trate da sinopse de uma figura presente ou da evocação de experiências 
antigas. (ibidem, p.38)
 

A menina encolhida senta com os joelhos próximos ao corpo. Dentro da garrafa, um pouco 
de água alcança até quase sua cintura. O mar, o céu e a amplidão, da maneira como foram 
representados, não nos evocam sensações positivas. Shaun Tan usou esses elementos de maneira 
que ficamos sem um referencial, em um nada, um sem fim. A amplidão contrastada com as 
imagens anteriores pouco importa ou até angustia.  Mesmo sem a seca, sem a sombra e com 
muito ar e água em volta, ela está presa na garrafa de vidro e com o rosto coberto. 

Aqui, mais uma vez, chegamos na relação continente-conteúdo apresentada acima pelo 
simbolismo do peixe. A menina dentro da garrafa torna-se conteúdo, protege-se do exterior 
pelo capacete do escafandrista. São duas redomas, dois recursos de refúgio. Mesmo sem uma 
presente ameaça exterior. A ameaça é outra. A folhinha aparece vermelha no canto esquerdo, 
quase fora da imagem. Seu cabelo laranja não está visível, está todo coberto pelo capacete. Ela se 
esconde. A garrafa de vidro está sob um chão de corais ou pedras arredondadas, característica 
de onde passa a água. A sensação é de recuo do mar. Tudo recua, retorna e se interioriza. 

O bálsamo que poderia salvar o homem do aborrecimento e daquilo que há de 
horrível e de absurdo na existência – a finitude ou morte – é a arte, para Nietzsche, 
por isso o conhecimento trágico necessita do socorro e da proteção da arte. (Willms, 
2011, p.168)

As primeiras duas imagens mostram cenas que acontecem dentro do quarto e na sequência 
nos leva à rua. Apesar da instância mágica trazida pelas folhas caindo do teto e tomando o 
quarto e até do peixe gigante, de certa forma, a ambientação nos remetia a um mundo concreto 
e real. Agora estamos imersos em seu mundo imaginário, no mundo onírico, com imagens 
surreais. As imagens já não têm relação entre si que nos faça criar uma narrativa, a não ser pelas 
personagens: a garota e a folhinha. Shaun Tan relata em seu site, numa breve nota sobre o livro, 
que as imagens são independentes e não necessariamente correspondem a uma narrativa: 

A Árvore Vermelha é uma história sem qualquer narrativa particular; uma série 
de mundos imaginários distintos como imagens independentes que convidam os 
leitores a desenhar o seu próprio significado na ausência de qualquer explicação 
por escrito.  (The Red Tree)

“o mundo é uma máquina surda”

O autor fala sobre a não obrigatoriedade de uma formação narrativa entre as imagens na citação 
acima, sobre a possibilidade de as imagens serem lidas separadamente. Mas o encadeamento 
feito a partir da primeira imagem até aqui, na ordem escolhida para estar no livro, cria a sensação 
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angustiante pelo conjunto. Se na imagem anterior tínhamos perdido o referencial geográfico e 
por isso a sensação de vazio causava desolamento; nesta imagem é o real em grande escala o 
que pesa. A imagem apresenta dois pontos de foco: a estrutura gigantesca em terceiro plano e a 
garota em destaque, em primeiro plano.  

A menina dos cabelos laranjas, centralizada no quadro, veste uma camisa branca e paletó, 
calça e gravata pretas, remetendo a um uniforme de trabalho. No segundo plano, logo atrás da 
garota, no mesmo espaço-chão onde está, pessoas cabisbaixas andam em filas, indo e vindo, 
com o mesmo uniforme. Uma estrutura enorme atrás da personagem remete-nos a construções 
megalómanas como templos, palácios ou os condomínios e shoppings centers das megalópoles. 
Pelos outros elementos da composição supomos ser um centro empresarial. 

Ao fundo vemos um desenho que evoca representações andinas: centralizado horizontalmente 
e no topo a imagem lembra parte de um totem, uma carranca com a boca aberta. Esse rosto 
é formado com partes de um avião de guerra: asas e turbinas são sobrepostas. Parece que nos 
observa – já somos parte do enredo. O avião de guerra é uma máquina surda. A estrutura 
empresarial é surda. A sociedade é surda. 

A estrutura opressora parece feita de mármore e ouro. Dessa boca-espaço vemos lá de longe uma 
portinha miúda aberta de onde sai um de luz. Acima da porta, refletores talvez, que da maneira 
que foram colocados formam triângulos ou caninos, remetendo a uma estrutura dentada. 
Acima dos holofotes nada. Um preto com alguns pontinhos de luz. Aqui não é o regime noturno 
da intimidade que se manifesta pela garganta deglutidora, do engolimento e da glote, a garganta 
que engole na proteção transformadora. É a garganta precedida de dentes, em um terror diante 
da morte devoradora e combatida no regime diurno da imagem. Durand recorre a Bachelard 
para tratar sobre o tema (2002, p.84): “[...] assiste-se ao deslizar do esquema teriomórfico 
para um simbolismo ‘mortificante’. O fervilhar anárquico transforma-se em agressividade, em 
sadismo dentário. ” E complementa:

Há, portanto, uma convergência muito nítida entre a mordedura dos canídeos e 
o temor pelo tempo destruidor. Cronos aparece aqui com a face de Anúbis, do 
monstro que devora o tempo humano ou que ataca mesmo os astros mensuradores 
do tempo. (ibidem, p.87)

Uma escadaria altíssima sai desde a minúscula porta – exageros imagéticos – e parece ir até o 
chão, onde está a menina. Pessoas aparecem como pontos pequenos na escada, dando-nos a 
dimensão do espaço. Realizam esse trajeto que parece cansativo demais, desolador demais. A 
escada não tem corrimão, não tem barreiras laterais, é larga e comprida. Não sabemos quem 
desce e quem sobe. Parece uma língua enorme saindo da boca do totem. Essa imagem nos 
remete-nos ao mito de Sísifo, personagem da mitologia grega que foi condenado a realizar a 
tarefa de empurrar uma pedra até o topo de uma montanha. Toda vez que está prestes a concluir 
o trabalho, a pedra rola montanha abaixo, desvalidando todo o esforço despendido e fazendo 
com que Sísifo tenha que repetir tudo de novo. Essa é a ideia da jornada realizada pela subida e 
descida repetidas vezes para a realização de um trabalho que não se desenvolve, nem nos leva 
a lugar algum. 
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O foco da imagem se dá pela personagem destacada em meio a toda essa estrutura da qual 
ela faz parte. Ela olha para baixo e afastando a gravata, abre uma portinha localizada no seu 
peito. De dentro da portinha sai uma luz que ilumina de leve o seu rosto. Lá dentro há uma 
lampadazinha acesa em seu peito. É uma esperança ou uma pista da sua mecanicidade? Ela 
afasta a pressão do mundo produtivo para abrir a portinha e enxergar a luz de dentro. Toda a 
iluminação na imagem é arroxeada: o fogo, a lâmpada e os detalhes geométricos. Novamente o 
púrpura é portador de opostos. 

“sem razão ou sentido”

A imagem tomou todo o espaço da página dupla. As cores apresentam uma intensa composição 
de vermelho, amarelo e preto marcadas pela incidência da luz. Luz originária do sol baixo e 
ardente que pinta tudo de tons alaranjados e cria muitas sombras. A menina olha em direção ao 
foco de luz. O foco de luz chega de fora do livro, do lugar onde estamos nós leitores. Contido 
nos símbolos espetaculares ligados ao regime diurno da imagem, “o sol é considerado o olho de 
Deus” em muitas culturas e passa do olho que vê ao olho que vinga submetido a uma postura 
de “visão indutora de clarividência e sobretudo de retidão moral” (Durand, 2002, p.153) em 
um isomorfismo do celeste e do luminoso. Esse isomorfismo marcado pela moralidade, nos 
invoca o olhar do controle sob este panorama da cidade grande e caótica, algo que permeia o 
Grande Irmão, personagem fictício do livro 1984 de George Orwell. Olho que tudo vê e vê sob 
a perspectiva solar do julgamento, avaliação, divisão. Algo que orquestra uma obediência da 
estrutura proposta.

As sombras não seguem um padrão, a imagem não tem uma organização. Podemos ver 
aviões recortados, construções, prédios, hélices, torres, fumaças, relógios e robôs, elementos 
de toda ordem relativos a grandes cidades. Existe uma grande con-fusão entre os elementos 
justapostos, formados por recortes de jornais e publicações pintados com tinta acrílica e guache. 
A materialidade densa da tinta ainda está presente, principalmente nas sombras causada pela 
justaposição dos recortes. Muitas escadas aparecem espalhadas pela composição. A simbologia 
da escada também aparece como elemento ascensional “[...] marcando assim a preocupação 
fundamental dessa simbolização verticalizante, acima de tudo da escada levantada contra o 
tempo e a morte. ” Ou ainda “Como bem viu Eliade, ‘a escada e a escada de mão configuram 
plasticamente a ruptura de nível que torna possível a passagem de um modo de ser a outro.” 
(Durand, 2002, p.127-128) 

Os prédios e edifícios possuem janelas, são recortes que nos permitem concluir que os prédios 
são, na verdade, folhas de papel e que não constituem uma estrutura materializada. São 
confluências de construções aglutinadas, padronizadas e ocas. Sem possibilidade de ocupação 
e consequentemente sem a possibilidade de ser casa, portadora de intimidade e refúgio. Diz 
Bachelard sobre as cidades:

Da calçada até o teto, os cômodos se acumulam e a tenda de um céu sem horizontes 
encerra a cidade inteira. Os edifícios só têm na cidade uma altura exterior. Os 
elevadores destroem os heroísmos da escada. Já quase não há mérito em morar 
perto do céu. E o em nossa casa não é mais que uma simples horizontalidade. 
Falta aos diferentes cômodos um abrigo num canto do andar, um dos princípios 
fundamentais para distinguir e classificar os valores de intimidade. À falta de 
valores íntimos de verticalidade, é preciso juntar a falta de cosmi-cidade da casa 
das grandes cidades. As casas não estão mais na natureza. As relações da moradia 
com o espaço se tornam fictícias. Tudo é máquina e a vida íntima foge por todos os 
lados. (Bachelard, 1978, p.214-215)
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Entre os rostos enormes de robôs em funcionamento, achamos um gatinho escondido na 
sombra, próximo a folhinha vermelha – uma manifestação de que a vida, em sua naturalidade, 
ainda está presente.

“às vezes, você espera e espera e espera e espera e espera e espera e espera... 
mas nunca acontece nada” 

A imagem foi quebrada em quadrinhos. Shaun Tan utiliza-se de um recurso de aproximação 
e afastamento, como se estivesse usando o “zoom” da câmera de vídeo para focar em um 
detalhe pequeno e fosse abrindo o plano a fim de criar uma sequência de mistério que se releva 
aos poucos. Todos os quadrinhos têm o mesmo tamanho e seguem uma mesma ordem de 
espaçamento. São delimitados por uma margem bem definida e no espaço que sobra vemos 
muitos rabiscos e palavras soltas, também naquele mesmo estilo da marca d’ água, quase como  
se fosse parte da textura: waiting, nothing, never, now, hours, time, no conviction, bored, never 
there yet, maybe tomorrow, too long, when? e mais uma série delas que se relacionam ao tema do 
tempo opressor e da espera.   

O primeiro quadrinho nos mostra a ponta de um lápis riscando uma superfície que cria uma 
sombra possível pela entrada de luz: “às vezes, você espera”. No segundo, o quadro está mais 
aberto, reconhecemos a roupa da menina na cor roxa. Aparecem, sua mão segurando o lápis, 
seu braço e parte do seu corpo. A sombra bem demarcada novamente. Percebemos que os 
risquinhos de lápis são marcações de tempo: quatro risquinhos na vertical e um na horizontal, 
os atravessando. O enquadramento se abre à medida que aumentam os riscos, ou seja, na medida 
em que o tempo passa na espera que parece não ter fim. Vemos o enquadramento afastar-se do 
tema e, aos poucos, nos é revelada a estrutura sobre a qual a menina apoia-se e sobre a qual 
faz os riscos: é uma concha, a concha de um caracol enorme. Ele aparece no chão e vemos as 
anteninhas do molusco. A menina está no topo da concha e é minúscula perto dela. 

O náutilo é um molusco cuja casca obedece a proporção áurea, estrutura ligada à natureza do 
crescimento que, por sua vez, obedece uma constante numérica de redobramento. Por se tratar 
de uma manifestação natural de crescimento geométrico é considerada uma estrutura ideal de 
equilíbrio e beleza. “[...] a forma helicoidal da concha do caracol terrestre ou marinho constitui 
um glifo universal da temporalidade, da premência do ser através das flutuações da mudança.” 
(Durand, 2002, p.314). 

O caracol é um símbolo lunar privilegiado: não só é concha, ou seja, apresenta o 
aspecto aquático da feminilidade e, talvez, possui o aspecto feminino da sexualidade, 
como também concha espiralada, quase esférica. Além disso, este animal mostra 
e esconde alternadamente os deus “cornos” de tal modo que se torna capaz, por 
esse polissimbolismo, de integrar uma verdadeira teofania lunar. [E aqui o autor 
relaciona a sua importância em diversas culturas pela aproximação] em torno de 
mitos do equilíbrio dos contrários e da síntese. (ibidem, p.314)

No sétimo e penúltimo quadro vemos o caracol de longe e mal enxergamos a menina que se 
tornou um ponto bem pequeno. Por fim, o último quadro, que acompanha o texto: “mas nunca 
nada acontece”, apresenta-se em plano bastante aberto, mostrando o caracol a uma grande 
distância. Podemos ver que ele forma mais uma espiral no chão, com o rastro da sua passagem 
lenta marcada no espaço. Diz Durand citando Gusdorf:
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A palavra annus é parente próxima da palavra annulus; pelo ano, o tempo toma 
uma figura espacial circular. [...] ‘O calendário tem uma estrutura periódica, quer 
dizer, circular. ’ [...] No limite, este tempo cíclico parece desempenhar o papel de 
um “gigantesco princípio de identidade aplicado à redução do diverso da existência 
humana”. Deixa de haver, a partir daí, distinção entre o tempo e o espaço pela 
simples razão de o tempo ser espacializado pelo ciclo, o annulus. (2002, p.284)

A “redução do diverso da existência humana” nos coloca em uma condição de repetição do 
vivido, como se o que vivêssemos não fosse provido de grandes novidades. Marco aqui a relação 
possível desse pensamento com a teoria do Eterno Retorno, sem dar a ela a devida atenção 
que merece, opto por apresentar-lhe como o entendimento da vida como sendo cíclica, e 
assim, cíclicos seus acontecimentos. A partir disso, mudaríamos nossa postura diante da vida 
entendendo que a experiência irá se repetir? A garota manteria-se na postura que está se tivesse 
a mesma visão que temos do plano aberto? “Toda verdade é curva, o próprio tempo é círculo” 
(Nietzsche apud Almeida, 2015, p.29). 

A concha então nessa concepção pode ser entendida como a miniaturização do ciclo, símbolo 
de concentração de tempo e espaço. Mas também de esforço corpóreo para sua feitura: a concha 
é casa. Bachelard traça um paralelo entre a concha e o ninho, continentes construídos pelos seus 
próprios moradores-conteúdo:

A casa é a própria pessoa, sua forma e seu esforço mais imediato; eu direi, seu 
sofrimento. O resultado só é obtido pela pressão constantemente repetida do 
peito. Não há nenhuma dessas palhinhas que, para prender e guardar a curvatura 
do ninho, não tenha sido milhares de vezes empurrada pelo seio, pelo coração, 
certamente perturbando a respiração, talvez com pulsação violenta. (Michelet apud 
Bachelard, 1978, p.263)

O molusco é o conteúdo da concha-continente, criada por si mesmo em um esforço solitário. 
“Sabemos perfeitamente que é preciso estar só para habitar uma concha. Vivendo a imagem, 
sabemos que admitimos a solidão”. A interiorização é caminho solitário e é busca de refúgio, 
“onde a vida se concentra, se prepara, se transforma” (Bachelard, 1978, p.275-278).

“e então, de repente, todos os problemas desabam de vez”

A imagem é única e ganhou todo o espaço das duas páginas. Exceto por uma margem com 
borda grossa.  Shaun Tan não rompe a margem. Vemos nela o caos, parecem navios enormes se 
chocando. Vemos popas, proas e chaminés com fumaças, que se confundem com a espuma da 
água do mar, nada é muito nítido. Ondas estouram e se movimentam bruscamente. A menina 
aparece minúscula novamente, dentro de um barquinho vermelho, com uma bandeira lilás 
pendurada no mastro, novamente as duas cores que nos guiam pelo livro, pela vida no livro. 
Excedido isto, a imagem é composta basicamente por branco, preto e cinza na sua composição. 
inserções de amarelo, marrom e verde, criam aspecto de ferrugem nos navios, e nos aproximam 
mais da realidade das coisas. 

A água em seu aspecto animado, agitada e noturna, ondula com ferocidade trazendo consigo 
os aspectos do mare tenebrum, apresentado por Bachelard (2016) no seu debruçar sobre a 
fantástica da água e retomada por Durand (2002) para tratar sobre os símbolos nictomórficos.
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A primeira qualidade da água sombria é o seu caráter heraclitiano. A água escura é 
“devir hídrico”. A água que escorre é amargo convite à viagem sem retorno: nunca 
nos banhamos duas vezes no mesmo rio e os cursos de água não voltam à nascente. 
A água que corre é figura do irrevogável. [...] A água é epifania da desgraça do tempo, 
é clepsidra definitiva. Este devir está carregado de pavor, é a própria expressão do 
pavor. (Durand, 2002, p.96)

Aqui também há referência à fragilidade e à miniatura. Expostas as intempéries da água noturna, 
animada e mortífera, a menina segura-se em um barquinho pequeno de um vermelho capaz 
de navegar abismos, em uma analogia possível com os barquinhos que navegam abismos de 
Guimarães Rosa. E assim o faz, segurando-se ao que de vida pulsa, ora no silêncio abafado, ora 
em movimentos bruscos. Sente como se o tempo e a morte a desafiassem e se impõe, não pelo 
enfrentamento, mas pela busca de proteção no continente, seu barquinho, e no desdobramento 
do encaixamento e refúgio novamente. Aqui podemos notar a clara manifestação do conceito 
de gulliverização, inversão e encaixe do qual trata Durand:

Esta gulliverização parte sempre de uma fantasia do engolimento. [...] [que por sua 
vez liga-se] às fantasias da interioridade protetora [...]. O isomorfismo da fruta, da 
concha, do ovo e do Pequeno Polegar manifesta-se na imaginação da criança que, 
debaixo de uma mesa coberta com panos, brinca “de caverna” [...]. (2002, p.211)

“coisas fantásticas acontecem a seu lado, mas não tocam você”

Vemos na imagem uma janela enquadrada trancada por fora com um cadeado. No cadeado 
uma inscrição: regret, palavra ligada a arrependimento na língua inglesa, idioma também falado 
na Austrália. No vidro vemos o reflexo do que está acontecendo do lado fora, do lado de lá, em 
uma espécie de terceira margem se quisermos lembrar de Guimarães Rosa: em um céu azul 
vivo vemos toda espécie de alegrias e festejos. Uma lua cheia, nuvens douradas de sol. Uma 
espécie de zepelim com asas e caldas lança borboletas laranjas e amarelas, fitilhos e confetes. É 
um espetáculo! Mas vemos isso pelo reflexo, um espectro... e a imagem revelada através dele é 
a da personagem observando tudo com as duas mãozinhas no vidro, como quem quer sentir, 
mas não sente. “O poeta, como tantos outros, sonha atrás da vidraça. Mas, no próprio vidro, 
descobre uma pequena deformação que vai propagar a deformação do universo. ” (Bachelard, 
1978, p.299)

O reflexo do que está fora se insere na imagem que vemos da menina. É um acontecimento 
do qual sente não fazer parte – “não tocam você”, mas faz. Diferente do espelho, o homem não 
reflete o que não o constitui. Vemos, identificamos e consequentemente refletimos o que já 
faz parte do que somos. Se vimos até aqui os desdobramentos possíveis do dentro, do refúgio, 
da concha e da casa como extensões dela mesma, então também faz parte de si o fantástico. 
“Aproxima-te da janela, esforçando-te para não deixares demais tua atenção voltada para o lado 
de fora. ” (Mandiargues apud Bachelard, 1978, p.299) Diz Campbell em seu ensaio sobre o herói 
invertido e sua jornada:

A introversão voluntária, na realidade, é uma das marcas clássicas do gênio criador 
e pode ser empregada deliberadamente. Ela impulsiona as energias psíquicas para 
as camadas mais profundas e ativa o continente perdido das imagens inconscientes 
infantis e arquetípicas. O resultado, com efeito, pode ser uma desintegração mais 
ou menos completa da consciência [...]; mas, por outro lado, se a personalidade for 
capaz de absorver e integrar as novas forças, experimentará um grau quase sobre-
humano da autoconsciência e de autocontrole superiores. (2007, p.70-71)
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“catástrofes são inevitáveis”

 Uma estrutura urbana vista do topo, estamos na altura das chaminés e vemos várias delas, 
encavaladas e a menina em pé sobre um muro. O muro cria um caminho feito com lajotas. 
A menina aparece de costas segurando um dado. Parece que estamos num jogo de tabuleiro 
e cada lajota é uma “casa”. Em segundo plano vemos um tipo de monstro, talvez um dragão, 
formado por peças de sucata, maquinários, chaminés, fiações.... Há também na sua composição, 
postes com fios onde descansam muitos pássaros. Nas mãos desse mostro podemos ver uma 
ampulheta. O caminho a ser seguido no tabuleiro passa por ele, como se a sorte estivesse sido 
lançada e o encontro com o monstro fosse uma questão de tempo e um fato. Fatum, palavra em 
latim que significa destino. 

O tabuleiro é um jogo de sorte em que ao lançar dos dados o jogador tem revelado seus próximos 
passos acordados em algumas regras. Normalmente com obstáculos a serem transpostos de 
vastas variedade, como voltar casas por exemplo, manobra que faz o jogador ter que recuar e 
retroceder no caminho que já trilhou. A menina segura o dado, quase do seu tamanho e observa 
o monstro ao longe. As pernas ligeiramente separadas, sugerem uma sensação de equilíbrio 
pelo peso que segura: o peso do objeto em suas mãos e o peso da travessia que a espera. 

A borda da imagem é formada por quadrados com diversos símbolos.  As imagens remetem a 
gravuras de diversas culturas como a asteca e a medieval. Podemos notar isso pelo aparecimento 
de todo tipo de bestas – leões, tubarões, dragões, cobras; animais diversos, como corujas, rato, 
gato; insetos, besouros e aranhas; e palavras, números, ábaco, arco sendo empenhado e uma 
série de figuras que trazem as mais diversas referências nas quais poderíamos nos ater com mais 
afinco, mas que leremos aqui como transposições do mesmo tema: o monstro, o tempo, o que 
dá medo, o que cobra. 

Esses demônios – a um só tempo perigosos e distribuidores de poder mágico – 
devem ser encontrados por todo herói que arriscar um único passo fora dos muros 
da tradição. (Campbell, 2007, p.86)

O que dita a estrutura em um jogo de sorte é o acaso, do latim a casu, o que não tem causa, 
justificativa ou explicação. Não possui um sentido atribuído, sendo um acontecimento casual e 
incerto. O desenvolver do jogo e suas perdas e ganhos são frutos do acaso e nada do que fizermos 
ou deixarmos de fazer pode alterar esse fato. Rosa, no mesmo conto citado acima (1969), nos 
questiona: “Sempre vem imprevisível o abominoso?” Eu responderia com sua própria frase que 
chega um pouco antes: “O trágico não vem a conta-gotas”. A cada jogada de dados o resultado 
nos chega como um fato. Diante disso, podemos nos valer do pensamento trágico capaz de nos 
dar a consciência da compreensão que, diante da vida e seus acasos, podemos afirmar a vontade 
de viver e a alegria pela aprovação do que está dado, alegrias ou tristezas, contentamentos 
ou angústias. Trataremos novamente sobre o tema no próximo subcapítulo. O importante é 
percebermos aqui a facticidade das inevitáveis catástrofes:  

... a grande ilusão de nossa cultura é acreditar que pode se separar do que produz, de 
seu próprio artifício, propalando que há uma natureza, uma ordem transcendente 
ao acaso, um referencial ontológico, um princípio metafísico etc. Ora, a nossa 
existência humana não nos diferencia do caráter artificial de toda existência. Somos 
acaso, fomos criados ao acaso, tudo o que criamos, ainda que seja para controlar, 
negar ou aniquilar o acaso, continua sendo acaso. (Almeida, 2015, p.64)
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A criação pode se dar como maneira de interpretar e lidar com o acaso, elaborando-o. O jogo 
de tabuleiro é uma miniaturização condensada dos acasos e obstáculos que encontramos na 
vida ao percorrer qualquer caminho. Quase um teste preparatório, uma forma de enxergar a si 
mesmo e nossas reações diante dessa proposta desafiadora. 

O monstro que segura a ampulheta é um dos desafios a ser enfrentado pela menina. Representa 
novamente o tempo cronológico. O medo do tempo e o medo da morte que pesa a partir da 
consciência da finitude. Bachelard diz:

Na ampulheta ele ouviu subitamente a catástrofe do tempo. O tique-taque de nossos 
relógios é tão grosseiro, tão mecanicamente contido que não temos ouvidos capazes 
de ouvir o tempo que passa. (1978, p.315)

A máquina surda, a interiorização, o tempo gasto na espera de um ideal. Os símbolos são 
recorrentes do que angustia a menina nesse processo de interiorização. A vida que cobra.  
O tempo que cobra. O outro que cobra....

“às vezes, você simplesmente não sabe como agir diante dos outros” 

A imagem nos mostra a menina em um palco, parece um tipo de apresentação. Ela veste uma 
roupa diferente da habitual: um chapéu pontudo e um tipo de túnica, ambos roxos com uma 
faixa amarela. Vemos, vestido na sua mão, um fantoche que é uma miniatura de si mesma – o 
mesmo chapéu, a roupa, o cabelo. A expressão da menina, cabisbaixa novamente não combina 
com o que se espera da cena. Vemos uma plateia de cima, todos tem usam chapéus iguais, 
porém, diferentes do dela. O tom escuro escolhido mal nos deixa diferenciar as pessoas, não 
nos revelando rostos ou movimento, apenas os chapéus-coco e algumas fumaças que sugerem 
alguns fumantes. Nesse sentido, parece pouco importar a individualidade de cada um. No seu 
universo, a menina não consegue distinguir o outro, criar empatia, acessar a humanidade; ela 
enxerga todos como a mesma estrutura, como o outro que não é ela e que a amedronta. 

O palco está todo iluminado, as luzes criadas por Shaun Tan dão à imagem um aspecto lindo 
de contraste entre o amarelo das luzes e o escuro do que está fora do palco, e que recebe de leve 
o reflexo da luz e nos faz conseguir discernir. Vemos, quase não vendo, uma cortina aberta. 
Sobre o palco, criaturas de toda ordem compondo a cena do que parece ser um espetáculo. 
Um monstrinho com cabeça de torneira, segura um presente com uma flor. Um demônio 
vermelho, aparece saindo de uma portinha no subsolo do palco. Vemos uma pessoa tocando 
uma corneta com seu rosto coberto por um saco de papel, com buracos apenas para os olhos e 
boca. Um monstro com rosto amigável e pernas de móvel, tem um dos olhos um recorte de um 
olho humano que olha diretamente para nós leitores. E em cima da sua cabeça um gato preto 
adornado por uma auréola dourada. A figura ao fundo me parece a mais intrigante: a imagem 
de uma mulher alongada, com os cabelos e rosto alongados e esfumaçados – como se estivesse 
virando fumaça. Ela tem seios marcados e a barriga protuberante. Seus olhos estão fechados 
e em uma das mãos segura uma gaiola que tem no seu topo a forma de um pássaro que grita. 
Dentro dela um ovo. Na outra mão segura uma placa com os dizeres: “Mita sina taalla teet? ”, 
que em finlandês significa “O que você está fazendo?”. A garotinha também segura uma placa 
onde podemos ler “Kuka sinä olet”, que por sua vez quer dizer “Quem é você?”.
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A composição da cena é densa, cheia de móveis, artefatos e monstros. Cadeira, escada, abajur. 
Um quadro que revela uma imagem da personagem que agora se apresenta no palco. Velas 
andando no chão. Monstros em segundo plano. A imagem é repleta de elementos e lembra 
apresentações de conjuntos teatrais mambembe. Em uma janelinha pequena, no fundo da cena, 
a lua crescente aparece acompanhada por algumas nuvens. 

A imagem expressa a dificuldade em lidar com a exposição. Guiados pela narrativa, podemos 
compreender melhor a dificuldade agravada pelo momento de recolhimento que estamos 
acompanhando na vida da garota. A sensação incômoda de exposição quando estamos lidando 
com nossos monstros internos e temos que estar diante do outro. Quando passamos por um 
processo como esse, tendemos a não compartilhar o sentimento e nesse movimento olhamos 
o outro como um estranho e nos parece que tudo está bem nessa outra vida. Sentimo-nos 
estranhos. Estrangeiros. 

As questões relativas à simbologia feminina que abarcam o livro com a recorrência de imagens 
noturnas, de interiorização, da descida e do mergulho, aparece aqui na lua crescente, símbolo 
continente do ciclo, lembrando-nos que é uma fase. Vai passar.

“nem quem deveria ser” 

A personagem aparece na rua onde novamente o sol a fita e revela sua sombra. Tudo é vivo e 
colorido, pássaros brincam no chão. Mas ela está em pé, de costas para nós, diante de um muro 
em uma esquina. Essa descrição me traz de pronto a música Divino, Maravilhoso (composta por 
Caetano Veloso e Gilberto Gil, em 1968, para o álbum Tropicália ou Panis et Circencis):

Atenção ao dobrar uma esquina 
Uma alegria, atenção menina 
Você vem, quantos anos você tem?  
Atenção, precisa ter olhos firmes 
Pra este sol, para esta escuridão 
Atenção 
Tudo é perigoso 
Tudo é divino maravilhoso (...)

A música dialoga com os elementos contidos na imagem e nos traz a visão do trágico. A esquina 
adiante é portadora da supressa, do que ainda não podemos ver e se apresentará em nosso 
caminho. Diante do sol e da escuridão, entendendo que tudo é perigoso afirmar que também 
tudo é divino e maravilhoso. Alheia a isso e em um movimento de atenção interna, ela desenha 
no muro com tinta e pincel. O desenho é ela mesma, também de costas. Não é o que ela vê 
quando se olha no espelho. Ela está tentando representar-se a partir do que o outro vê. Veja, o 
texto não aparece como uma indagação de quem ela é, mas quem deveria ser. Na preocupação 
diante da imagem que forma para o Outro, a fuga da afirmação de quem se é, na sua totalidade 
e autenticidade. 

O enigma consiste em meu corpo ser ao mesmo tempo vidente e visível. Ele, que 
olha todas as coisas, pode também se olhar, e reconhecer no que vê então o “outro 
lado” de seu poder vidente. Ele se vê vidente, ele se toca tocante, é visível e sensível 
para si mesmo. É um si, não por transparência, como o pensamento, que só pensa 
seja o que for assimilando-o, constituindo-o, transformando-o em pensamento 
– mas um si por confusão, por narcisismo, inerência daquele que vê ao que ele 
vê, daquele que toca ao que toca, do senciente ao sentido – um si que é tomado 
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portanto entre coisas, que tem uma face e um dorso, um passado e um futuro... 
(Merleau-Ponty, 2013, p.19-20)

Encarar-se, ver-se de frente não é fácil, como não é fácil encarar os fatos e acontecimentos da 
vida. Dá medo, estranheza, mas é gratificante. E o é por ser o que é, por ser o que nos foi dado, 
fatum, o que coube a nós. 

Não obstante, todo fracasso em lidar com uma situação da vida deve traduzir-se, no 
final, como restrição à consciência. [...] O ponto nevrálgico da curiosa dificuldade 
reside no fato de que as concepções conscientes a respeito do que a vida deve ser 
raramente correspondem àquilo que a vida de fato é. (Campbell, 2007, p.121)

“nem onde você está”

A imagem nos apresenta uma paisagem onde destaca-se uma estrutura grande e arredondada. 
Talvez uma montanha. Um caminho na cor preta direciona nosso olhar para o seu interior, 
em uma espécie de túnel. A menina aparece sentada próxima à montanha. Minúscula em 
comparação à sua estrutura. A luz e sombra empregadas pelo artista destacam sua localização, 
mas ela parece não saber onde está. As cores são intensas voltadas para o amarelo, vermelho 
e marrom. Tons terrosos e muito preto, muitas sombras. Vemos pelo enquadramento uma 
distância com sucessões de montanhas, longos caminhos, terrenos desnivelados. A folhinha 
aparece em primeiro plano, quase apagada pela sombra e nos dá a pista de que a menina andou 
por ali. E que para chegar onde está agora andou muito, tanto que se perdeu. 

A forma da montanha produz um isomorfismo com forma de um polvo. Podemos ver a 
curvatura caraterística da sua cabeça, os seus vazios causando cavernas, os seus tentáculos 
formando caminhos, e até um olho. Mais uma vez um animal marítimo fora do seu ambiente 
natural. Aqui ele parece estático, talvez morto. Talvez até fóssil, parte da terra e assim montanha. 
No topo de sua cabeça-montanha, a luz incide sobre uma formação construída e marcada por 
um caminho. Lembra os cemitérios de estradas, instalados no alto, no mais perto do céu.

O polvo em Durand está relacionado aos símbolos da feminilidade, aproximando-se de imagens 
como a da aranha, dos cabelos, das ondas e do próprio Mar. “Símbolo direto da fatalidade do 
oceano, que a onipotência nefasta e feminóide se manifesta. [...]. Pelos seus tentáculos, é o animal 
ligador por excelência.” (2001, p.104-105). As questões do feminino, que se apresentam ao longo 
da narrativa, nos dizem sobre a angústia da menina. O tempo que incide, as preocupações que 
surgem no seu crescimento. Seria possível então uma leitura voltada às questões interligadas à 
sua própria relação com a feminilidade e com o tempo, questões com as quais esse processo se 
se assemelha e sobre as quais se desdobra: a esquina, o medo, o desconhecido, o enfrentamento, 
a dor, a vida, a morte, o tempo e a cor vermelha. 

A forma arredondada pode estar ligada à imagem de um útero, órgão gerador da vida e aqui 
grande, pesado, abandonado. Ou evitado. Essas imagens evocam questões de distanciamento do 
refúgio, da casa, do corpo, da mulher e da mãe. Por isso a menina sente-se perdida. A palavra 
angústia deriva do termo alemão angst, que significa passagem estreita. A primeira angústia 
pela qual passamos, a do nascimento, é revivida a cada renascimento. A menina comprimiu seu 
corpo, suas ações, sua percepção de si mesma para a passagem estreita. E aí está ela, a angústia, 
apresentando-se na imagem como um túnel escuro. Como a passagem estreita do corpo da mãe, 
quente e confortável, conhecido e protegido, para o novo, para uma nova forma de habitar a vida.
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O inconsciente envia toda espécie de fantasias, seres estranhos, terrores e imagens 
ilusórias à mente – seja por meio dos sonhos, em plena luz do dia ou nos estados de 
demência [...]. Esses mensageiros são perigosos porque ameaçam as bases seguras 
sobre as quais construímos nosso próprio ser ou família. Mas eles são, da mesma 
forma, diabolicamente fascinantes, pois trazem consigo chaves que abrem portas 
para todo o domínio da aventura, a um só tempo desejada e remida, da descoberta 
do eu.” (Campbell, 2007, p.18-19)
  

“e parece que o dia vai acabar como começou mas de repente lá está ela, 
bem na sua frente, luminosa e viva, esperando tranquila 
exatamente como você havia imaginado”

Por uma fresta a luz entra no cômodo que já não é o mesmo. A luz baixa, lumina profundis, 
a luz crepuscular que não expõe, impositiva; nem oculta, dissimulada; mas convida nossos 
olhos, devagar. Um brotinho vermelho vivo nasceu do chão, no centro, no meio-coração do 
seu quarto. Do seu peito. A árvore cresce de uma página à outra. Cresce em alguns passos. A 
menina, encantada, sorri por ser exatamente o que ela esperava, des-esperava, esperançosa. A 
alegria não se contrapõe ao percurso trágico vivenciado, ele a enfatiza. Ter atendido ao chamado 
(Campbell, 2007) e percorrido o caminho que a levou na direção dos seus próprios abismos, 
deu a ela a chance da compreensão e da consciência de si. Da consciência de si à consciência do 
mundo. Da vida. Da dor. 

E, aquele  
Que não morou nunca em seus próprios abismos 
Nem andou em promiscuidade com os seus fantasmas 
Não foi marcado. Não será exposto 
Às fraquezas, ao desalento, ao amor, ao poema.

Gosto da ordem encadeada por Manoel de Barros neste trecho (2010, p.82): as fraquezas e o 
desalento precedem o amor e precedem o poema. O poema-árvore da nossa personagem surge 
como dor ressignificada. A dor é vermelha, como é a paixão. A palavra paixão origina-se do 
grego phatos e dá origem a palavra patologia. Sentir dói. Viver dói. É possível afirmar a vida 
diante disso? 

O final feliz do conto de fadas, do mito e da divina comédia do espírito deve ser 
lido, não como uma contradição, mas como transcendência da tragédia universal 
do homem. O mundo objetivo permanece o que era; mas, graças a uma mudança 
de ênfase que se processa no interior do sujeito, é encarado como se tivesse sofrido 
uma transformação. (Campbell, 2007, p.34)

Se a resposta então for sim, sim, é possível afirmar a vida com suas mazelas e delícias, então nos 
abandonará o recurso da ilusão dando lugar à imaginação e seus barcos de papel navegáveis, 
que tornam possíveis vivenciar as passagens pelos abismos de dentro. 

[...] a passagem do herói mitológico [...] é uma passagem para dentro – para as 
camadas profundas em que são superadas obscuras resistências e onde forças 
esquecidas, há muito perdidas, são revitalizadas, a fim de se tornarem disponíveis 
para a tarefa de transfiguração do mundo. Cumprida essa etapa, a vida já não sofre 
sem esperança [...] ela se torna penetrada por um amor que a tudo abarca e a tudo 
sustém e por um conhecimento do seu próprio poder conquistado. (ibidem, p.35)
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Foi preciso sair do lugar para poder retornar, ressignificando-o. Foi preciso viver corporeamente 
para se saber frágil, e aceitar; para se saber forte, e aceitar. Foi preciso perder o ar, o vigor e a 
vontade para tomar consciência da sua importância. Foi preciso estar triste para um final feliz. 

Feliz para sempre: Óbvio que não, mas tão pouco infeliz para sempre. Para sempre 
só a possibilidade de descobrir-se e de poder trilhar novos caminhos buscando sua 
realização como ser humano. (Rubira, 2015, p.213)
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3.2 Espelho
Espelho é o primeiro livro de uma trilogia conhecida como a Trilogia da Margem. Onda e 
Sombra, publicados no Brasil pela editora Cosac Naify, são os outros dois livros que a compõe. 
A autora, Suzy Lee, nasceu em Seul na Coreia do Sul em 1974. Estudou pintura na Universidade 
Nacional de Seul e cursou pós-graduação na Camberwell College of Art, em Londres. É autora e 
ilustradora, com um grande histórico de premiações pelas suas publicações - em sua maioria de 
livros-imagem. Utiliza nesta trilogia, principalmente, a técnica de giz carvão com uma inserção 
pontual de cores. E explora, além das narrativas e imagens potentes, as possibilidades gráficas 
e físicas do livro.

A Trilogia da Margem recebe este nome porque leva em conta as margens do livro na ação da 
comunicação. São três livros que possuem o mesmo formato e diferentes formas de abertura 
– recurso que privilegia a maneira de caminhar pela narrativa. Seja na horizontal, na vertical 
ou ainda na horizontal com abertura total pela parte inferior, a escolha nos indica como 
acessaremos a narrativa. A costura do meio, que divide o livro em duas partes, recebe estatuto 
dimensional: é como se sua presença evocasse a capacidade de transitar entre mundos, o da 
fantasia e o da realidade.

No livro A Trilogia da Margem: O Livro-Imagem segundo Suzy Lee (Cosac Naify, 2012), a autora 
dialoga sobre o processo criativo que permeou as três publicações e nos conta que a exploração 
da materialidade atrelada à subjetividade da margem teve sua motivação vinda das explorações 
sobre a famosa personagem Alice de Lewis Carroll. As Aventuras de Alice no País das Maravilhas 
e Alice Através do Espelho foram ilustradas, em suas primeiras publicações (1865 e 1871 
respectivamente), por John Tenniel, influenciando fortemente a identidade visual da narrativa, 
amplamente editada e publicada desde então. De cabelos claros, longos e ondulados, a Alice 
das publicações sequentes ainda predomina sobre a imagem da garotinha, filha de amigos, em 
quem Carroll se inspirou e que se assemelha um tanto mais com a personagem de Suzy Lee. 

Lee publicou sua versão da narrativa em 2002 pela editora Corraini, sem edição no Brasil. Foi 
a partir de então que começou a flertar com as possibilidades exploratórias da margem, ao 
refletir a imagem da página esquerda na página direita. Porém, esse reflexo não foi muito fiel: ao 
desenhar os gêmeos Tweedledum e Tweedledee, desenhou-os cada um em uma página, como 
se eles mesmos fossem o reflexo um do outro, mas agindo em sentidos opostos, de maneira que 
assim, representassem a sua constante personalidade combativa: 

No mundo simétrico no qual Alice perambulava, posicionei cada um dos gêmeos 
em páginas separadas com a dobra central no meio, como se uma fosse o reflexo 
da outra. Ocorreu-me que uma página poderia ser a superfície reflexiva de um 
espelho. Essa ideia foi concretizada simplesmente assim – Espelho foi concluído em 
uma única semana.  (Lee, 2012, p.17)

A autora apresenta dois desenhos de Tenniel para o livro Alice Através do Espelho que 
demonstram sua motivação simbólica no processo criativo do livro estudado. Nas imagens, 
Tenniel opta por representar o espelho de frente onde Alice começa a atravessar. Na segunda 
imagem, Alice já ultrapassou o limiar e a vemos no mundo da fantasia. O que aconteceu entre 
a passagem não nos é revelado. 
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Alice através do espelho 
John Tenniel 

 Muita coisa acontece no “entre coisas”. Entre ilusão e realidade, entre dia e noite, o 
momento logo após acordar, ou pouco antes de cair no sono... O que é interessante 
é o “entre” que está longe de nossa percepção. (Lee, 2012, p.40)

Com essa colocação essencialmente crepuscular, Suzy Lee nos conduz pelo seu caminho de 
criação da Trilogia nos entregando aos mistérios mais do que os revelando. O espelho, o sonho, 
a margem, limiares de transição portadores de possibilidades oníricas, nos convidam à reflexão 
sobre o entre, instância de transição, abrigo da poesia. Seguindo esse pensamento, Suzy Lee 
concebe a dobra da página dupla, a linha visível da encadernação, como recurso. O formato e a 
dobra do livro passam a fazer parte de experiência da leitura. 

A personagem aparece na capa com os olhinhos direcionados ao título. Ela aparece duplicada, 
uma parte do seu corpo está refletida como quem encosta-se em um espelho. Quem olha pela 
primeira vez para a capa pode fazer essa leitura por conta do título. O título também aparece 
refletido, mas os reflexos não se dão na mesma direção. Não existe uma preocupação com o 
emprego da realidade formal, mas sim uma exploração das possibilidades que o tema apresenta. 
A palavra Espelho é duplicada para baixo e invertida como um reflexo. “De fato, é muito 
interessante que alguém espontaneamente suponha que letras invertidas sejam imagens. ” (Lee, 
2012, p.138)

A capa como toda a narrativa é desprovida de elementos extras. Não tem cenário ou outros 
personagens. A indicação visual de espacialidade se dá pelo reflexo das costas da personagem. 
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O limite do espaço-espelho é dado pelo objeto retangular com abertura pela vertical, o formato 
se assemelha a um espelho de corpo inteiro. Essas escolhas direcionam nossa atenção para a 
personagem. Sua expressão nessa primeira imagem não é alegre ou triste. Ela olha para o espelho... 
para o título Espelho, como quem recua de alguma maneira. A sua boca está entreaberta.
 

A guarda do livro é composta por um amarelo chapado de fundo e uma estampa na cor preta. 
“Não posso esquecer a equação que li em um livro quando era jovem: “amarelo + preto = veneno. 
Apenas eu fico nervosa quando se junta amarelo com preto?”.  A estampa é criada a partir de 
manchas simétricas, decalcadas, como o Teste das Manchas de Rorschach. No teste, manchas 
são apresentadas em cartões e as pessoas descrevem livremente suas impressões sobre a imagem 
formada. A autora comenta sobre a relação do teste com a escolha das manchas usada no livro 
e diz: “O espelho compartilha a mesma base da decalcomania [...], [como acontece no teste] os 
leitores do livro veem aquilo que desejam ver. A decalcomania é repetida incessantemente no 
livro. Dizem que quando algo é repetido várias vezes, vira um feitiço mágico.” (Lee, 2012, p.20-
24)

A imagem da folha de rosto é uma sequência de reflexos. Suzy Lee convoca: “Para dentro, 
dentro, dentro do espelho... eu o convido.” (ibidem, p.25). Método autorreferencial, o espelho 
“potencialmente contém regressão circular e autorreflexividade” (ibidem, p.16). Aceito o 
convite, entramos.
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A página dupla está praticamente em branco. A personagem aparece no canto inferior direito, 
sentada e retraída, parece chateada. Esconde seu rosto com os braços, e um pé esconde o outro. 
Um pé a mais aparece no desenho. Provavelmente ao desenhá-lo Suzy Lee mudou de ideia e 
colocou-o em outra posição, sem apagar o anterior. Não compromete a leitura e nos deixa um 
tanto a par do percurso – além de atribuir algum movimento à imagem estática. No seu registro, 
afirma que o deixou para que o desenho tivesse um toque mais dinâmico.

Ao virarmos a página nos deparamos com duas meninas assustadas e refletidas. Já temos uma 
pista de leitura pelo título do livro e aqui temos a chance de acessar nossa imaginação e empregar 
ao objeto a moldura do espelho. A imagem da sequência nos mostra, apesar da estranheza, 
a curiosidade em relação ao acontecimento. Seus olhinhos espiam por entre os dedos o seu 
próprio reflexo. 

Já em pé, o corpo demonstra certa resistência ainda de costas e com as mãos escondidas. Mas 
o rosto e o pezinho movimentam-se para o reflexo. E... Uma careta! A brincadeira foi aceita. 
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Entrando no espaço da ludicidade, a imagem ganha cor com o decalque que representa as 
emoções da menina. Laranja, amarelo e preto. A língua espoleta nos lábios e o pé entrando na 
dança. Sobre a técnica, a autora nos explica que usou recurso digital para duplicar e inverter a 
imagem da personagem. Para o decalque usou a técnica original, feita à mão, relevando leves 
alterações no seu rebatimento. 

A menina está entregue, o corpo todo dança. A cor do vestido nem alcança sua forma, não deu 
conta de acompanhar. Os fios do cabelo em movimento e sua expressão alegre acompanham as 
formas que aumentam de tamanho e, por fim tomam a página toda. 

A expansão e tomada de espaço que ocorre quando adentramos na imaginação é recurso 
recorrente nas imagens da literatura infantil. O recurso invade a página como nos invade o 
estado de entrega à experiência. Seus pés não estão no chão, representação clara da entrega.  
A mão toca levemente a borda...

Na borda, no entre-páginas, uma parte do seu corpo sumiu. Quando diante do espelho, 
podemos explorar as possibilidades de visão, nos aproximando ou afastando, desaparecendo 
e reaparecendo. Nessa sequência cheia de movimento, a personagem e a mancha desaparecem 
completamente, como se estivessem entrando no “entre” das páginas ou se movimentando para 
fora das bordas do espelho.
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Página em branco. As meninas entraram na margem, no “entre”. Uma dupla inteira é dedicada 
a este momento graficamente instigante para os produtores gráficos, imagino, pois nada nos é 
apresentado imageticamente. No livro dedicado à trilogia, Lee comenta sobre alguns contatos 
que recebeu das gráficas, perguntando se os recursos usados eram erros de impressão. O recurso 
é possível por estarmos lidando com um livro: o movimento propiciado pelo passar das páginas 
na narrativa, nos conduz à compreensão da escolha da autora. O silêncio e a ausência também 
são possibilidades de comunicação.
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As meninas reaparecem, imersas na dança. Mas algo está diferente: elas já não estão mais 
invertidamente espelhadas. Leves diferenças indicam, inclusive, que a imagem já não é a 
mesma, replicada digitalmente. Apesar das semelhanças, elas se duplicaram.  Não são mais o 
reflexo uma da outra. 

A imagem da sequência deixa claro que são duas. O que aconteceu no entre das páginas 
confundiu a nós leitores. A curiosidade também é despertada pela garotinha da página esquerda, 
que interrompa o seu movimento e espia a outra, enquanto a da página direita, imersa no seu 
movimento, está alheia ao acontecimento. A garotinha da direita aparece então claramente 
aborrecida, com punhos cerrados e a boca arqueada. A beleza da possibilidade expressiva a 
partir do desenho é instigante. A desenhista tem a possibilidade de emergir na cena e se inserir 
na narrativa visual que ela mesmo criou, agora como observadora. Entra na paisagem e observa 
o comportamento dos personagens para poder nos contar o que viu com detalhes expressivos. 
Aqui, com a ausência de elementos visuais além das personagens e com a ausência de texto, 
toda a atenção está voltada para a expressividade do corpo e do rosto das meninas. E ainda 
assim, é com traços precisos e pouco detalhados que a autora dá conta de nos contar a história, 
demonstrando que algumas linhas detêm tanta potência comunicativa!

O corpo de uma é desenhado e direcionado com firmeza para a outra. Enquanto a da direita 
começa a perceber o movimento, e emburrece-se então no mesmo movimento anterior do seu 
duplo, porque a da esquerda, de braços cruzados, a confronta. As imagens se duplicam em 
tempos espaçados e em páginas não refletidas e enquanto descrevo as imagens me perco na 
exposição e penso: Quem é quem? Quem é a personagem real e quem é a duplicação? Quem 
é o reflexo? Quem está aborrecida? Ah sim, isso podemos perceber: as duas estão aborrecidas. 
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Em um movimento de impulso a garotinha da página esquerda aparece empurrando a margem 
da página. Mas a margem do livro não é uma simples dobra: ela é o espelho. Ao ser empurrado 
ele se destaca e começa a tombar. As duas assustadas voltam a ter exatamente a mesma posição 
refletida, a não ser pela cor, representada pelo preto e branco em queda.
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O espelho quebra. A menina da página esquerda se protege e apresenta uma expressão de 
lamentação. O espelho quebrado é representado por cacos de vidro com um fundo preto. 
A escolha da autora pela escuridão serve para dar a sensação da queda no vazio, do espaço 
representativo da ausência do espelho. Esse recurso demonstra a possibilidade da exploração da 
imagem no livro.

Suzy Lee compara as escolhas da trilogia com uma apresentação teatral em um palco: as margens 
estão bem marcadas, usa-se como recurso os elementos que estão em cena, as personagens 
aparecem em sua totalidade, sem close-ups, do início ao fim. Estes recursos são responsáveis 
pela compreensão da estrutura e por mantermo-nos nela. “As margens do livro são como 
rochedos, por isso parece que tudo tem que ser feito dentro dos quatro cantos da página. Dessa 
maneira, as personagens utilizam tudo o que está disponível no palco para atuar e para correr 
por toda parte no espaço dado [...]” (Lee, 2012, p.177)

Na página seguinte a menina entristecida olha para o vazio criado pela sua ação impulsiva.  
A escuridão desaparece aos poucos e a página oposta volta a ser papel: branco e liso. Esse recurso 
me remeteu ao final de um filme no cinema, quando as luzes aumentando contrastam com o 
escuro em que estávamos inseridos. Somos tirados do campo da imaginação e devemos então 
voltar à realidade.

O livro termina como começou. A garotinha sentada no canto do livro com as pernas cruzadas 
e a cabeça escondida. Mas com uma diferença: ela está do outro lado da página. No momento da 
fusão a menina que assumimos como real e que aparecia do lado direito do livro-espelho passa 
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a ocupar o outro lado. Ou será que antes estávamos vendo o reflexo? Ou será que agora o que 
estamos vendo é só o reflexo e estamos com ela dentro do espelho? 

O buraco do espelho está fechado 
Agora eu tenho que ficar aqui 
Com um olho aberto, outro acordado 
No lado de lá onde eu caí
Pro lado de cá não tem acesso 
Mesmo que me chamem pelo nome 
Mesmo que admitam meu regresso 
Toda vez que eu vou a porta some
A janela some na parede 
A palavra de água se dissolve 
Na palavra sede, a boca cede 
Antes de falar, e não se ouve
Já tentei dormir a noite inteira 
Quatro, cinco, seis da madrugada 
Vou ficar ali nessa cadeira 
Uma orelha alerta, outra ligada
O buraco do espelho está fechado 
Agora eu tenho que ficar agora 
Fui pelo abandono abandonado 
Aqui dentro do lado de fora
 

A música composta por Arnaldo Antunes para o filme Bicho de Sete Cabeças (Laís Bodanky, 
2000) intitulada de O Buraco no Espelho, chama atenção pelas questões simbólicas que 
permeiam a simbologia do espelho: fora e dentro, entrar, entre, a porta, o fecho, o olho, o buraco 
e a duplicação. De pronto, atrelando a já citada referência à Alice, o buraco e o espelho são os 
portais por onde a personagem acessa um mundo paralelo. O espelho aparece como um portal 
para um mundo duplicado. Na letra da música, podemos identificar um sentimento de angústia 
possivelmente gerado pela confusão mental causada por estar no entre. O estar entre a realidade 
e a fantasia sob a perspectiva do desconforto.

Mas por que o desconforto? A nossa capacidade imaginativa, como já vimos, não tem como 
mote condutor a explicação ou racionalização. A racionalização sofre na tentativa de entrega 
a essa instância que nos evoca pelas sensações, pela compreensão a partir das sensações. Con-
fundir é misturar-se, somar-se. Ao nos chamar para entrar no “entre” do livro, Suzy Lee nos 
confunde. O espelho, como símbolo, potente de significados e implicações, confunde o real, 
duplicando-o. Nos vemos a nós mesmos e ao mundo em uma imagem refletida e invertida, 
gerando um duplo do eu. Nesse ponto a (in)compreensão da identidade, do que significa esse 
eu, vem à tona. 

Ao olharmos para a simbologia do espelho podemos encontrar a água como símbolo de sua 
imaginação material. Bachelard no livro A Água e os Sonhos (2016) discorre sobre o assunto 
ao tratar do reflexo pela poética das águas. No capítulo que se inicia pelo reflexo formado na 
superfície e nomeado como “As águas claras…”, apresenta os conceitos ver e mostrar-se como 
as motivações do sonhador que a contempla contemplando-se, em um movimento que permeia 
a sedução. A água como elemento possui uma leve resistência que a separa do ar, tão sutil que 
talvez a palavra resistência nem caiba na sua designação. Ao cruzarmos essa camada sentimo-
nos absortos em um novo entorno, de outra densidade, temperatura e materialidade. 
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É nessa camada fina e delicada da água que se encontra o “entre” e é nela que o mundo se reflete. 
O reflexo por definição é o que não se produz diretamente, o que é indireto. É imagem e luz 
rebatidas, redobradas. O reflexo se dá pela luz, é a luz que nos faz enxergar. Não podemos ver 
na sua ausência. A luz, elemento do regime diurno e solar, e a água, elemento noturno e lunar, 
somam-se e se fundem na geração do reflexo. Esse resultado combinatório tem substância de 
encantamento. Chama o movimento ao mergulho pela curiosidade sensorial, no raso, onde a 
luz ainda alcança. 

As implicações das questões relativas ao espelho são apresentadas por Bachelard na narrativa 
mítica de Narciso. O jovem vê sua imagem refletida na água e encanta-se pela tomada de 
consciência da sua própria beleza. A água como elemento fundante do reflexo possui o símbolo-
motor do olho, que enxerga e que vê, nos coloca diante da possibilidade de enxergar o mundo 
a partir da consciência de si. Vemos a beleza do mundo ao vermos a beleza em nós mesmos. “A 
água serve para naturalizar a nossa imagem, para devolver um pouco da inocência e de 
naturalidade ao orgulho da nossa contemplação íntima.” (Bachelard, 2016, p.23)
 
Como a água de um riacho, límpida e fresca, ao esgueirar-se por entre as pedras em curvas 
sinuosas e brincalhonas, Bachelard nos conduz pela poesia da relação de Narciso com seu reflexo 
na fonte pela sensualidade dinâmica e movente da água. O encantamento pela própria imagem 
se dá pela visualização do seu rosto. O rosto humano que cuidamos, pintamos, tratamos para 
que se torne atraente e que se comunique pelas expressões no encontro com o Outro. Narciso 
não se encanta apenas pela duplicação da sua imagem, mas também na duplicação da sua voz a 
partir do encontro com Eco: “só ali sente que é naturalmente duplo [...] ela é ele” (ibidem, p.25). 
Por este viés, o encontro com a própria imagem e a assimilação do duplo acontece de maneira 
apaziguada e fluida. 

Diante das águas, Narciso tem a revelação de sua identidade e sua dualidade, a 
revelação de seus duplos poderes viris e femininos, a revelação, sobretudo, de sua 
realidade e de sua idealidade. (ibidem, 2016, p.25)

O encontro com o outro também configura-se um reflexo de nós mesmos. É também uma 
duplicação da nossa identidade, uma imagem indireta, não real mas co-fundida com o real. O 
documentário francês Latcho Drom de 1993, escrito e dirigido por Tony Gatlif, retrata a vida 
cigana em diversos países. Nele vemos uma cena onde mulheres penteiam-se e adornam-se sem 
se mirar em espelho algum, mas com o auxílio umas das outras. 

Pela afirmação da própria beleza, contempla-se, adorna-se, enamora-se. Essa possibilidade 
de liberdade parece-me derivada da diferença do espelho como objeto e da água como 
matéria. Bachelard trata da não finitude e do embaçamento do reflexo na água, diferente do 
aprisionamento encerrado nas formas do espelho. “O espelho aprisiona em si um segundo 
mundo que lhe escapa, no qual ele se vê sem poder se tocar e que está separado dele por uma 
falsa distância, que pode diminuir mas não transpor.” (Lavelle apud Bachelard, 2016, p.24). 
Por esse viés, o encontro com a própria imagem e a assimilação do duplo acontece de maneira 
apaziguada e fluida. Essa abertura possibilita o movimento e o desprendimento do reflexo, 
apesar do mistério.

O espelho nessa esfera da sensualidade e da beleza aparece também no conto oral de origem 
alemã compilado pelos irmãos Grimm, A Branca de Neve. O espelho é apresentado como 
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objeto mágico, oráculo portador da verdade, consultado habitualmente pela rainha na famosa 
indagação: “Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu?”. A beleza é tornada 
consciente pelo espelho que aqui é apresentado como um ser animado e falante que dialoga 
com a personagem e a apresenta uma perspectiva além da que ela alcançaria sozinha – ele sabe/
pode dizer se dentre as mulheres do reino alguma é mais bela do que ela. O reflexo torna-se um 
outro ser, possibilitado pelo objeto.

A realidade física parece recuar em proporção ao avanço da atividade simbólica 
do homem. Em vez de lidar com as próprias coisas o homem está, de certo modo, 
conversando constantemente consigo mesmo. (Cassirer, 2012, p.48)

Branca de Neve
Franz Jüttner

1905, Irmãos  Grimm

Minha mãe conta que, certa vez, quando eu estava com uns três anos de idade, ao ser acusada 
por algum feito e ter levado uma bronca, eu me defendi dizendo que quem tinha feito a ação 
não era eu mas a menina do espelho. Diante do espelho então ela me perguntou enfaticamente: 
quem? e eu, apontando para a minha própria imagem, disse: ela! Neste ponto reporto-me à 
questão da imagem tratada no primeiro capítulo, quando Gombrich (1981) refere-se à evocação 
da presença pela imagem. O reflexo é uma imagem, a imagem evoca a presença, o reflexo coloca-
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nos diante de uma presença: prosopon, conceito grego entendido como máscara, face ou mesmo 
pessoa, é aquele que afronta com sua presença. 

Ao ser diante do espelho pode-se sempre fazer a dupla pergunta: para quem estás 
te mirando? Contra quem estás te mirando? Tomas consciência da tua beleza ou 
de tua força? Essas breves observações bastam para mostrar o cunho inicialmente 
complexo do narcisismo. (Bachelard, 2016, p.23)

Beleza ou força? Oxum, orixá da mitologia africana, carrega o espelho ou abebe de onde se 
mira. Oxum é orixá ligada às aguas do rio, da cachoeira e da fertilidade. E também simboliza a 
beleza, o ouro, os adornos e enfeites e perfumes. O lírio é a sua flor. Neste conto oral registrado 
por Reginaldo Prandi, Oxum utiliza o espelho de maneira vingativa contra sua irmã Oyá. 

Oxum Apará tem inveja de Oyá 
  
Vivia Oxum no palácio em ijimu, passava os dias no seu quarto olhando seus 
espelhos, eram conchas polidas onde apreciava sua imagem bela. Um dia saiu 
Oxum do quarto e deixou a porta aberta, sua irmã Oyá entrou no aposento, 
extasiou-se com aquele mundo de espelhos, viu-se neles. As conchas fizeram 
espantosa revelação a Oyá, ela era linda! A mais bela! A mais bonita de todas as 
mulheres! Oyá descobriu sua beleza nos espelhos de Oxum, Oyá se encantou, 
mas também se assustou: era ela mais bonita que Oxum, a Bela. Tão feliz ficou 
que contou do seu achado a todo mundo, e Oxum Apará remoeu amarga inveja, 
já não era a mais bonita das mulheres, vingou-se. 
  
Um dia foi à casa de Egungun e lhe roubou o espelho, o espelho que só mostra 
a morte, a imagem horrível de tudo o que é feio, pôs o espelho do Espectro no 
quarto de Oyá e esperou, Oyá entrou no quarto, deu-se conta do objecto, Oxum 
trancou Oyá pelo lado de fora, Oyá olhou no espelho e se desesperou. Tentou 
fugir, impossível, estava presa com sua terrível imagem, correu pelo quarto em 
desespero, atirou-se no chão, bateu a cabeça nas paredes, não logrou escapar nem 
do quarto nem da visão tenebrosa da feiura. Oyá enlouqueceu, Oyá deixou este 
mundo. 
  
Obatalá, que a tudo assistia, repreendeu Apará e transformou Oyá em orixá. 
Decidiu que a imagem de Oyá nunca seria esquecida por Oxum. Obatalá 
condenou Apará a se vestir para sempre com as cores usadas por Oyá, levando 
nas joias e nas armas de guerreira o mesmo metal empregado pela irmã.  
(Prandi, 2001, p.323-324)

Neste conto aparecem dois tipos de espelhos com funções específicas: os espelhos obtidos pelos 
reflexos das conchas polidas, elemento aquático e continente, guardam a potência do reflexo da 
beleza, elemento de Oxum Apará. O espelho roubado do quarto de Egungun, só mostra a morte, 
a imagem horrível de tudo o que é feio. O conto nos mostra duas possibilidades da tomada de 
consciência: ao nos tornarmos conscientes tomamos ciência do todo, o belo e o feio, o bom e 
o mal.  Diante da totalidade apresentada o que vemos está condicionado ao que queremos ver?
A consciência de si torna consciente o conceito de identidade. Ernst Cassirer no livro Ensaio 
sobre o Homem - Introdução a uma filosofia da cultura humana, apresenta o pensamento sobre 
o “conhecimento de si mesmo ser a mais alta meta da indagação filosófica” (2012, p.09). Se 
concebemos o mundo a partir da nossa visão e sensação em relação a ele, então tomar consciência 
sobre si mesmo nos coloca em uma posição de compreensão do mundo e das nossas relações 
travadas com ele, com o outro e com nós mesmos. 
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Sua definição de animal simbolycum, já aqui apresentada, identifica o homem em uma 
relação simbólica com a realidade, onde “lado a lado com linguagem conceitual, existe uma 
linguagem emocional; lado a lado com a linguagem científica ou lógica, existe uma linguagem 
da imaginação poética.”  (Cassirer, 2012, p.49) Lado a lado, como as imagens em Espelho, onde 
a personagem e seu reflexo se fundem em uma relação de reconhecimento e estranhamento. 
No âmbito da linguagem lógica e científica, ao nos vermos no espelho, temos nossa imagem 
formada pelo reflexo luminoso em uma superfície que o reflete em uma direção definida. Mas 
a sensação da experiência desdobrada na linguagem da imaginação poética é o que nos importa 
neste estudo. O que acontece ao nos vermos duplicados? Ao nos vermos no espelho tomamos 
consciência da nossa imagem e acolhemos o que enxergamos ou a tomada de consciência gera 
um estranhamento tal que como consequência criamos um afastamento do real optando pela 
ilusão? 

Os conceitos de identidade e do duplo foram investigados por Rogério de Almeida em seu 
trabalho O Mundo, os Homens e suas Obras: Filosofia Trágica e Pedagogia da Escolha (2015).  Para 
tratar sobre o tema recorre à filosofia trágica, conceito que ultrapassa o entendimento de tragédia 
como gênero teatral do período clássico, e se define por uma postura de aprovação da vida, 
diante das experiências, sejam elas quais forem. Eu recebo, aceito e aprovo os acontecimentos 
compreendendo que não tenho controle sobre eles, e sim sobre minha postura diante deles. 

[...] a inclinação humana para se identificar com uma imagem, uma narrativa, uma 
identidade de si parece ser questão central da busca pelo homem. Dizer o que é 
o homem é dizer o que sou, é definir quem são esses outros que me interpelam, 
que me afrontam com suas presenças, é buscar pela compreensão das minhas 
relações com os outros, esses que me educam, que me amam, que despertam 
meu desejo, meu ódio, que contribuem para me situar no mundo, que me situam 
efetivamente no mundo, o qual me cobra insistentemente uma posição sobre ele 
e sobre mim mesmo. Aprovo o mundo como é? Aprovo minha existência com 
todas a contingências que dela fazem parte? Ou refugio-me no duplo, desejo de 
devir-outro, na ilusão de uma identidade pessoal imune à fragilidade de todas as 
identidades?” (Almeida, 2015, p.88)

Refugiar-se no duplo nos coloca sob a instância da ilusão e nos dá a sensação da ausência da 
responsabilidade de ser no mundo. Se me apresento como algo que não sou – para mim mesmo 
ou para o outro – crio uma identidade paralela que me tira momentaneamente das cobranças 
e aflições da minha condição. Ver e mostrar-se, como definiu Bachelard, são os movimentos 
oriundos do reflexo. 

O conflito gerado pela identidade duplicada pode se originar das tensões entre a identidade 
social e a identidade pessoal, representadas no conto O Espelho de Machado de Assis (1994). 
Nele, o personagem Jacobina, em crise com sua identidade, veste-se com farda e se mira por 
horas no espelho, diariamente, a fim de apaziguar-se e orgulhar-se da imagem criada. Aqui a 
imaginação caminha lado a lado com a realidade e, ao duplicá-la, torna-a apaziguadora, pois o 
espelho cumpre, então, uma função social, a de dar identidade.

O conflito com o duplo então se configura como o conflito com o reconhecimento da própria 
identidade e do próprio valor. Cassirer discorre sobre o tema afirmando que “tudo o que 
acontece de fora do homem é nulo e inválido. Sua essência não depende de circunstâncias 
externas; depende exclusivamente do valor que ele mesmo se dá” (Cassirer, 2012, p.18). Nesse 
caso vemos no cinema representações do duplo que giram em torno das questões de valoração 
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de si mesmo e o não reconhecimento ou não validação das próprias potências – e das mazelas 
também, atribuindo ao duplo suas sublimadas características. 

É o caso do filme Cisne Negro (Darren Aronofsky, 2010) em que Nina, bailarina esforçada e 
perfeccionista, se vê ameaçada com a entrada de uma concorrente à altura, Lily, que pode fazê-
la perder o papel principal no balé dramático O Lago dos Cisnes, de Piotr illitch Tchaikovsky, 
em uma companhia de prestígio em Nova iorque. A comedida bailarina passa então a travar 
uma batalha interna de reconhecimento e autoafirmação da própria personalidade, para que se 
efetive o seu objetivo final: ser a bailarina principal e ser perfeita na apresentação. A expectativa 
da perfeição a faz encarar a si mesma em uma aterrorizante sequência de imagens que nos 
mostra que a consciência de si passa por estranhas e assustadoras revelações de nós mesmos. 
Campbell sobre o caráter afirmativo nas mitologias primitivas escreve: 

A única maneira de afirmar a vida é afirmá-la até a sua raiz, até a base horrenda e 
podre. É esse tipo de afirmação que se encontra nos ritos primitivos. Alguns deles 
são tão brutais que é difícil ler a respeito, quanto mais presenciá-los. Mesmo assim, 
apresentavam uma imagem vívida à mente adolescente: “A vida é monstruosa e, se 
você quiser viver, terá de viver assim”(ou seja, “de acordo com as tradições da tribo”).  
Esta é a primeira função da mitologia: não a mera reconciliação entre consciência 
e as precondições da sua própria existência, mas a reconciliação com a gratidão, 
o amor, o reconhecimento da delicadeza. Pela amargura e pela dor, a experiência 
primordial no âmago da vida é doce, maravilhosa. (Campbell, 2008, p.32)

Da constelação de imagens que se atraem com base na imaginação poética, vemos a cena do 
filme Cisne Negro, a quarta capa do livro Espelho, a imagem do livro A Árvore Vermelha e 
a obra na qual Suzy Lee se inspirou A Reprodução Proibida de Magritte (1937). “O espelho 
no quadro trai nosso senso comum. Faz-nos duvidar do mundo que tão bem conhecemos.” 
(Lee, 2012, p.35). As quatro imagens deslocam a função do reflexo de espelhamento invertido e 
duplicam a realidade dando autonomia e poder ao duplo que aparece de costas demonstrando 
contrariedade e falta de controle. A relação que travamos com o Outro parte da busca por nós 
mesmos, reconhecer-se no outro. Se a crise de identidade tem início na crise de identidade 
social então existe uma extrema importância na imagem que o Outro cria de nós mesmos. Parte 
do que somos se valida a partir do social. É necessário que criemos uma imagem social para que 
possamos conviver pacificamente com o espelho.

Neste diálogo consigo mesma na brincadeira experienciada, ao não ter seu reflexo agindo 
de acordo com o esperado, a personagem de Suzy Lee quebra o espelho. A angústia gerada a 
partir da atribuição de poder ao duplo e, assim, da perda do controle, a faz reagir encerrando a 
experiência em um gesto brusco e impulsivo na tentativa de restabelecer a unidade. A expressão 
sair de si significa perder o controle dos atos e ações. O que sou sobrepõe-se ao que eu procuro 
parecer: civilizado, ajustado, controlado.

Gilles Delleuze, em entrevista para Claire Parnet em 1988, discorre sobre o charme na loucura, 
no seguinte trecho:

As pessoas só têm charme em sua loucura, eis o que é difícil de ser entendido. O 
verdadeiro charme das pessoas reside em quando elas perdem as estribeiras, quando 
não sabem muito bem em que ponto estão. Não são pessoas que desmoronam, pelo 
contrário, nunca desmoronam. Mas se não captar a pequena marca de loucura de 
alguém não pode gostar deste alguém. Não pode gostar dele. É exatamente este 
lado que interessa. E todos nós somos meio dementes. Se não captar o ponto de 
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demência da pessoa, eu temo que... aliás, fico feliz em constatar que o ponto de 
demência de alguém seja a fonte de seu charme. (Abecedário Deleuze)

Há que se sair de si para poder voltar. Desajustar para ajustar. Compreender que são esses 
processos de movimento que nos reorganizam em constantes assimilações. A possibilidade 
humana do caminhar no “entre” da experiência, ora se esgueirando verticalmente pelo viés 
solar da racionalização, ora se entregando à fecunda e úmida penumbra da imaginação, nos é 
simbolizado pela narrativa exploratória e cíclica em Espelho. No final da narrativa, ao encontrar-
se novamente sozinha, a personagem entristece, em um movimento cíclico e dinâmico de tentar 
se re-identificar. 

[...] é a sua consciência que o [homem] possibilita não só tomar ciência do mundo 
e de si, como também saber que sabe, ou seja, ser ciente de sua consciência. Esse 
dado duplo de sua caracterização é fundamental para compreender a sua inserção 
no próprio mundo. Pois se é verdade que o homem é parte do mundo, também o é 
que dele se distancia para melhor apreendê-lo, dominá-lo, circunscrevê-lo em sua 
consciência. (Almeida, 2015, p. 92)

O “entre” de Suzy Lee tem a capacidade de nos conduzir por esse distanciamento do mundo 
que nos possibilita melhora assimilativa ou pode nos inserir em uma realidade paralela, 
mergulho profundo nas águas que fazem perder a capacidade reflexiva da borda, as quais se 
tornam densas e mortais. Dê um impulso e alcance minha mão para emergirmos do mergulho 
às águas profundas e voltaremos para respirar na superfície. Daqui podemos ler a história com 
a leveza crianceira que aceita tão mais facilmente os acontecimentos por estar menos habituada 
a enquadramentos. 

A verdade que alcança as crianças sempre alcança os adultos, mas o oposto não 
é verdadeiro. Tento me lembrar sempre disso quando faço meus livros. [...] Os 
adultos ficam incomodados com a conclusão de Espelho; tendem a compreendê-lo 
como “o inimigo sou eu” ou “uma busca malograda de encontrar a si mesmo” [...] 
Entretanto, crianças mais novas apresentam explanações claras e concisas: “Uma 
menina entediada brigou com uma amiga e ficou entediada novamente”, ou “Se 
você repele uma amiga porque ela não é o mesmo que você, ela se parte em milhões 
de pedaços”. (Lee, 2012, p.162)

Se considerarmos, na leitura de Espelho, que a narrativa nos apresenta uma experiência ruim, 
difícil de lidar, incômoda, ainda que retratada de uma maneira poética, como iremos lidar com 
isso? Da combinação do amarelo com o preto à exposição nesse trecho acima que reflete nossa 
dificuldade com explanações claras e concisas, Suzy Lee nos convoca nesta obra a lidar com o 
desconforto. Temos agora a possibilidade de negá-la ou de nos entregarmos ao incômodo e nos 
re-acomodarmos, criando novos parâmetros a partir dessa nova vivência.



3.3 O pato, a morte e a tulipa
O terceiro e último livro, que me proponho a ler por esse viés fenomenológico e hermenêutico, 
trata do tema morte. Wolf Erlbruch, autor e ilustrador de O pato, a morte e a tulipa, parece-me 
ser um militante da afirmação da vida, colocando-nos diante da finitude em sua obra. Não 
só pelo título ou pelo tema, mas por uma postura que se traduz em seu traço e pelas escolhas 
visuais que compõem as imagens. Durante a leitura do livro, encontrei um trecho de uma 
entrevista em que o autor e ilustrador fala sobre esse posicionamento. Seu discurso destaca 
um incômodo pela negação ou pela eufemização excessiva diante de questões inerentes à vida, 
inclusive esteticamente:

Eu não gosto de coisas que são feitas especialmente para crianças. A maioria delas 
é kitsch [...]. Se você pegar o Pinóquio [como exemplo], o Pinóquio original é um 
menininho feito de madeira e o Pinóquio de Walt Disney parece feito de borracha, 
como um marshmallow. Nada a ver com a marionete de madeira. isso é o que eu 
realmente odeio. (interview Wolf Erlbruch, 2015)

Wolf Erlbruch é alemão, nascido em 1948 na cidade de Wuppetral. É professor de ilustração na 
Universidade Gesamthoshschule e ilustrador desde 1985, quando publicou seu primeiro livro 
Der Adler (A Águia) a convite de um editor que viu um trabalho seu para uma propaganda de 
tabaco. Desde então ilustrou uma série de autores e publicou obras de sua autoria. Coleciona 
prêmios notáveis como o Hans Christian Andersen e já foi traduzido para mais de vinte idiomas. 
Em seus livros podemos ver que, a partir das escolhas visuais e temáticas, busca se afastar dessa 
infantilização que critica. intenciona se opor à ideia de que o trabalho direcionado à criança 
precise ser pintado de um colorido alucinante e entorpecente, com formas arredondadas e todo 
recurso estético atrativo. E aí está o grande ponto de destaque da sua produção: os recursos 
visuais também são leais aos seus questionamentos. Evitar a visualidade expressiva e dura é 
também evitar a validação da vida e das suas feiuras e estranhezas. 

Gombrich (1981) discute questões relativas ao mesmo assunto ao nos apresentar uma série 
de trabalhos de diferentes artistas pontuando as escolhas pela fidelidade ao representar o que 
vemos ou a fidelidade ao representar o que sentimos diante de um tema: 

Muitas pessoas gostam de ver em quadros o que também lhes agradaria ver na 
realidade. isso é uma preferência muito natural. [...] Quando Rubens, o grande pintor 
flamengo, fez um desenho de seu filho pequeno, estava certamente orgulhoso de sua 
beleza. [...]. Mas essa propensão para admirar o tema bonito e atraente é passível de 
se converter num obstáculo se nos levar a rejeitar obras que representam um tema 
menos atraente. O grande pintor alemão Albrecht Dürer certamente desenhou sua 
mãe com tanta devoção e amor quanto Rubens sentia pelo seu rechonchudo filho. 
Seu estudo verdadeiro da velhice desgastada pelas preocupações pode causar-nos 
um choque que nos faça desviar os olhos dele – e, no entanto, se lutarmos contra 
a nossa repugnância inicial, poderemos ser generosamente recompensados, pois o 
desenho de Dürer, em sua tremenda sinceridade, é uma grande obra. De fato, não 
tardaremos em descobrir que a beleza de um quadro não reside realmente na beleza 
de seu tema.” (p.05)

A questão se depara com o conceito de beleza e nos coloca o ponto de reflexão do seu significado. 
Sem nos atermos às questões filosóficas do tema, seguimos pelo percurso da compreensão do 
poder da expressividade para uma comunicação direta, em detrimento de ter que agradar, ou 
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sem grandes preocupações com ser agradável, palatável ou belo – nesse sentido da apreensão do 
termo. Seguimos, assim, pela beleza da sinceridade possível de ser expressa em um desenho. Para 
exemplificar a questão, vejamos nos dois desenhos de Pablo Picasso apresentados por Gombrich 
(1981), como podemos apreender o recurso visual capaz de nos envolver sensorialmente.
 
A expressividade do galo na imagem da direita nos conta muito sobre sua agressividade e 
movimento. Parece até que podemos ouvi-lo gritar. Os traços do primeiro desenho são sutis, 
a imagem é agradável. Já o galo no segundo desenho é tosco, torto e portador de um humor 
escrachado gerado pela possibilidade de captação de um momento específico e ridículo, uma 
situação de aflição. O galo não cacareja tranquilamente. Podemos ver que está esbaforido.

Esse posicionamento de Gombrich parece dialogar diretamente com o traço portador de 
“tremenda sinceridade” de Erlbruch. Um dos livros que mais me chama atenção nesse sentido é 
o A Tabuada da Bruxa, lançado no Brasil em 2006 pela editora Cosac Naif. O livro apresenta um 
poema extraído de Fausto, uma tragédia (J.W.Goethe, 2004, Editora 34) com a apresentação de 
uma tabuada nada convencional. Na capa os olhos arregalados da bruxa nos fitam diretamente 
e podem causar certo desconforto. Seu sorriso de canto de lábios, no entanto, é capaz de nos 
desviar de um possível temor ou estranhamento. Esse termo é usado pela editora Cosac Naif 
ao apresentar Erlbruch no final do livro: “Suas ilustrações – geralmente colagens – causam 
um humor de canto de lábios” (Goethe e Erlbruch, 2006). Estranheza e simpatia são recursos 
recorrentes na obre desse autor. 

O pato, a morte e a tulipa chama atenção por ter a morte no título e estar catalogado como 
literatura infantil. O título nos aponta para três elementos, mas na imagem da capa temos o 
pato sozinho, olhando para cima. Da maneira como foi diagramado, o pato olha diretamente 
para a palavra morte. O olho é um círculo vazio, o que aparenta estar arregalado. O bico, num 
contínuo do pescoço, está fechado. A expressão é de seriedade e atenção. O olhar para cima 
também nos possibilita a interpretação de que o personagem olha para o céu, casa dos deuses 
e deusas e das sentenças relativas à vida no imaginário coletivo. Um movimento voltado aos 
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questionamentos suscitados ao encararmos a morte. As cores predominantemente claras na 
capa e a fonte simples com serifa e sem grandes recursos, não nos causa medo ou desconforto, 
pelo contrário, é simples, leve e direciona nosso olhar para o personagem e sua expressão. 

O desenho do pato é contornado por cores variadas, me lembra um lápis que foi muito famoso 
em uma determinada época e tinha múltiplas cores misturadas na mesma estrutura. Seu 
preenchimento tem traços marcados criando sombras sobre uma base de papel texturizado 
ao fundo. É um recorte com inserções a lápis, grafite e giz. A atenção parece estar voltada à 
expressividade e ao envolvimento. O envolvimento que o artista nos propõe por estas escolhas 
identificadas. E o envolvimento do próprio artista com a experiência da criação da imagem: 
pelos seus desenhos, sinto que o artista se diverte com a proposta e lida com os temas e com 
os traços sem grandes dramas ou sofrimentos. As coisas são como são – bonitas, estranhas, 
difíceis, bem-humoradas e ele nos mostra isso de uma maneira direta e tranquila. Para falar 
da morte não usou cores escuras, não criou efeitos ou mistérios, mas deixou manifestar-se o 
próprio mistério, inerente ao tema.

Ao abrir o livro temos a guarda com informações da editora e uma dobra. A cor impressa na 
parte interna da borda é um tom esverdeado e chapado. Ela reaparecerá como a cor do lago 
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que veremos adiante. Ao oferecer o livro como proposta de leitura para diversas pessoas, pude 
ver como esse detalhe chama a atenção. No geral, as pessoas abrem a dobra e se demoram um 
pouco na observação da cor. A cor é profusão, é sentimento e nos detém. Seria intuito do autor 
deixar-nos por alguns instantes submersos?
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“Fazia tempo que o pato sentia que algo não ia bem.  
- Quem é você, e por que fica andando atrás de mim? 
- Ainda bem que você finalmente percebeu – disse a morte. – Eu sou a morte.” 

De maneira direta e simples o autor nos apresenta a segunda personagem: a morte. Ela tem 
a cabeça de caveira e vestimentas que cobrem todo o resto do corpo, com peças sobrepostas, 
largas e estampadas. Calça, sapatos com meias e, além da cabeça e do pescoço, nenhuma parte 
do seu corpo é relevada. Suas mãos também aparecem sem muita clareza e na maioria das vezes 
estão posicionadas nas costas de maneira cordial. Podemos ver que a morte segura em suas 
mãos uma tulipa negra, que mistura as cores vermelha e azul bem saturadas. A tulipa negra é 
conhecida popularmente como a Rainha da Noite. 

Novamente vemos a aparição da cor púrpura, aqui com bastante intensidade no matiz. A cor 
crepuscular da conciliação dos contrários: o azul, frio e calmo; e o vermelho, quente e intenso. 
Temos então elementos simbólicos da conversão e do eufemismo, relativos ao Regime Noturno 
(Durand, 2002, p.197): a caveira, a morte, a cor, a noite. A fantasia desse regime nos coloca na 
direção da descida, movimento da profundidade e intimidade. 

O cenário se mantém limpo como na capa, apenas vemos o aparecimento de uma estrutura de 
madeira e alguns ramos de mato e flor que brotam do chão. Os personagens são desenhados 
em um traço bem marcado e sem exageros formais de arredondamento ou excesso de cor. 
Assim o autor mostra-se fiel ao seu posicionamento citado acima, com a preocupação em não 
“infantilizar” os elementos da narrativa com o intuito de torná-los mais atrativos. Os elementos 
possuem cores leves e tons sobrepostos, criando uma paleta sem grandes contrates. O próprio 
papel possui um tom amarelado que equaliza os tons. A luz volta-se para o bico e para as 
patas do pato, em uma mistura de amarelo e laranja. Ainda assim não saltam aos olhos por se 
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complementarem. No desenho da caveira o ilustrador foi cuidadoso em não expor a arcada 
dentária. Como já vimos nesse trabalho, a simbologia dentária está relacionada à agressividade 
do “tempo destruidor” (Durand, 2002, p.87), o que definitivamente o autor não pretende nesta 
narrativa. Durante toda a narrativa imagética o maxilar da caveira e o bico do pato não se abrem. 
Sabemos dos diálogos pelo texto e pela gestualidade dos corpos em sua capacidade expressiva.

“O pato levou um susto.  
E não para menos. 
- Você veio me buscar agora?
- Estou perto desde que você nasceu, por via das dúvidas.  
- Por via das dúvidas? – perguntou o pato.
- É, caso te aconteça alguma coisa, uma gripe forte, um acidente, nunca se sabe.  
- Então sua tarefa agora é essa?
- É tarefa da própria vida cuidar do acidente, e também da gripe e de todas as outras coisas 
que ocorrem a vocês patos. Eu só digo: raposa. 
O pato não queria pensar nisso. 
E ficou todo arrepiado.”

O autor nos coloca diante de um diálogo instigante e franco entre os personagens. O pato 
apresenta indagações sobre e para a morte, e ela, sincera e objetiva, responde às suas questões 
com tranquilidade. Seus gestos corporais demonstram atenção e cuidado: recua com um pé 
atrás ao susto do pato, retorna com a cabeça tombada como quem se solidariza com suas 
aflições. O pato, com os olhos arregalados por um círculo firme em torno da pupila destacada, 
aparece languido, claramente abismado com o que está ouvindo. 
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A frase em que a morte atribui à vida a responsabilidade da finitude é tragicômica. Ela é a morte, 
mas deixa claro que só assume sua tarefa quando a vida concluiu a dela, enviando alguma causa 
que exija seu aparecimento. “A morte anuncia a vida.” (Ferreira-Santos, 2006, p.64) Assim, se 
exime da culpa pela finitude e provoca: “Eu só digo: raposa”, como um exemplo terrível entre as 
possíveis causas da morte para os patos. Ao proferir a provocação, cruza os braços e vira a cabeça, 
evitando olhar para o pato. Parece que se incomoda com a culpabilização a ela atribuída e perde 
um pouco a compostura. O texto nos conta que o pato se arrepia ao ouvir tamanha desgraça. Na 
imagem, o ilustrador nos mostra uma aflição: ao esgueirar a cabeça do pato, que também evita o 
contato visual com a morte ao cerrar seus olhos em um risco único e forte, como se estivessem 
apertados. Os dois elementos da narrativa, imagem e texto escrito, complementam-se sem se 
repetirem, utilizando cada um suas próprias potências para alcançarem juntos a possibilidade 
de comunicação.

“A morte tinha um sorriso amigo.  
Até que ela era simpática, quando não se levava em conta quem ela era – bem simpática 
mesmo. 
- Vamos até o lago? – perguntou o pato. 
Esse era o medo que a morte tinha.”

Vemos na morte o mesmo sorriso de canto de lábios de que tratamos há pouco. Amistosa, 
nos deixa desarmados pela sua simplicidade, sinceridade e simpatia. incomodado com sua 
presença, por estar consciente do seu propósito, mas impactado pela sua docilidade, o pato não 
a repele. Os dois aparecem em tom de igualdade observando-se na mesma posição. “O que tu 
sabes da morte, dador de vida profunda. Olha, só há um meio de matar os monstros; aceitá-los.” 
(Cortázar apud Rubira, 2015, p.134) O pato então se desloca do quadro e, sorrindo, a convida 
para um passeio. Em sua súbita ideia não só aproveita a companhia dessa nova presença, mas 
demonstra também o amor à vida e a vontade de ganhar tempo: quem sabe a morte não percebe 
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como a vida é boa e assim desiste do seu intuito? “A imaginação atrai o tempo ao terreno onde 
poderá vencê-lo com toda a facilidade.” (Durand, 2002, p.123)

A morte tem medo do lago e olha com expressão de desgosto para o pato. Erlbruch humaniza 
a morte atribuindo a ela emoções de empatia, medo e incomodo. Aqui, não só o pato já se 
afeiçoou a ela pela sua postura dócil, mas também pela possibilidade de identificação das 
emoções negativas compartilhadas. Ela, também afeiçoada ao pato, o acompanha na sua 
proposta – ainda que temerosa. 

Como escreve Bachelard, é por um movimento “involutivo” que começa toda 
a exploração dos segredos do devir, e Desoille, na sua segunda obra, estuda os 
sonhos da descida que são sonhos de retorno e aclimatação ou consentimento 
da condição temporal. Trata-se de “desaprender o medo”. É uma das razões pelas 
quais a imaginação da descida necessitará de mais precauções que a da ascensão. 
Exigirá couraças, escafandros, ou então o acompanhamento por um mentor, todo 
um arsenal de máquinas e maquinações mais complexas que a asa, o tão simples 
apanágio do levantar voo. (Durand, 2002, p.201)

Conto aqui uma passagem vivida que trata de água, de medo e do auxílio do Outro. Estando em 
Cuiabá para um congresso em 2014, fui guiada por uma amiga que já havia residido na cidade, 
a alguns passeios pela região. Fomos convidadas, eu e mais duas amigas, a entrar em um dos 
rios pertencentes à Chapada dos Guimarães. Eu que cresci indo para perto do mar, não me 
conhecia corporalmente no rio: o mar vai e volta, nos carrega assim embalados. O rio não. Ele 
vai sem volta. Me assustei com a ideia. O susto se deu ainda mais pela proposta da minha amiga: 
a sugestão para que eu não que eu apenas entrasse na água ou me deixasse levar pela correnteza, 
mas que eu o fizesse de costas. Ela apontou ainda para onde a vista alcançava e alertou: “Por ali 
você pare, porque eu não sei onde vai dar”. Um misto de deboche, curiosidade e pavor tomaram 
conta de mim, e antes que eu pudesse ponderar, as outras amigas seguiram o comando e então 
ela mesma. Eu fui, rindo de nervoso e afundando de rir. Com o corpo endurecido e internamente 
desconfiada tentei aproveitar a experiência, mas sofri. Olhei o lugar onde deveríamos parar e 
uma movimentação forte na água fez com que forçássemos o nado para a margem. Todas nós 
fomos para o lado oposto da margem por onde teríamos que sair. Comecei a respirar sem fôlego 
em um misto de esforço e pânico. Tínhamos que seguir. Voltamos para a água, cruzamos o 
rio com certo esforço. Deu certo. Andamos até o ponto de onde partimos para o rio e eu corri 
buscar o remédio da asma. As meninas riram, um tanto atentas e me chamaram a entrar de 
novo. Eu disse não, veementemente, mas elas não aceitaram. Me circundaram com as mãos 
dadas e me lembraram que estavam comigo, que tudo estava bem. Eu fui. Deixei aos poucos o 
meu rosto entrar na água tentando relaxar o pescoço. Nesse movimento eu perdia a audição do 
que era externo e a possibilidade de controlar a situação. Que dificuldade! Em contrapartida 
percebia o quanto ganhava pela condução, pela entrega à experiência. Eu flutuava naquele som. 
Olhei para o lado e me vi assistida, ainda circundada. Aproveitei. Eu quis ir de novo. 

A relação aqui apresentada entre o devir e o desaprender do medo, possibilitados por uma 
condução pelo encontro com o Outro, nos orienta pelo símbolo da intimidade. Como bem 
frisou, Bárbara Muglia, companheira dessa aventura narrada, as palavras “intimidada” e 
“intimidade” se diferenciam por uma vogal. A morte, que visitou o pato com um intuito claro, 
torna-se, graças à amorosidade, a mentora que o acompanhou pela digestão da dura ideia da 
partida. Essa companhia amorosa ameniza a descida. E a descida aqui se relaciona à ideia da 
morte, o processar da ideia, o digerir.
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“Depois de algum tempo, a morte foi obrigada a admitir que não gostava muito de mergulhar. 
– Desculpe – ela disse -, mas quero sair daqui, estou toda molhada. 
- Está com frio? – perguntou o pato. – Posso te esquentar? 
Ninguém jamais havia feito a ela uma proposta parecida.”

Na imagem, o pato mergulhado com a cauda e as patas para fora do lago demonstra intimidade 
com a água enquanto a morte está claramente incomodada. Como é sincera e direta, pontua o 
incômodo e pede para que saiam dali. O pato não apenas atende ao seu pedido, mas demonstra 
preocupação e cuidado ao se oferecer para aquecê-la. Na imagem vemos os dois descansando, 
sobrepostos, até pegarem no sono. 

A cena do abraço é graciosa. A morte desajeitadamente deitada com as costas encostadas no 
chão, recebe o cuidado do amigo, mas não retribui. No seu rosto, um traço azul marca um sorriso 
de quem talvez esteja gostando daquela situação. O pato está entregue corporalmente. Nada na 
imagem ou no texto nos diz o contrário. Olhos fechados, o corpo, asa e pescoço cobrindo a 
morte para que se aqueça. Também “o calor relaciona-se à simbologia da intimidade” (Durand, 
2002, p.201). Talvez ele esteja seguro com a ideia de que, assim, mostra à morte o melhor que a 
vida tem. E decide apostar nisso.
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Podemos então nos ater aos opostos que se complementam nessa narrativa. A asa foi citada 
aqui como uma maquinação do regime inverso ao que atribuímos a esta obra, o Regime 
Diurno da imagem. Aparece dentro do estudo de pteropsicologia, em que se reúnem os 
símbolos ascensionais ligados à moral, à elevação, ao celestial. O pato, com suas asas, seria 
aqui o contraponto da morte. O símbolo, porém, é eufemizado ao aparecer em um animal 
alado, mas que usa suas asas para voos curtos em sua maioria (algumas espécies específicas são 
migratórias e alçam voos maiores e mais longos). O pato se vale de seus outros atributos: anda, 
nada e mergulha. Essa multiplicidade de funções possibilita ao pato transitar entre as diferentes 
matérias e proporciona uma experiência total da vida pela sua agora companheira, a morte. 

Ainda sobre as complementarizações, temos o impulso de vida em contraposição ao impulso de 
morte, Eros e Thanatos. Eros é a personificação do amor na mitologia grega, enquanto Thanatos, 
seu irmão, representa a morte “ou ainda a ´destrudo´, antítese da libido e força propulsora dos 
sistemas criados pelo homem”. Etimologicamente a palavra amor é originária do latim e é 
formada pelo negativo a e o radical mors (morte). “Portanto, Eros ou o Amor é a não-morte, o 
desejo pela vida, o impulso vital pela criação.” (Ferreira-Santos, 2014c, p.174)

 [...] o amor pode, continuando a amar, carregar-se de ódio ou de desejo de morte, 
enquanto reciprocamente, a morte poderá ser amada numa espécie de amor fati 
que imagina nela o fim das tribulações temporais. (...) O instinto de morte residiria 
no desejo que cada ser vivo tem de regressar ao inorgânico, ao indiferenciado. 
(Durand, 2002, p.196)

“Na manhã seguinte, o pato acordou primeiro, bem cedinho. 
‘Eu não morri, pensou. 
E cutucou a morte. - Eu não morri! – grasnou feliz da vida. 
A morte ergueu a cabeça: 
- Fico contente por você – disse se espreguiçando.  
- Mas se agora eu estivesse morto... 
- Então eu não teria dormido tanto – bocejou a morte. 
O pato não achou o comentário da morte muito simpático.”
Embora o pato tivesse prometido a si mesmo não falar mais nada, logo voltou a tagarelar: 
- Alguns patos dizem que a gente vira anjo e fica sentado numa nuvem olhando para a Terra lá 
embaixo.  
- Pode ser – a morte sentou-se -, afinal asas vocês já têm.  
- Alguns patos também dizem que debaixo da terra existe um inferno onde a gente é assado, se 
não tiver sido um pato bom.  
- Vocês patos imaginam cada coisa, mas quem sabe? 
- Então você também não sabe! – grasnou o pato. 
A morte apenas olhou para ele.”

O pato realmente dormiu, o que demonstra um relaxamento diante do perigo iminente. “A 
liberdade é um repouso, luxo supremo que engana o destino.”  (Durand, 2002, p.400) Ao acordar 
se dá conta de que ainda vive e comemora. A morte já demonstra estar à vontade, pela posição 
tão mais confortável do seu corpo. Sua expressão marca os olhos revirados em um movimento 
de desdém referente ao entusiasmo do pato. Ao festejar e se indagar sobre o que ocorreria se 
estivesse morto, recebe mais uma das respostas óbvias e sem rodeios da morte e se chateia com 
a resposta.  Ela reprova a atitude dramática do pato. 
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O pato é a simbolização da vida, inquieta, tagarela. A inclinação ao drama é menor do que a 
curiosidade diante de tal companhia. Discorre então sobre alguns pensamentos que permeiam 
o imaginário dos patos em relação aos possíveis acontecimentos pós-morte, vê-se não diferente 
dos nossos. São conjecturas claras referentes à contraposição entre o céu e o inferno, o bom 
e o mau. O céu nessa perspectiva é o lugar tranquilo e aprazível e está relacionado à moral 
e ao merecimento. A entrada no céu depende de um julgamento, pelo qual teremos nosso 
comportamento avaliado. Já o inferno localiza-se embaixo da terra e possui o calor, não úmido, 
íntimo e aconchegante que vimos; mas agoniante e castigador. Ao expor esse pensamento para 
a morte, esperando ter apaziguada sua aflição, a morte acha graça e não desvenda mistério 
nenhum. O pato tenta, carregado de conceitos da nossa cultura ocidental, buscar explicações 
e jogar luz no desconhecido, a fim de cessar o medo do que está por vir. Mas a morte aqui é 
persona relacionada ao trágico, que afirma cada coisa sendo o que é e sem ilusões. E o que não 
lhe cabe dizer, não diz e ponto. Nem todo o mistério deve ou pode ser relevado. 

Nas imagens vemos os dois caminhando de um lado para o outro. As expressões e os olhares 
são tão marcantes que é instigante notar a simplicidade do traço do ilustrador. É uma potência. 
Os olhos da morte quando decide não revelar verbalmente a indagação do pato, dizem sem 
dizer. E mesmo olhando para trás, para o pato, se mantém caminhando, seguindo em frente. 
Aqui podemos notar mais um detalhe que retoma a escrita no primeiro capítulo, sobre a relação 
entre o texto e a imagem: o texto diz que “a morte sentou-se”, enquanto na imagem a morte se 
mantém em pé. Os tempos das duas narrativas são próximos entre si, mas não necessariamente 
o mesmo.É muito positivo poder notar essa escolha em uma obra com poucos elementos. 
Assim fica clara a relação de complementariedade que engendra texto e imagem, sempre em 
movimento. 
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“- O que a gente vai fazer hoje? – perguntou a morte bem humorada. 
- Hoje a gente não vai até o lago – disse o pato. – Vamos fazer uma coisa bem bacana.  
A morte ficou aliviada.  
- Subir numa árvore? – perguntou de brincadeira.
Lá de cima dava para ver o lago. 
Tão tranquilo – e tão solitário. 
“Vai ser assim quando eu estiver morto”, pensou o pato.  
“O lago, sozinho. Sem mim.
Às vezes a morte podia ler pensamentos. 
- Quando você estiver morto, o lago também não vai estar mais lá – pelo menos não para você. 
- Tem certeza? – perguntou o pato espantado.  
- Certeza absoluta – respondeu a morte.  
- Menos mal. Então eu não preciso ficar triste por ele quando... 
- Quando você estiver morto – disse a morte. 
Era fácil para ela falar sobre a morte. 
- Vamos descer – pediu o pato depois de alguns instantes – a gente tem cada pensamento 
estranho em cima das árvores...”

Com as mãos na cintura e o sorrisinho de ponta a ponta, a morte parece animada com 
as possibilidades do dia. O pato, solidário, descarta o lago. Ela então sugere a atividade e o 
surpreende. Os dois aparecem em cima da árvore e a árvore aparece apenas da metade para 
cima. Não vemos o chão. O estar em cima possibilita um distanciamento visual, enxergamos as 
coisas por uma outra perspectiva, diferente da que estamos habituados. Temos uma visão mais 
clara do todo. Merleau-Ponty diz:
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A visão não é a metamorfose das coisas mesmas em sua visão, a dupla pertença das 
coisas ao grande mundo e a um pequeno mundo privado. É um pensamento que 
decifra estritamente os signos dados no corpo. (2013, p.30-31).

Estando ali, o pato pode ver os elementos que compõem o seu mundo visível e, em silêncio, 
divaga sobre como estará o mundo na sua ausência. A morte que, às vezes, lê pensamentos, 
elucida sua questão: se não estamos, nada mais está. O mundo é a partir da nossa percepção. 
E essa percepção está ligada ao tempo. Ao nosso tempo presente. À presença. O pato sente 
alívio por saber que as coisas não estarão mais lá, pois isso o causaria tristeza. E por quê? Por 
que pensar no lago sozinho o causaria tristeza? Campbell discute sobre a culpa causada pela 
consciência de que “toda criatura vive da morte da outra” (2007, p.232), entendendo o “campo 
da vida” simbolizado pelo “campo de batalha”, em uma luta propriamente dita, por estar vivo. 
Vemos em Almeida (2015):

Vida e morte não se opõem, mas constituem passagem, transformação, exprimem 
força, egoísmo, um processo destituído de princípio, de finalidade, de razão de ser. 
Passar da vida à morte não é um acontecimento diferente dos demais processos 
naturais (amanhecer, anoitecer, verdejar etc.). A vida é um atributo da matéria, 
busca sua conservação (é esse o sentido do egoísmo).  (p.23)

Existe uma vontade de ficar, ainda que o pato esteja consciente do que está por vir. 
Melancolicamente vai tomando consciência do que está dado, mas ainda o ato de colocar 
isso em palavras é um tanto dificultoso. Um pássaro negro voa pela página, mas se difere das 
simpáticas criaturas a quem já nos afeiçoamos. É um recorte duro e seco, sem interferências de 
matéria, luz e sombra, que marquem seus detalhes. Vemos um olho verde e a boca aberta como 
se gritasse. O pássaro negro aparece como um anúncio da proximidade do fim. Simbolizado 
no famoso conto de Edgard Alan Poe (2014), o corvo “profeta – ou demônio ou ave preta!” 
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aparece anunciando a frase “Nunca mais”. O símbolo está posto, ainda que o peso da frase final 
do poema “Libertar-se-á nunca mais!” seja demais para esse regime cíclico encontrado no texto, 
mesmo para Erlbruch, que sabe dosar pesos e simpatias, tornando nossa descida um pouco 
mais leve. 

Sentindo-se incomodado nessa tomada de consciência, o pato pede para que desçam, assim 
como fez a morte no lago. Bem simbolizado na imagem, o arquétipo da árvore nos remete à 
verticalidade, não como um símbolo ascensional e diurno, mas pertencente ao regime cíclico, 
na sua “fase ascendente”: 

 [...] o otimismo cíclico parece reforçado no arquétipo da árvore, porque a 
verticalidade da árvore orienta, de uma maneira irreversível, o devir e humaniza-o 
de algum modo ao aproximá-lo da estação vertical significativa da espécie humana. 
insensivelmente, a imagem da árvore faz-nos passar da fantasia cíclica à fantasia 
progressista. (Durand, 2002, p.338)

A imagem volta a ocupar a dupla página toda, como na primeira página da narrativa. Assim os 
elementos se distribuem ainda mais, deixando muitos espaços vazios. O espaço também é feito 
de vazios, que nos cabem muito bem aqui, como respiro. É a visualidade simbolizada a partir 
das escolhas do autor. Ele não nos sufoca com seu tema, nos apresenta e nos dá espaço para 
podemos assimilá-lo.

“Nas semanas seguintes eles foram cada vez menos ao lago.  
Ficavam a maior parte do tempo sentados na grama, e falavam pouco. 
Quando um vento frio passou pelas suas pernas, o pato sentiu um calafrio pela primeira vez.  
- Estou com frio – disse o pato uma noite. – Você não quer me esquentar um pouco?
Uma neve fina flutuava no ar. 
Alguma coisa tinha acontecido. A morte olhava para o pato, que não respirava mais. Estava 
deitado bem quieto.
A morte alisou algumas penas que tinham se arrepiado um pouquinho e carregou o pato até o 
grande rio.
Lá, o pôs com cuidado na água e lhe deu um leve empurrãozinho. 
E continuou olhando durante um bom tempo. 
Quando perdeu o pato de vista, por pouco a morte não ficou triste. 
Mas assim era a vida.”

O pato diz que sente frio, o calafrio específico que se opõe ao calor confortável do refúgio e da 
intimidade. Na morte o corpo esfria. Ele pede então que a morte o esquente, como ele a ela já 
tinha feito. Na imagem, os dois de mãos dadas se olham, com sinceridade e presença. Nessa cena 
o envolvimento comove. Vemos a morte de frente, olhando nos olhos do pato, com sua docilidade 
que a acompanha desde sua primeira aparição. O que deveria ser precedente e óbvio em toda 
comunicação, chama atenção nesta obra justamente por não o ser. Se pudermos lidar com as 
questões difíceis e incômodas com a mesma abertura e receptividade que temos em relação a 
um presente, por exemplo, lidaríamos mais facilmente com o fluxo da vida, que como o rio, 
vai sem volta. Veríamos então os acontecimentos passarem e nos manteríamos observadores, 
entendendo que estamos agora e não estaremos em breve. E que isso, em vez de apavorante, pode 
ser apreendido de outra forma, pode ser leve e curioso. Podemos olhar para isso com os olhos de 
uma criança curiosa, que aprende a vida a todo instante. E que se surpreende e se comove mas 
deixa passar pois novamente será surpreendida agora. E agora. E agora de novo. 
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Os acontecimentos se sucedem e passam. O que fica são nossas impressões, sensações e 
percepções sobre ele. E sobre as percepções nós temos possibilidade de intervir, de mexer e de 
mudar. Se algo muito ruim acontece na minha vida e me afeta, posso ver como mais uma das 
coisas que me acontecem e a partir dessa consciência não a segurar e vê-la passando. Somos 
“homo symbolicum” (Cassirer, 2012). E temos a capacidade de criar. Diante da ideia trágica de 
afirmar a vida apesar de qualquer coisa, diante da consciência da finitude de tudo o que se inicia, 
diante do espaço vazio que se abre, temos a possibilidade de escolha. Podemos escolher viver 
pelo prazer. Diante da morte personificada, e da própria ideia de morte que sabe, se concretizará 
em breve, o pato pede por prazer. Por calor. Mãos dadas. E amor. Que a “não-morte” seja vivida 
então em toda sua possibilidade, até que a morte chegue. E a gente vá.

Não é o conhecimento do real que nos faz amar apaixonadamente o real. É o 
sentimento que constitui o valor fundamental e primeiro. A natureza, começamos 
a amá-la sem conhecê-la, sem vê-la bem, realizando nas coisas um amor que se 
fundamenta alhures. Em seguida procuramo-la em detalhe, porque amamos em 
geral, sem saber por que. A descrição entusiasta que fazemos é uma prova de que a 
olhamos com paixão, com a constante curiosidade do amor. E se o sentimento pela 
natureza é tão duradouro em certas almas é porque, em sua forma original, ele está 
na origem de todos os sentimentos. É o sentimento filial. Todas as formas de amor 
recebem um componente do amor por uma mãe. (Bachelard, 2016, p.119)

A imagem seguinte nos segura por um tempo pela cor. Ao olhar para ela podemos ouvir o vento 
e sentir o rosto esfriar. A neve cai, o pato está morto. A morte olha e vira a boca como quem 
morde o lábio. É a primeira página cujo fundo é preenchido com cor, a cor é o azul-escuro. 
Erlbruch entende que a cor preta normalmente atribuída ao vazio e as trevas, não caberia aqui 
para nos contar a cena. O azul escuro nos fala da noite, nos fala até da morte, mas da morte 
conduzida assim, amorosamente e vagarosamente. “[...] o coração nem sempre se sobressalta. 
Horas há em que a água e a noite unem sua doçura.” (Bachelard, 2016, p.108). 
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A tulipa negra volta a aparecer. A flor, com sua temporalidade vegetal, é símbolo agrícola 
isomórfico da lua. Floresce-cheia em uma epifania apaixonável e mingua-murcha, desaparecendo 
no céu e desaparecendo na terra. “Flor, limite de transformação” cita Guimarães Rosa em um 
alcance sublime da sua potência. A morte a acomoda gentilmente no peito do pato, ajeitando 
para que suas asas a mantenham no lugar. A flor aqui é a tulipa roxa ou tulipa negra, a Rainha 
da Noite. Relaciona-se com a “lua negra”, a lua sem luz, marcando o encerramento de um ciclo. 
“Sementes e frutos são uma única e mesma coisa na vida... os frutos caem, os germes levedam: 
é a imagem da vida viva que rege o universo.” (Taxler apud Durand, 2002, p.297). Desde sua 
primeira aparição a flor já está amuada preconizando, junto a sua portadora, o estágio em que 
se encontra o ciclo. 

A morte então carrega o pato nos braços e leva a flor na boca. A água já não é mais turquesa, já 
não é mais lagoa. A água é um “grande rio” de uma cor escura. Ondas marcam o seu movimento 
de ida. Seria por sua estabilidade e não-fluência que a morte desgostava do lago? Ao depositar 
cuidadosamente o pato no rio, arruma entre suas asas a flor, invertida. O pato desce pelo rio de 
costas. As implicações que surgem na leitura dos livros mostram como nos escolhem os mitos. 

A cena atualiza a simbologia da água como ventre. A entrega do pato ao rio é como um retorno 
ao ventre feminino:

[...] deusa-mãe: figura de onde toda vida flui e para onde toda vida volta. Mãe 
nutidora de vida e receptora dos mortos, de onde eles podem renascer. Um grande 
útero unversal que gera a vida de tudo que existe, por isso ela é esposa e mãe. 
(Rubira, 2015, p.62)
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A mulher como deusa-mãe, portadora do útero gerador de vida, do líquido de onde todos 
fomos gerados, duplica os símbolos cíclicos do dia e da noite, da vida e da morte, das questões 
agrárias da flor da semente que é enterrada para brotar. Estes símbolos nos localizam em terreno 
feminino, que perpassam as questões eróticas (relativas a Eros), de refúgio (o ventre-casa), da 
morte como um retorno do lócus gerador de vida. 

Vemos em Ferreira-Santos (2014c, p.175-176) a relação da morte como a “atualização do ciclo 
ancestral da semente configura em uma morte simbólica: o ‘enterro’ da semente no seio da 
terra; uma catábase (descida às profundidades da terra), onde ocorre uma transformação: 
a germinação; e uma anábase (subida à superfície): o renascimento. Ou ainda lembrando a 
música Drão (1981) composta por Gilberto Gil: “[...] Tem que morrer pra germinar/ Plantar 
nalgum lugar / Ressucitar do chão / Nossa semeadura [...]”

Nesse sentido a descida à terra, aos ínferos e ainda a descida pelo rio, resgatam a imagem da 
semente. Essa potência localizada na simbologia da água materna e condutora, é recorrente nas 
narrativas simbólicas, e transitam entre a vida e a morte. À vida, pelo próprio líquido do qual 
somos feitos, “pelo que há de hídrico em nós”, como diz Bachelard (2016, p.108). À morte, pela 
ideia da purificação – “a água se oferece pois como um símbolo natural da pureza” (ibidem, 
p.139). Moisés, por exemplo, que significa tirado das águas, foi posto amorosamente no rio por 
sua mãe hebreia, que intencionava salvá-lo pela possibilidade da criação de uma vida nova:

Otto Rank em seu clássico estudo sobre o nascimento (1909) destaca a predominância 
do mitema da água no nascimento do herói, por sua vez, equivalente simbólico do 
mar thalassal apontado por Sandor Ferenczi como vivência simbólica do líquido 
amniótico do útero materno. inclusive no próprio mito de origem mosaico, Moisés 
tem também, assim como em várias outras narrativas míticas de origem, este duplo 
nascimento. Para sua morte “simbólica” é colocado num cesto ao rio. Será a princesa 
egípcia que o recolherá e será sua nova mãe. A pertença da princesa ao rio que será 
seu útero, marca o renascimento do herói de dupla identidade, hebreu e egípcio. 
(Ferreira-Santos, 2006, p.46)

A fantástica da água como condutora também aparece nos mitos gregos de Hades e Perséphone, 
os senhores do mundo de baixo. Se chega ao mundo de baixo pelo rio conduzido por Caronte:

Caronte, gênio velho do mundo infernal, filho de Erebo e da Noite, cuja função 
é transportar a sombra dos mortos, em sua barca escura e feia, através de um 
pantanoso Aqueronte até a margem desse rio. “(...)  Em pagamento, recebe um 
óbolo que os vivos tinham o cuidado de colocar na boca dos mortos, a fim de 
não faltar o pagamento ao barqueiro. Diz-se que ele conduz a barca fúnebre mas 
não rema. São as almas que remam. Costuma ser representado como um velho 
feio, magro vigoroso, de barba hirsuta e grisalha, olhos vivos, roupas largas, a cor 
sombria, manchada pelo limo dos rios infernais (...).” (Ferreira apud Castro, 2015, 
p.22)

A imagem da morte narrada por Ferreira destoa da morte desenhada por Erlbruch. No entanto 
as simbologias que interligam a morte e o rio não cessam. A transformação que ocorre nas 
profundidades reapresentada pela memória ancestral, pode ser vista também no mito de 
Perséphone:
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Perséphone ou Proserpina, por conta de sua irradiante beleza, é raptada pelo senhor 
das profundezas, o próprio Hades. A mãe de Perséphone, Deméter ou Core, passa a 
buscá-la por todas as partes e não a encontra. Pela mediação do deus dos caminhos, 
Hermes, os dois fazem um acordo. Durante um determinado período, Perséphone 
ascende ao mundo dos vivos e, então, a natureza (a própria Deméter), feliz, responde 
com a floração e o colorido da primavera e do verão. No período seguinte, desce 
novamente às profundezas da terra e desposa seu noivo, o Hades. Então, ressentida, 
a natureza demonstra sua tristeza no outono e no inverno. (Ferreira-Santos, 2014c, 
p.175-176)

Acho muito bonita essa ciclicidade representada pelos movimentos de uma mulher que desce 
aos ínferos e retorna, constantemente; e essa a associação das estações com as emoções. A 
tristeza e a morte como parte dos ciclos. Vemos ainda em Ferreira-Santos esse movimento 
de transformação vegetal tendo como possibilidade “a condução de Eros (amor e desejo) que 
efetua uma religação simbólica”:

Aqui, devemos lembrar que um dos significados etimológicos de “símbolo” é 
a composição de “syn”, grego, que significa “unir”, “juntar”; e a partícula “bolos”, 
que significa “partes”, “fragmentos”. Portanto, a atividade simbólica operada por 
Eros é a junção das partes possuindo uma estrutura amorosa de religação. A 
outra possibilidade de transformação é aquela operada por Thanatos (a morte), 
que despedaça e fragmenta. Portanto, opera com o “diasparagmós”: em grego, 
dilaceração. Aqui, a operação lógica inversa ao pensamento simbólico é “diabólico” 
(sem as conotações morais cristãs que uma leitura superficial poderia engendrar), 
pois utiliza o sufixo “dia”, que significa “separar”, “disjuntar”, e novamente a partícula 
“bolos”; ou seja, separar em partes, analisar. Portanto, a atividade simbólica operada 
por Thanatos é a disjunção das partes. (2014c, p.175-176)

A imagem que nos mostra a morte olhando o pato seguir pelo rio tem o plano aberto. Vemos 
o curso do rio seguindo azul pela página dupla. O rio é marcado pela simplicidade de um 
recorte de um papel azul sem intervenções. Apenas sua forma que marca margens onduladas, 
e um afinamento do curso dado pela perspectiva. A morte está na margem. Observa o pato ir 
embora, nós já não o vemos. Erlbruch nos conta que ela quase ficou triste. Mas que, em um 
movimento puramente trágico, entende que assim é a vida. 

O autor afirma a vida ao validar sua finitude sem alardes ou surpresas. A morte, como 
redobramento de qualquer final, encerra:

O alvo do mito consiste em dissipar a necessidade dessa ignorância diante da vida 
por intermédio de uma reconciliação entre consciência individual e a vontade 
universal. E essa reconciliação é realizada através da percepção da verdadeira 
relação existente entre os passageiros fenômenos do tempo e a vida imperecível que 
vive e morre em todas as coisas. (Campbell, 2007, p.232)
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Você tem andado frequentemente desgostoso da vida e com 
ânsias de deixá-la, não é verdade? Tem ansiado abandonar este 

tempo, este mundo, esta realidade, e entrar numa outra realidade 
que lhe seja mais adequada, num mundo intemporal. 

Pois faça-o, meu amigo, eu o convido a isto. Você já sabe onde se 
oculta esse outro mundo, já sabe que esse outro mundo que busca 
é a sua própria alma. Só em seu próprio interior vive aquela outra 
realidade por que anseia. Nada lhe posso dar que já não exista em 

você mesmo, não posso abrir-lhe outro mundo de imagens além 
daquele que há em sua própria alma. Nada lhe posso dar, a não ser a 

oportunidade, o impulso, a chave. Eu o ajudarei a tornar visível 
seu próprio mundo, e isso é tudo. 

Herman Hesse (O Lobo e a Estepe)

No início deste trabalho eu trouxe um pequeno conto de Eduardo Galeano sobre o pedido 
de ajuda do menino que via o mar pela primeira vez. O menino pedia ao pai que o ajudasse a 
olhar. Hesse, nesta epígrafe, diz que pode ajudar “a tonar visível o próprio mundo” do Outro 
e essa é a possibilidade resultante do encontro. Poderíamos entender o processo educativo 
sob essa perspectiva? O termo educação de sensibilidade designa a maneira de entender a 
educação como processo de formação da nossa própria humanidade. Não tem uma finalidade 
instrumental, voltada para o trabalho, para a transformação, para a moralização etc., mas tem 
um fim em si mesma. Ao en-sinar temos a possibilidade de “ajudar o Outro a encontrar a sua 
própria sina, sua própria destinação” (Ferreira-Santos, 2014b, p.91).

Sob esse viés podemos olhar para os livros como uma das possibilidades de condução desse 
encontro. En-sina o encontro com o que o Outro cria, aqui o autor e ilustrador. Esse encontro 
é potencializado pelas narrativas e imagens que se encadeiam nessa estrutura aqui estudada, 
que perpassa gerações e espaços e nos liga como humanidade. Estar na própria sina significa 
caminhar em acordo com o que nos pede a alma, esse outro mundo que Hesse indica na epígrafe. 
Esse movimento nos impele a avançar:

A função primária da mitologia e dos ritos sempre foi a de fornecer os símbolos que 
levam o espírito humano a avançar, opondo-se àquelas outras fantasias humanas, 
constantes que tendem a levá-lo para trás. (Campbell, 2007, p.21) 

Aqui, avançar não pressupõe unicamente um movimento externo de passos dados, do caminho 
dos pés, mas do movimento do caminho interno, direcionado a esse acordo entre a racionalização 
e as demandas da nossa alma. Para pensarmos sobre isso, observamos nos três livros estudados 
as questões que nos colocaram diante da vida e da morte. Elas aparecem em uma tensão que 
mais se assemelha aos movimentos de uma dança do que de um combate. A morte, como fim de 
um ciclo, não é combatida, mas aceita. Esse movimento é resultado da recorrência de símbolos 
noturnos e crepusculares encontrados nos desdobramentos das narrativas e das imagens. A 
vida pressupõe a morte. A consciência da morte nos faz querer aproveitar melhor a vida. E o que 
seria aproveitar melhor a vida senão circundar esse movimento cíclico e contínuo de aprender 
mais sobre nós mesmos, nos conhecendo e reconhecendo, a cada vivido, a cada experiência 
compartilhada e a cada encontro possível? Nesse movimento podemos validar e receber o que 
se apresenta, como o pato que recebeu a morte amorosamente e com ela vive seus últimos dias 
na possibilidade deliciosa da experimentação e do compartilhamento.

Os mesmos desdobramentos vemos nos outros livros que duplicam da morte a angústia do 
tempo que se esvai e a finitude e frustração derivada de uma experiência. Como podemos validar 
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o que é bom e o que não em uma experiência? Se entendermos que cada uma delas nos impele 
ao movimento de avançar, então todas as experiências podem ser positivas já que têm a potência 
de nos tirar do lugar. Se existe uma resistência em lidar com os desagrados e chateações, então 
ela nos mostra que estamos conduzindo o fenômeno pela negação. A resistência em lidar com 
tais assuntos com a criança demonstra a resistência em lidar com tais assuntos em nós mesmos.

A educação nesse sentido pode ser pensada como um condutor prazeroso das questões que se 
apresentam durante a vida, nessa possibilidade de estesia do fazer-com visto no primeiro capítulo. 
Prazeroso não pelo fato de ter os sofrimentos e angústias evitadas, mas pela possibilidade de 
compartilharmos os sentimentos. Ao fazer-com o Outro temos ampliadas as nossas possibilidades 
de experiências.  No livro A Árvore Vermelha, esse “fazer junto” não aparece. O que se destaca 
é a solidão da menina que passa por uma série de angústias desdobradas em imagens ricas 
em simbologias e significados. Mas então sob essa perspectiva da importância da troca com 
o Outro, estar só apresenta-se como um problema? Justamente é necessário que levemos em 
conta o movimento, e o movimento pressupõe as passagens. Passar por momentos de silêncio 
e solidão se faz necessário para que tenhamos contato com o que ocorre internamente. Para 
que possamos processar e elaborar o vivido. Nesse sentido podemos usar a palavra sofreguidão 
que “seria a capacidade de sentir a lassidão do acontecimento enquanto se passa, destilando 
os sentimentos.” (Ferreira-Santos, 2014a, p.91). Tendemos a evitar o sofrimento ao invés de 
entrar em contato com a dor, entendendo a situação como mais uma das experiências que nos 
acontecem e que passam. interessante seria que pudéssemos assim observar ou, ainda mais 
importante, nos observar diante da situação de medo, angústia ou dor. São essas situações que 
nos tiram do lugar confortável e nos possibilitam novos meios de lidar consigo mesmo e com 
o mundo. 

O conceito de jornada interpretativa que usamos neste trabalho se define pela compreensão 
de que nossos trajetos percorridos nos formam.  Um caminho que aparece a ser trilhado 
nos movimenta, nos tira do lugar e nos convida às experiências. Aceitando o convite, temos 
a possibilidade de nos transformar em um complexo entre a pessoa que iniciou a jornada, 
o vivido e a pessoa que sai da jornada. Para isso é preciso que deixemos nosso lugar e nos 
proponhamos corajosamente a enfrentar os caminhos novos. A descoberta do que está fora, 
do que é estranho, paradoxalmente, nos faz reencontrarmos a nós mesmos. Campbell ao tratar 
da jornada do herói, estrutura mítica recorrente nas narrativas, conclui que tendo atendido ao 
chamado, podemos seguir passos já conhecidos, pois:

[...] os heróis de todos os tempos nos precederam; o labirinto é totalmente conhecido. 
Temos apenas que seguir o fio da trilha do herói. E ali onde pensávamos encontrar 
uma abominação, encontraremos uma divindade; onde pensávamos matar alguém, 
mataremos a nós mesmos; onde pensávamos viajar para o exterior, atingiremos o 
centro da nossa própria existência; e onde pensávamos estar sozinhos, estaremos 
com o mundo inteiro. (2007, p.31-32)

Toda travessia é desdobrada em um percurso interno. Toda busca externa resulta no encontro 
consigo mesmo. Ao viver os perigos da angústia, do medo da reprovação, as dores prolongadas 
e mares revoltos, a personagem do livro A Árvore Vermelha passa por eles, silenciosa. Os 
acontecimentos, e como ela sente-se em relação a eles, passam. Feita a travessia, a menina pode 
retornar. O silêncio mais agudo a meu ver se dá na última imagem, que antecede a volta para a 
casa por meio da imagem em que ela aparece muito pequena sentada do lado do monte-polvo-
útero. A sensação que tenho é de resiliência. Como se ela compreendesse que foi preciso passar 
pelo que passou e aceitar a experiência ainda que dolorosa. O retorno não pressupõe a resolução 
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de todas as questões, pressupõe a compreensão da importância de toda experiência que se 
apresenta. Assim, pode ganhar uma alegria, a vida pulsante no meio do quarto. No centro de si 
em uma concepção bachelardiana. 

A folhinha vermelha a acompanhou durante todo o percurso. Uma única folhinha em cada uma 
das páginas aparece como um guia, como a lembrança da existência da árvore. A folhinha é 
como o fio do labirinto. E então, ao chegar em casa, a menina vê um broto, a imagem gestacional, 
crescer diante dos seus olhos e alcançar sua arborescência, a plenitude da árvore. Shaun Tan 
consegue um vermelho tão vibrante que aquece os olhos, o quente íntimo e úmido da pertença. 
Uma epifania de luz. E pensando aqui nos regimes que utilizamos como norteadores, a luz 
como possibilidade de equilíbrio nessa travessia noturna. 

No segundo livro, O Espelho, retomamos essa temática do encontro consigo. Vale lembrar que 
ao nos depararmos com o Outro, temos a possibilidade de nos refletirmos nele e poder assim 
compreender como lidamos com esse encontro, como significamos os fenômenos. Esse olhar 
para o espelho nos dá a chance de ver a nossa própria imagem. E o que vemos na imagem 
representa quem somos? Ou representa quem somos e como agimos diante disso? A questão 
apresenta-se no livro como uma possibilidade de encontro de certa forma controlado: a menina 
vê o que está acontecendo, pode prever os movimentos reflexos por ela conduzidos, o que lhe 
garante uma sensação de segurança. A partir do momento que a experiência passa por um 
ponto que a faz perder o controle, onde o Outro afasta-se do que ela espera que aconteça, ela 
assusta-se, reage e rejeita a situação. Tem assim uma reação impulsiva que lhe causa sofrimento: 
ao repelir o Outro, nega o que se apresenta em um movimento de negar a si mesma. O livro 
termina como começou, sem uma explicação ou resolução. É preciso que saibamos lidar com 
a situação de desagrado. Caso contrário, passaremos ciclicamente pela experiência repetida de 
novo e de novo até que chegue o momento em que possamos aceitá-la, guardar o livro e seguir 
em frente. 

No terceiro livro a morte aparece materializada como uma personagem empática e sorridente. 
Surge de maneira leve, propondo um diálogo simples e objetivo. Não nega sua carga simbólica e 
compreende o fato de que assusta com sua presença, por nos deixar, seres vivos, diante da ideia 
da finitude e do desconhecido. Não sabemos o que vai acontecer depois que ela nos levar, e como 
seres simbólicos criamos uma série de possibilidades imaginadas. Algumas delas apresentadas 
pelo pato curioso que tenta desvendar algum mistério. Mas a morte mantém-se silenciosa. A 
ideia da morte evoca o movimento, finaliza ciclos com os quais nos acostumamos, aos quais nos 
apegamos. Queremos continuar vivendo, queremos continuar onde estamos. Mas a morte e o 
fim sempre chegam e estamos conscientes disso. É essa consciência que nos causa angústia em 
relação ao tempo que se esvai. A morte, nesse sentido é anuncio de mudança, do novo, o que 
tira a gente do lugar seguro. 

Curioso é perceber como na leitura dos livros aparecem recorrências simbólicas: os motivos 
noturnos, a água e as questões ligadas ao feminino. Quando escolhi os livros, ou na concepção 
dowingdiana, quando fui escolhida pelos livros, não me atentei ao fato de não termos nenhum 
personagem masculino nas leituras. À morte em si (O pato, a morte e a tulipa) não se pode 
atribuir um gênero, dentro de sua androgenia e pela conciliação da amorosidade com a 
facticidade, a vejo como o personagem crepuscular por excelência, o equilíbrio entre Anima e 
Animus. 
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A simbologia da água está presente nos três livros, aparece como o lago calmo e melancólico 
no livro A Árvore Vermelha, com uma carga de interiorização e melancolia. A água é marcada 
pela ausência na imagem do peixe que aparece fora do seu ambiente e nas imagens onde o 
sol incide com muita potência. No mar, representa seus instintos primevos que se agitam, se 
revoltam e atingem enormes proporções diante da sua aparição pequena e frágil, como quem 
quase não pode comportar tamanha turbulência. A água vem assim como elemento e devaneio 
bachelardiano, simbolizando as emoções pelas quais a menina passa. Também vemos a água 
em O Espelho nesse sentido da duplicação da criação do reflexo.  A água vista como o primeiro 
espelho que perpassa questões da consciência de si, no ato de mirar-se, reconhecer-se. Em O 
pato, a morte e a tulipa, a água aparece com ênfase sob o signo do feminino ao apresentar o rio 
como condutor entre o fim e o início da vida, na morte como retorno ao ventre. 

Também estão presentes os elementos noturnos da imagem, que se desdobram na estrutura 
dramática. Dentre os caminhos percorridos na realização deste trabalho, recebi o mito de 
Hermes como representante dos meus passos nessa descrição densa das imagens, nesse 
movimento constante entre ir e vir, entre o racional e o simbólico. Esse movimento entre 
uma margem e outra evoca o arquétipo do comunicador, desdobrado nos mitos de Hermes 
e seus correlatos: Mercúrio, Exu, Ganesha, Toth etc. Esse arquétipo está ligado à estrutura de 
sensibilidade dramática, pela conciliação e união de dois mundos. Tomemos Hermes como 
exemplo:

É o guia, o pastor, o condutor. Não só responsável pela pluralidade, mas ele próprio 
plural, como atestam seus correlatos [...]. Hermes é conhecido como o puer aeternus, 
ao mesmo tempo puer (criança) e senex (velho), é também sermo (discurso, língua) 
e ratio (razão, inteligência); [...], é o psicopompo, o condutor de almas. (Almeida e 
Ferreira-Santos, 2012, p.29)

Nessa compreensão, podemos relacionar o mito de Hermes e seu movimento de condução 
com a definição também grega da palavra pedagogo que seria “aquele que ‘conduzia’ (gogós) 
os infantes e jovens (paidós)” (Ferreira-Santos, 2014b, p.89). A condução pela comunicação 
pressupõe um “ouvir” apurado e atencioso. No desdobramento do arquétipo na mitologia dos 
orixás, Exu aparece no conto registrado por Reginaldo Prandi (2001, p.17-18):

Um dia, em terras africanas dos povos iorubás, um mensageiro chamado Exu andava de 
aldeia em aldeia à procura de solução para terríveis problemas que na ocasião afligiam 
a todos, tanto os homens como os orixás. Conta o mito que Exu foi aconselhado a 
ouvir do povo todas as histórias que falassem dos dramas vividos pelos seres humanos, 
pelas próprias divindades, assim como por animais e outros seres que dividem a Terra 
com o homem. Histórias que falassem da ventura e do sofrimento, das lutas vencidas e 
perdidas, das glórias alcançadas e dos insucessos sofridos, das dificuldades na luta pela 
manutenção da saúde contra os ataques da doença e da morte. Todas as narrativas a 
respeito dos fatos do cotidiano, por menos importantes que pudessem parecer, tinham 
que ser devidamente consideradas. Exu deveria estar atento também aos relatos sobre 
as providências tomadas e as oferendas feitas aos deuses para se chegar a um final feliz 
em cada desafio enfrentado. Assim fez ele, reunindo 301 histórias, o que significa, de 
acordo com o sistema de enumeração dos antigos iorubás, que Exu juntou um número 
incontável de histórias. Realizada essa pacientíssima missão, o orixá mensageiro tinha 
diante de si todo o conhecimento necessário para o desvendamento dos mistérios 
sobre a origem e o governo do mundo dos homens e da natureza, sobre o desenrolar 
do destino dos homens, mulheres e crianças e sobre os caminhos de cada um na luta 
cotidiana contra os infortúnios que a todo momento ameaçam cada um de nós, ou 
seja, a pobreza, a perda dos bens materiais e de posições sociais, a derrota em face do 
adversário traiçoeiro, a infertilidade, a doença, a morte.
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Conta-se que todo esse saber foi dado a um adivinho de nome Orunmilá, também 
chamado ifá, que transmitiu aos seus seguidores, os sacerdotes do oráculo de ifá, que 
são chamados babalaôs ou pais do segredo. Durante a iniciação a que é submetido para 
o exercício da atividade oracular, o babalaô aprende essas histórias primordiais que 
relatam fatos do passado que se repetem a cada dia na vida dos homens e mulheres. 
Para os iorubás antigos, nada é novidade, tudo o que acontece já teria acontecido 
antes. identificar no passado mítico o acontecimento que ocorre no presente é a chave 
da decifração oracular. Os mitos dessa tradição oral estão organizados em dezesseis 
capítulos, cada um subdividido em dezesseis partes, tudo paciente e meticulosamente 
decorado, já que a escrita não fazia parte, até bem pouco tempo atrás, da cultura dos 
povos de língua iorubá. Acredita-se que um determinado segmento de um determinado 
capítulo mítico, que é chamado odu, contém a história capaz de identificar tanto o 
problema trazido pelo consulente como sua solução, seu remédio mágico, que envolve 
sempre a realização de algum sacrifício votivo aos deuses, os orixás. O babalaô precisa 
saber em qual dos capítulos e em que parte encontra-se a história que fala dos problemas 
do seu consulente. Ele acredita que as soluções estão lá e então joga os dezesseis búzios, 
ou outro instrumento de adivinhação, que lhe indica qual é o odu, dentro deste, qual é 
o mito que procura. Acredita-se que Exu é o mensageiro responsável pela comunicação 
entre o adivinho e Orunmilá, o deus do oráculo, que é quem dá a resposta, e pelo 
transporte das oferendas ao mundo dos orixás.

O mito apresentado desdobra-se nas questões do Eterno Retorno que tratei brevemente na 
leitura do livro A Árvore Vermelha, no momento em que Prandi diz: “Para os iorubás antigos, 
nada é novidade, tudo o que acontece já teria acontecido antes. identificar no passado mítico 
o acontecimento que ocorre no presente é a chave da decifração oracular. ” A chave, como diz 
Hesse na epígrafe, para acessarmos o nosso próprio mundo de imagens é a mesma chave para 
“a decifração oracular”: “identificar no passado mítico o acontecimento que ocorre no presente”. 
Essa é a função do mito, nos conectar com nossa ancestralidade para que percorramos nossos 
caminhos amparados. 

As imagens relacionam-se, constelam e nos entrelaçam, fazendo-nos seguir, seguir, remar, remar... 
As imagens que aparecem na música do cantor e compositor uruguaio Jorge Drexler (Al otro lado 
del rio, 2004), me ocorreram ao falar sobre Hermes, Exu e seus movimentos pelo “entre”:

Clavo mi remo en el agua  
Llevo tu remo en el mío  
Creo que he visto una luz al otro lado del río
El día le irá pudiendo poco a poco al frío  
Creo que he visto una luz al otro lado del río
Sobre todo creo que no todo está perdido  
Tanta lágrima, tanta lágrima y yo, soy un vaso vacío
Oigo una voz que me llama casi un suspiro:  
Rema, rema, rema
En esta orilla del mundo, lo que no es presa es baldío  
Creo que he visto una luz al otro lado del río
Yo muy serio voy remando muy adentro sonrío 
Creo que he visto una luz al otro lado del río
Sobre todo creo que no todo está perdido 
Tanta lágrima, tanta lágrima y yo, soy un vaso vacío
Oigo una voz que me llama casi un suspiro: 
Rema, rema, rema

Validar as experiências e olhar atentamente para os acontecimentos que ocorrem nos conduz 
pelo entendimento da fenomenologia compreensiva. Diante do nosso percurso traçado, do 
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vivido, podemos percebê-lo como parte constitutiva da nossa formação. A leitura dos livros 
aparece então como um possível itinerário de formação, conceito que entende que não há um 
único caminho formativo, a escola, mas múltiplos caminhos que nos propiciam: 

uma autoformação, ou seja, a aquisição, mas também construção, elaboração, 
criação de valores, pensamentos, sentimentos que nos situam no mundo, em suas 
múltiplas manifestações, sejam estéticas, sociais, éticas, psicológicas etc. (Almeida 
e Ferreira-Santos, 2012, p.142).

O livro pensado para a criança aparece aqui como uma das possibilidades dessa condução e me 
é tão rico justamente por trazer imagens que transpassam esses desdobramentos narrativos, 
míticos, simbólicos, carregados de ancestralidade e devires, que nos situam em um lugar 
de pertencimento e ao mesmo tempo de passagem. Mobilizam-nos como possibilidade 
comunicadora e possuem o tamanho certo para se ter nos braços. Nessa condução pelo entre, 
o entre quem somos e quem seremos, entre o que vivemos e o que já foi vivido e o que ainda 
será, temos a arte, a comunicação, a criação, o mito, a narrativa, a imagem, resultantes do nosso 
intrínseco ato de simbolizar, para podermos seguir conciliando todos os contrários de que 
somos feitos. 

 
Uma parte de mim 
é todo mundo: 
outra parte é ninguém: 
fundo sem fundo.  
 
Uma parte de mim 
é multidão: 
outra parte estranheza 
e solidão.  
 
Uma parte de mim 
pesa, pondera: 
outra parte 
delira.  
 
Uma parte de mim 
almoça e janta: 
outra parte 
se espanta.  
 
Uma parte de mim 
é permanente: 
outra parte 
se sabe de repente.  
 
Uma parte de mim 
é só vertigem: 
outra parte, 
linguagem.  
 
Traduzir uma parte 
na outra parte 
— que é uma questão 
de vida ou morte — 
será arte?

Ferreira Gullar (Traduzir-se)
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