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RESUMO 

 

 

 

O subsistema literário juvenil oferece aos pesquisadores interessados uma vastíssima 

possibilidade investigativa que compreende, entre tantas questões, fomentar debates profícuos 

e enriquecer o campo de produção do conhecimento na área, para que sejam hauridas, na 

avalanche editorial da indústria cultural, obras de substancial qualidade estética, soerguidas 

como representativas do gênero. Inserindo-se neste rol de investigações, a presente 

dissertação resulta do desenvolvimento de pesquisa que visou examinar questões referentes às 

representações da morte, à construção identitária, à valorização da literatura juvenil bem 

como a outros fatores que contribuíram para a discussão desses pontos principais. Para a 

constituição do corpus desse trabalho foram selecionadas três obras da literatura juvenil 

contemporânea, com publicação posterior ao ano 2000 e nas quais vislumbramos elementos 

que referendam a qualidade estética supramencionada, a saber, Letras finais (2005), de Luís 

Dill, O homem que lia as pessoas (2006), de João Anzanello Carrascoza e Tão longe... Tão 

perto (2007), de Silvana de Menezes. Pretendeu-se, por via do presente trabalho, contribuir 

para retirar a morte da esfera do tema tabu e examinar em que medida as representações que 

dela são produzidas nas narrativas do corpus podem influenciar na construção identitária da 

personagem adolescente com a qual o jovem leitor pode, potencialmente, identificar-se. O 

primeiro capítulo do trabalho desenvolveu-se a partir de um resgate das representações da 

morte na sociedade ocidental – compreendendo o período que vai da Idade Média até o século 

atual –, passando por um preâmbulo de sua presença quando do surgimento do subsistema 

literário infantil e culminando nas representações contemporâneas. O segundo capítulo 

fomenta o debate sobre os conceitos de identidade, mais especificamente sobre a fatia 

identitária denominada adolescência. O terceiro capítulo analisa o corpus e se desenvolve sob 

uma perspectiva interdisciplinar utilizando aportes teóricos das áreas de Sociologia, como é o 

caso de Stuart Hall (2014a e 2014b) e Norbert Elias (2001); Antropologia, ressaltando Ernest 

Becker (2013); História, apontando Philippe Ariès (2012 e 2014); estudos sobre a construção 

identitária, acionando Tomaz Tadeu da Silva (2014) e Kathryn Woodward (2014); 

investigações acerca da literatura infantil e juvenil, nas quais comparecem referências 

imprescindíveis como João Luís Ceccantini (2004) e Ricardo Azevedo (2010), entre outros. 

 

Palavras-chave: literatura juvenil; morte; identidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The young adult literature offers to interested researchers a vast investigative possibility that 

comprises, among many issues, foment meaningful discussions and enrich the knowledge 

production field in the area, so that may be appreciated, in the middle of the editorial 

avalanche of the cultural industry, substantially aesthetic quality works, qualified as 

representative books of the genre. In response to this list of investigation, this master thesis 

results from the development of research that aimed to examine issues related to death 

representations, identity construction, the enhance of young literature value as well as other 

factors that contributed to the discussion of these main points. For the constitution of the 

corpus of this work were selected three works of contemporary young adult literature, with 

subsequent publication by 2000 and in which we glimpse elements that endorse the above-

mentioned aesthetic quality, namely  Letras finais (2005), by Luís Dill, O homem que lia as 

pessoas (2006), by João Anzanello Carrascoza and Tão longe... Tão perto (2007), by Silvana 

de Menezes. It was intended, through this work, to contribute with the removing of death 

from the taboo subject sphere. This was done in order to examine in what extent the 

representations produced in the narratives of the corpus may influence the identity 

construction of adolescent character with which the young reader can potentially be identified. 

The first chapter of the paper was developed from a resumption of death representations in 

western society - including the period from the Middle Ages to the present century - through a 

preamble of their presence when children‟s literature has emerged as a new literary genre and 

culminating in the contemporary representations. The second chapter encourages the debate 

about the concepts of identity, specifically in what refers to the identity category titled 

adolescence. The third chapter analyzes the corpus and develops itself under an 

interdisciplinary perspective using theoretical contributions in the areas of Sociology, such as 

Stuart Hall (2014a and 2014b) and Norbert Elias (2001); Anthropology, highlighting Ernest 

Becker (2013); History, pointing Philippe Ariès (2012 and 2014); studies on identity 

construction, adding Tomaz Tadeu da Silva (2014) and Kathryn Woodward (2014); 

researches about children‟s and young adult literature, in which attend essential references 

such as João Luís Ceccantini (2004) and Ricardo Azevedo (2010), among others. 

 

Keywords: young adult literature; death; identity. 
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1. PRIMEIRAS PALAVRAS 

 

 

“As coisas em geral não são tão fáceis de apreender e dizer como 

normalmente nos querem levar a acreditar; a maioria dos 

acontecimentos é indizível, realiza-se em um espaço que nunca uma 

palavra penetrou, e mais indizíveis do que todos os acontecimentos 

são as obras de arte, existências misteriosas, cuja vida perdura ao 

lado da nossa, que passa.” 
Rainer Maria Rilke (2009, p.22-23) 

 

 

O texto que se apresenta tem como foco principal a análise da representação literária 

da morte e como ela pode atuar na construção identitária adolescente. Para tanto, foram 

analisadas três obras representativas da qualidade estética da literatura juvenil brasileira 

contemporânea, a saber, Letras finais (2005/2013
1
), de Luís Dill; O homem que lia as pessoas 

(2006/2007), de João Anzanello Carrascoza e Tão longe...tão perto (2007/2009), de Silvana 

de Menezes. A escolha por esta área de investigação está ligada, primeiramente, ao 

surgimento de uma afeição particular pela literatura infantil e juvenil (LIJ
2
) após cursar 

disciplina homônima durante a graduação. Posteriormente a esta disciplina, o contato com a 

LIJ permaneceu e a identificação aumentou mediante a oportunidade do desenvolvimento de 

dois projetos de pesquisa
3
 que a contemplaram.  

A relação de poder que é exercida pelos adultos sobre as crianças ultrapassa a esfera 

dos relacionamentos interpessoais e toca em muitas outras questões. Uma delas diz respeito à 

literatura escrita para crianças e jovens. A infância e a adolescência são fases do 

desenvolvimento humano que nem sempre existiram nos moldes como as concebemos hoje. 

A base para a formação ocidental desses conceitos – inicialmente a infância e, um pouco 

depois, a adolescência – estão na Idade Média. Talvez por isso, pelo desafio conceitual trazido 

por algo que é novo, de lá para cá diversas áreas de estudo caracterizaram-nas como o espaço 

                                                           
1
 Os dois anos mencionados dizem respeito respectivamente à data da publicação e à data da edição utilizada 

para as análises. No decorrer do trabalho e nas referências a data utilizada é a da edição. 
2
 Sigla doravante utilizada para se referir à literatura infantil e juvenil. 

3
 O primeiro projeto, intitulado “Páginas delas e deles: identidades e relações de gênero em livros didáticos de 

Língua Portuguesa”, foi realizado, durante o Curso de Graduação em Letras Português e Inglês, entre Agosto de 

2011 e Julho de 2012 na modalidade PROLICEN. O projeto discutiu como a questão do gênero (gender) é 

abordada por alguns livros didáticos de português da primeira fase do ensino fundamental e como a LIJ que 

contempla, de forma satisfatória, o tema pode sanar as lacunas deixadas por esse material pedagógico. O 

segundo projeto – aprofundado na disciplina de TCC do mesmo Curso de Graduação –, intitulado “Tudo que não 

invento é falso: invenção da infância e da poesia em Manoel de Barros” foi realizada entre Agosto de 2012 e 

Julho de 2013 na modalidade PIBIC. O trabalho, amparado pela discussão de Deleuze sobre a teoria do devir, 

buscou, além de tratar minimamente da questão da memória e da invenção, problematizar o lugar da infância e 

da criança na produção literária de Manoel de Barros e na sociedade em geral. 
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da falta, da carência, da incompletude, da imperfeição, da necessidade, do vazio que precisa 

ser preenchido, da incapacidade de compreensão, da falta de autonomia e seriedade etc., 

deixando subentendido que o universo adulto e seus agentes é que são capazes de preencher 

essas lacunas (LEAL, 2004). Essas mesmas ideias foram, no decorrer do tempo, associadas à 

LIJ: 

 

Compreende-se, pois, que até bem pouco, em nosso século, a literatura 

infantil fosse encarada pela crítica como um gênero secundário, e fosse vista 

pelo adulto como algo pueril (nivelada ao brinquedo) ou útil (nivelada à 

aprendizagem ou meio para manter a criança entretida e quieta) (COELHO, 

2000, p.30). 

 

Ao contrário dessa ideia, a LIJ é, antes de tudo, Literatura; é arte capaz de representar 

o mundo, o homem, a vida e a morte. É a partir dessa representação feita por meio da palavra 

que o leitor/sujeito pode, de modo oferecido somente através do contato com a arte em geral, 

ampliar, transformar e enriquecer sua experiência de vida (COELHO, 2000, p.29-30). O texto 

literário resguarda em si uma potência capaz de abarcar grande parte das experiências 

possíveis à vida humana. Por meio de um contato real com esta arte, o leitor pode, 

simbolicamente, experienciar acontecimentos como  

 

as paixões; a busca do autoconhecimento; utopias pessoais; sonhos e 

conflitos humanos; sentimentos como amor, ódio, desespero, inveja e 

orgulho; a dificuldade em separar realidade e ficção; as lutas do velho contra 

o novo; a construção da voz pessoal e a busca de um sentido para vida, entre 

muitos outros assuntos não passíveis de lições, embora cotidianos e de 

extrema importância para todos nós (AZEVEDO, 2010, p. 2). 

 

Por muito tempo a LIJ foi considerada como algo à parte dessas afirmações, sendo 

tomada apenas como ferramenta didático-moralizante adequada a veicular determinados 

conteúdos oficializados pelo currículo escolar e determinados padrões de comportamento às 

crianças e aos jovens. O próprio surgimento da categoria diferenciada para um público de 

leitores mirins foi – e, em algumas instâncias, ainda é – alvo de preconceito em virtude da 

informação reduzida acerca do gênero. Basta chamar a atenção para a nomenclatura “infanto-

juvenil”, já superada, mas que num passado bem recente fora amplamente divulgada e ainda 

hoje pode ser encontrada (nas fichas catalográficas do corpus de análise dessa pesquisa, por 

exemplo), para notar a existência da desconsideração, ou ao menos resistência, das/às 

especificidades de cada categoria, como se ambas fossem a mesma coisa. Atualmente, a 

crítica de literatura infantil e juvenil, ciente da necessidade de vislumbrar esses dois grupos 
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identitários “crianças” e “jovens” como fatias distintas de sujeito (ainda que não de forma 

estanque), prefere proceder pela consideração de dois subsistemas literários também 

diferentes: o infantil e o juvenil. 

Considerar os dois subsistemas literários pelo desmembramento dos termos que 

compõem a generalizante taxionomia “infanto-juvenil” é já apontar para uma informação que 

precisa ser considerada. Isto acontece porque, por exemplo, enquanto na literatura infantil os 

recursos ilustrativos aparecem em maior escala e a linguagem utilizada é um pouco menos 

requintada – não no sentido de que os autores escrevam de forma simplista, mas sim da 

existência de um zelo que busca uma aproximação com seu leitor mirim e considera a 

bagagem que ele tem de leitura –, na literatura juvenil, conforme a pesquisadora Alice Gomes 

Xavier (2013, p.14), as ilustrações perdem um pouco de espaço e o texto pode ser utilizado de 

forma mais complexa, podendo contemplar ainda gírias e coloquialidades comuns à realidade 

do jovem leitor. E esta diferenciação é só o ponto inicial de um nicho de pesquisa que oferece 

uma multiplicidade de caminhos analíticos. É certo que, nos dias atuais, tudo isso está sendo 

problematizado e discutido, de maneira que as afirmações pejorativas já perderam suas forças 

e não são mais „boas para pensar‟ (SILVA, T, 2014, p.104). Questões de igual teor às da 

chamada literatura para adultos são contempladas também por obras compreendidas sob a 

rubrica literatura infantil e juvenil. Faz-se necessário, contudo, ser bastante cauteloso com a 

apropriação desse subsistema literário enquanto mero transmissor conteudista. Não obstante 

ela possa compreender uma infinidade de conhecimentos e temáticas, seu maior trunfo – 

ousamos dizer – é o de que, a partir de uma profunda interação texto-leitor, habilita-se a 

oferecer uma possibilidade quase infinita de reconstrução dos significados do próprio texto e, 

porque não dizer, da vida. 

De acordo com Maria L. Outeiro Fernandes, “[a leitura é] atividade primordial na 

educação integral do indivíduo” (FERNANDES, 2001, p. 168) e este é outro ponto digno de 

nota no tocante à LIJ. A interdisciplinaridade que permeia as discussões referentes à LIJ 

possibilita que questões que não caracterizam necessariamente o fazer literário, como por 

exemplo, a eleição deste ou daquele tema, sejam, por meio do trato artístico da palavra, nela 

observadas. Precisamente por concordar com tal ideia e ampliando, pois, a discussão acerca 

da potência humanizadora do texto literário, é que se instaura a relevância de se analisar 

alguns aspectos da Literatura Juvenil a partir da eleição de uma temática específica – 

representação da morte e da adolescência– presente nesses textos. 

Cada vez mais a LIJ é encarada de forma distinta. Esta área que, num primeiro 

momento, foi considerada sob a égide da rasura e da imaturidade – considerações 



12 

 

depreciativas e adjetivos que derivam das características comumente dedicadas ao seu público 

leitor –, recebe agora, apesar de o preconceito ainda rondar os estudos na área, um maior 

reconhecimento de sua relevância enquanto campo artístico e epistemológico. Tudo isso em 

virtude das análises realizadas por pesquisadores que corajosa e paulatinamente desbravaram 

e continuam a desbravá-la. 

O número de publicações de livros de literatura infantil e juvenil vem aumentando 

gradativamente de forma bastante acelerada. Na década de 70, as publicações específicas para 

o gênero representavam 8% da tiragem dos lançamentos editoriais. Já a partir de 2000 a venda 

de exemplares corresponde a 25% do mercado, mirando à expansão (MARTHA, 2008, p.9). 

A expressividade desses números aponta para um nicho que desperta o interesse de 

pesquisadores e oferece uma gama de perspectivas para que se debrucem sobre a área. A lista 

dos trabalhos que adensam a fila dos estudos em LIJ só faz aumentar seu prestígio e mostrar 

que muito ainda precisa ser feito. Ceccantini (2004), em seu texto Perspectivas de pesquisa 

em literatura infanto-juvenil, apresenta ao leitor múltiplas possibilidades de investigação e faz 

questão de mencionar a marcante característica interdisciplinar que constitui o campo. 

Em seu trabalho, Gabriela Luft (2010) apresenta um breve panorama da literatura 

juvenil brasileira entre 1890 e 1980, fundamentado nas pesquisas desenvolvidas por Marisa 

Lajolo e Regina Zilberman. Em seguida, traça, baseada nos estudos de Teresa Colomer e na 

análise das obras premiadas pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) e 

pela Câmara Brasileira do Livro (CLB) entre os anos de 2001 e 2009, as principais 

características desse subsistema literário na atualidade, a saber: a introspecção psicológica; a 

denúncia social e os jogos de ambiguidade sobre a realidade. Tais características 

contemporâneas permitem que diversas temáticas que outrora não possuíam espaço nessas 

narrativas, sejam, enfim, contempladas. De acordo com a pesquisadora 

 

(...) a tendência predominante nas narrativas juvenis brasileiras 

contemporâneas explora, de maneira geral, temáticas acerca do 

amadurecimento e da aprendizagem humana de jovens protagonistas que 

buscam o conhecimento de si mesmos e dos outros. Questões 

comportamentais e familiares são também abordadas com frequência, por 

meio de enredos que cedem espaço para assuntos polêmicos, como o 

preconceito, a adoção e a morte (LUFT, G., 2010, p.28). 

 

É caro arrolar tais características levando-se em conta que o trabalho que se apresenta 

visa a contribuir para o crescimento epistemológico da área. Isso se dará a partir da 

observação de questões relacionadas ao romance juvenil e às temáticas que antes se 
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apresentavam na aura do tabu e agora estão sendo contempladas a contento. O foco mirou, 

essencialmente, como já fora dito, no que diz respeito às representações da morte e da 

construção identitária de adolescentes. O interesse específico por tais temáticas surgiu das 

discussões feitas no decurso da disciplina da graduação e se justifica na medida em que se 

pode observar a incipiência de investigações sobre os temas contemplando obras 

representativas deste subsistema literário.  

De acordo com Kathryn Woodward (2011), a identidade – aquilo que sou – constitui-

se na diferença – aquilo que não sou. Entretanto, para que não se corra o risco de ficar 

paralisado nesta definição rasa e binária, é preciso abranger o entendimento dessa afirmação 

e compreender que “as identidades são fabricadas por meio da marcação da diferença” 

(WOODWARD, 2011, p.39-40) e que uma não é o oposto da outra, mas dela depende. Viver 

em sociedade é reconhecer o espaço de diferenças que devem ser tratadas com respeito, visto 

que, não raras vezes, ela [a identidade]: 

  

pode ser construída negativamente – por meio da exclusão ou da marginalização 

daquelas pessoas que são definidas como “outros” ou forasteiros. Por outro lado, ela 

pode ser celebrada como fonte de diversidade, heterogeneidade e hibridismo, sendo 

vista como enriquecedora (WOODWARD, 2011, p.50).  

 

E esta última é a postura que o presente trabalho dissertativo buscou assumir e propagar, 

especialmente porque lida com a categoria identitária adolescente – repetidas vezes 

vinculada àquilo que Kathryn Woodward nomeia de “outros” – associando-a ao tema da 

morte. 

Existe uma gama de temas que são afastados das crianças e adolescentes sob a 

hipótese de que eles não possuem maturidade suficiente para lidar com eles. A morte, sem 

sombra de dúvidas, faz parte da lista desses assuntos que são postos à margem pela sociedade 

em geral, assuntos esses que não podem ser lecionados, como bem observa Ricardo Azevedo 

(2010), mas que estão na ordem do dia na vida de qualquer ser humano, criança, adolescente 

ou não. A compreensão de que a morte acontece com o outro e acontecerá também consigo é 

um assunto que deve ser disposto às crianças e aos adolescentes. Esses seres, essencialmente 

considerados enquanto sujeitos em processo de formação humana, precisam conviver com a 

morte para que, compreendendo-a melhor, sejam capazes de olhar a vida com maior 

preciosidade. 

Nada pode justificar a escamoteação da morte levando em consideração que não há 

como rodeá-la com subterfúgios para sempre e que a possibilidade de se revogar dela inexiste. 
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Por isso mesmo, ela não deve se tornar assunto proibido para os mais jovens. Esses pequenos 

convivem com a morte do animal de estimação, da avó, de um parente, de um colega, dentre 

tantas outras formas pelas quais a „dona morte‟ possa se manifestar. Justamente por esse 

motivo, a reflexão sobre ela deve se tornar familiar ao universo infantil e juvenil. 

É preciso considerar ainda que a abordagem não pode ser feita de qualquer maneira. 

Mesmo os adultos carregam seus medos e traumas diante da morte e veicular, puramente, 

estes limites às crianças e aos adolescentes não seria nada benéfico, além de contribuir pouco 

ou nada para uma formação humana de qualidade. Se por um lado nós convivemos com 

aqueles que, inutilmente, tentam evitar e/ou dificultar o debate sobre o fenômeno da morte, 

principalmente quando se trata da discussão com os menores, por outro, temos uma ampla 

mídia que a expõe, escancaradamente e de forma bastante banal, destituindo-a de seu sentido 

e significado e afetando o modo com que as pessoas se comportam diante da morte no 

decorrer da vida. 

Estes seres essencialmente em formação, vale reiterar, precisam ser auxiliados a se 

situarem neste universo com mais segurança para que suas ações no mundo se pautem por 

esse mesmo princípio. Por isso concordamos com Ricardo Azevedo (2010) quando diz da 

maestria da Literatura para abarcar assuntos caros a todo e qualquer ser humano – nos quais 

se inclui o tema da morte – dedicando à arte da palavra a capacidade de propiciar o 

estabelecimento de relações profundas entre o universo literário, a constituição subjetiva da 

criança e do jovem e a realidade que os envolve. A redação do texto dissertativo, que será 

descrita abaixo, deu-se no intuito de contribuir para que apresentar essas questões de forma 

profícua.  

O presente trabalho se divide em três capítulos e se desenvolve sob uma perspectiva 

interdisciplinar. Serão utilizados aportes teóricos das áreas de Sociologia, como é o caso de 

Stuart Hall (2014a e 2014b) e Norbert Elias (2001); Antropologia, ressaltado Ernest Becker 

(2013); História, apontando Philippe Ariès (2012 e 2014); estudos sobre a construção 

identitária, acionando Tomaz Tadeu Silva (2014) e Kathryn Woodward (2014); investigações 

acerca da literatura infantil e juvenil, como as pesquisas de João Luís Ceccantini (2004) e 

Ricardo Azevedo (2010), entre outros. 

O primeiro capítulo, intitulado Terra dos pés juntos, se divide em três partes. A 

primeira parte introduz o tema da morte traçando o percurso de suas representações no 

Ocidente, a partir das reflexões propostas por Philippe Ariès (2014). No segundo tópico, 

algumas considerações sobre o surgimento da literatura infantil e sua relação com as crianças 

da época e a temática da morte, foram desenvolvidas. No terceiro tópico, a ênfase é dada para 
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suas representações na contemporaneidade e como é possível observar seu contundente 

processo de medicalização e ocultamento.  

O segundo capítulo, Os plurais que habitam o eu, visa compreender o processo de 

construção identitária daqueles a quem chamamos „adolescentes‟ e como a temática da morte 

pode influenciar no processo de construção identitária dos mesmos. Para tal o tópico 

subdivide-se em três partes contemplando, primeiramente, a identidade de forma geral, em 

seguida, o surgimento da categoria adolescência e, por fim, as características comuns 

referentes a tal fatia identitária. 

O terceiro capítulo, nomeado Casa de palavras, é dedicado à análise de algumas obras 

de literatura juvenil contemporânea que contemplam a temática da morte na perspectiva de 

protagonistas juvenis afetadas por tal acontecimento. A abertura desse tópico, que se organiza 

em quatro partes, trata da questão da educação sentimental e como a literatura pode intervir 

nesse processo. Para que o presente trabalho se desenvolvesse de forma satisfatória, fez-se 

necessária a realização de um recorte pontual que possibilitasse um diálogo mais significativo 

com as obras selecionadas. Dessa maneira, o corpus (já evidenciado no início dessa 

introdução) foi composto pelas três obras de literatura juvenil, com publicação posterior ao 

ano 2000, justamente para que pudéssemos nos concentrar em obras representativas do 

subsistema literário juvenil na contemporaneidade: sendo obras lançadas no mercado editorial 

em época mais recente, tais obras contam, naturalmente, com uma fortuna crítica menos 

volumosa, o que justifica nosso olhar seletivo para elas, no sentido de prestarmos contribuição 

epistemológica para a área. 

A escolha por esse pequeno conjunto procurou contemplar obras que abordassem os 

principais temas desta pesquisa – a morte e a identidade adolescente – a partir de pontos de 

vista distintos. Na obra de Dill (2013), analisamos a morte do adolescente e a consciência da 

própria morte. Oswaldo, a personagem principal, perde o irmão mais velho e, pouco depois, 

vive o inferno de ser sequestrado. O cativeiro lhe oferece a oportunidade de olhar para sua 

vida a partir da forte possibilidade de sua morte. No livro de Carrascoza (2007), observamos a 

morte do adulto e como a memória contribui para a elaboração do luto. A narrativa se 

desenvolve ao redor da relação afetuosa entre um pai e um filho que vivem, juntos, diversas 

peripécias até que um dia este pai, drasticamente, falece. Na narrativa de Menezes (2009) o 

tema abordado é o da morte na velhice, motivada pela enfermidade de Alzheimer. Aqui a 

trama se desenvolve em volta de uma avó que sofre de Alzheimer, seu neto Rafa e Lili, a filha 

recém-nascida de sua empregada. Três personagens contemplando, a partir de pontos distintos 

do desenvolvimento humano, a vida que vem e que vai. A análise qualitativa observou, além 
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das diversas representações da morte, a riqueza do trabalho estético dos três escritores em tais 

obras – na perspectiva de seu engendramento linguístico e ficcional – e até que ponto ambos 

os temas analisados podem contribuir positivamente para a formação cognitiva e psíquica da 

criança e do adolescente. 

 Escondida, suavizada, evitada, geradora de traumas... A morte, tema que gera, ao 

mesmo tempo, temor e curiosidade, tentativa de ocultamento apesar da implacabilidade, 

constitui-se como reflexão necessária para a ordem do dia e, portanto, foco da presente 

dissertação. Quais posturas podem ser observadas diante do acontecimento da morte? Como 

trazer à tona tal assunto com os mais jovens de modo a auxiliá-los nessa experiência de vida? 

A literatura pode, de alguma maneira, intervir na elaboração do luto e na construção 

identitária adolescente? Estas são algumas das perguntas que nortearão o diálogo que se 

enceta. 
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2. CAPÍTULO I – TERRA DOS PÉS JUNTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por toda terra que passo, me espanta tudo o que 

vejo. A morte tece seu fio de vida feita ao avesso 

(...). O mundo todo marcado a ferro, fogo e 

desprezo. A vida é o fio do tempo, a morte é o 

fim do novelo (...). A cera da vela queimando, o 

homem fazendo o seu preço. A morte que a vida 

anda armando, a vida que a morte anda tendo (...). 

É hora de partir. Eu vou. Vou-me embora pra 

bem longe. 

Dori Caymmi (2016), Desenredo 
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2.1. Canelas esticadas: um resgate de representações 

 

 

“Minha morte nasceu quando eu nasci... 

Despertou, balbuciou, cresceu comigo... 

E dançamos de roda ao luar amigo 

Na pequenina rua em que vivi.” 

Mário Quintana (2005, p.36) 

 

 

As representações da morte se inserem no rol de temáticas que são pensadas pelo 

homem e contempladas pelos artistas desde épocas ancestrais. De acordo com Junito de Souza 

Brandão, no primeiro volume do livro intitulado Mitologia grega (2002), Tânatos, que é o 

nome da personificação da Morte, aparece pela primeira vez no século VI a.C na tragédia 

grega de Frínico e se afirma na tragédia Alceste, de Eurípides. Tânatos não possui um mito 

próprio, mas é personagem dramática da tragédia de Eurípedes. Na obra, ele é responsável 

pela morte de Sísifo, o astuto mortal que fora capaz de escapar da Morte duas vezes 

(BRANDÃO, 2002, p.226). A simbologia da morte que atravessa o nome de Tânatos anuncia 

que ele 

 

(...) é o aspecto perecível e destruidor da vida. Como índice do que 

desaparece na evolução fatal das coisas, a Morte prende-se à simbólica da 

Terra. Divindade que introduz as almas nos mundos desconhecidos das 

trevas dos Infernos ou nas luzes do Paraíso, patenteia sua ambivalência, 

como a Terra, relacionando-se, de alguma forma, com os ritos de passagem 

(BRANDÃO, 2002, p.227). 

 

 

 Se no plano do imaginário a representação simbólica da morte se faz presente desde 

épocas imemoriais, na esfera da mais palpável realidade, ela se apresenta como fato 

contundente, registrado por estatísticas incisivas e alarmantes que, no entanto, só 

potencialmente equivalem a números reais, dados os casos de pessoas cujas mortes passam 

pelo mais completo silenciamento dos registros burocráticos. Em sua dissertação de mestrado 

intitulada A morte: seu sentido e sua expressão em narrativas infanto-juvenis (1997), a 

pesquisadora Lia Cupertino Duarte dá a conhecer a estimativa da mortalidade mundial da 

época. Atualizando os dados lá dispostos (50 milhões de mortes por ano
4
), o número se 

                                                           
4
 Cf. CUPERTINO, 1997, p.21. 
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apresenta agora de forma elevada. De acordo com o site worldometers,
5
 cerca de 57.564.000 

pessoas já haviam morrido até o final de Novembro de 2015. Desmembrando este número 

gigantesco, tem-se cerca de 169.000 mortes por dia, 7.000 por hora, 118 por minuto e 

aproximadamente 2 mortes por segundo. Um leitor mais desatento ficará impressionado com 

a disposição dos números fragmentados; contudo, o que se pretende com a amostra é trazer à 

tona a responsável por eles e oferecer a oportunidade de um „diálogo‟ com aquela que, 

repetidas vezes, está posta à margem das discussões essenciais da atualidade. Estar vivo é a 

única qualidade indispensável para se encontrar com a morte. Pobre ou rico, mulher ou 

homem, idoso ou criança, dentro de casa ou do outro lado do mundo, não importa... Todos 

morrem. Há a singularidade de uma verdade: a morte diz do outro, mas, inevitavelmente, 

também diz de cada um, particularmente. Talvez, a infalibilidade de tal afirmação desperte 

certo temor e contribua para que este acontecimento seja, das mais diversas formas, evitado, 

escamoteado, silenciado e/ou tratado superficialmente. 

 É com o intento de se configurar enquanto um observatório reflexivo que possa 

propiciar perguntas de diversas ordens, ao invés de respostas rasas e fechadas, que o presente 

texto se construirá. Para tal, se lançará mão, inicialmente, da obra O homem diante da morte 

(2014), de Philippe Ariès. O autor, nascido na França de 1914 e falecido em 1994, realizou 

uma pesquisa de fôlego que resultou em uma contribuição inestimável para a historiografia da 

morte e suas representações no Ocidente. O estudo de anos abarca desde a Idade Média até o 

século XX e demonstra como, ao passar do tempo, a morte adquire adjetivos díspares. Ele 

emprega uma gama de situações para que o tema tabu possa se transformar em objeto de 

análise e discussão. Seu texto emprega depoimentos literários, diários, testamentos, cartas e 

outras fontes que pudessem se apresentar como observatório das vivências mortuárias. 

 É claro que a riqueza da obra só pode ser usufruída a partir do contato com sua 

integralidade, contudo, se faz necessário retomar algumas questões lá trabalhadas pelo autor e 

que auxiliarão a tecer as reflexões do texto que se apresenta. A redação do tópico se 

justificativa no entendimento de que a obra de Ariès se mostra como um lugar de onde se veio 

– por traçar um amplo recorte histórico acerta da morte e suas realidades circundantes – e, por 

isso, capaz de sustentar a base das discussões que miram múltiplas possibilidades em relação 

ao atual lugar da sociedade. Sua obra foi eleita em detrimento de outras dado o amplo recorte 

de sua pesquisa e a abrangência de situações relacionadas à morte e ao morrer, como são os 

                                                           
5
 O site mencionado é composto por profissionais e voluntários que trabalham constantemente na pesquisa com a 

intenção de criar estatísticas de cunho mundial. A taxa de mortalidade e natalidade é um exemplo dos resultados 

que podem ser observados na página. O site recebeu críticas positivas na conferência Rio+20 realizada pela 

ONU no ano de 2012 na cidade do Rio de Janeiro. 
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casos, por exemplo, do tratamento com os ritos mortuários, a criação do cemitério, as 

representações artísticas, o envolvimento religioso e a força de seu imaginário nas atitudes das 

pessoas da época, entre outras circunstâncias. 

O pesquisador inicia suas apreciações tomando como base a alta Idade Média. Aquilo 

que primeiro salta aos olhos é o fato de que, para a sociedade daquela época, a morte não se 

dava de forma traiçoeira e inesperada e “sua característica essencial é que ela dava tempo para 

ser percebida” (ARIÈS, 2014, p.6). Desta forma, o sujeito prestes a morrer „sabia‟ que sua 

morte estava próxima e, em posse da valiosa constatação, desenvolvia uma série de atitudes. 

Ao anunciar a chegada da própria morte, a pessoa não era ridicularizada nem presenciava 

qualquer cena de desespero por parte das pessoas mais próximas. Philippe Ariès assevera que  

 

A simplicidade familiar era uma das duas características necessárias da 

morte. A outra era sua publicidade: essa persistirá até o fim do século XIX. 

O moribundo devia ser o centro de uma reunião (ARIÈS, 2014, p.23). 

 

 A morte ocorrida, pelas razões que fossem, sem testemunhas e, por isso, sem a 

possibilidade da vivência dos rituais que marcavam a morte pública, designava uma morte 

feia e desonrosa, tida como verdadeira maldição. A publicidade trazia a oportunidade de o 

morrente organizar sua partida. Isto significa que ele resolveria seu passado, se despediria 

oficialmente das pessoas que estivessem em casa – inclusive de todos os funcionários que 

viesse a ter –, pediria perdão às pessoas que julgasse necessário (sendo que ninguém dava as 

costas a esse pedido quando fosse solicitado) e a Deus pelos pecados cometidos, receberia os 

sacramentos por meio de um padre, faria sua última oração e aguardaria, acompanhado, seu 

repouso eterno, “a imagem mais antiga, mais popular e mais constante do Além” (ARIÈS, 

2014, p.32). 

 Não era comum, diferentemente da sociedade atual, a existência de um apego à própria 

vida e a compreensão acerca da imensa vontade de continuar vivendo e tudo o que isso pode 

implicar não existia. As pessoas da Idade Média, quando bastante idosas, faleciam 

aproximadamente aos 50 anos de idade e, ao pressentir que o aviso havia sido dado, ninguém 

se furtava a ele na tentativa vã de enganar a morte. Publicado o misterioso aviso trazido pela 

morte, o moribundo era assistido em suas necessidades, sem surpresa ou repulsa, ancorado na 

esperança de que alguém faria, a quem quer que precisasse, o mesmo quando fosse 

necessário. A imagem forte dessa prática social que representava, na época, o imaginário 

acerca da morte, é que, diante das circunstâncias, o indivíduo não se recusava ao perecimento, 
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independente do grupo social ao qual estivesse inserido ou do ponto atual de sua existência – 

criança, jovem, adulto.  

 

Não se tinha ideia de uma negatividade absoluta, de uma ruptura diante de 

um abismo sem memória. Não se sentia também a vertigem e a angústia 

existenciais, ou pelo menos nem uma nem outra tinham lugar nos 

estereótipos da morte (ARIÈS, 2014, p.29). 

  

 É caro mencionar que a situação descrita acima não era censurada nem mesmo às 

crianças e aos jovens. Em outro estudo de Philippe Ariès, denominado História social da 

criança e da família (2012), o pesquisador deixa claro qual era o sentimento da infância na 

Idade Média e dá a conhecer que “Assim que a criança superava esse período de alto nível de 

mortalidade, em que sua sobrevivência era improvável,
6
 ela se confundia com os adultos” 

(ARIÈS, 2012, p.100), logo, participava igualmente das realidades abarcadas pelo universo 

adulto, inclusive os ritos funerários. 

A morte assim representada em meados do século XVII, tão doméstica, trazia o 

pensamento, até certo ponto consolador, de que todos morrem e fazia com que as pessoas 

agissem de modo distinto ao que, comumente, pode-se observar na sociedade ocidental do 

século XXI frente a tal acontecimento. Diante deste cenário do século XVII, a expressão mais 

comum para designá-la era chamando-a de morte domada. O autor declara que “a atitude 

antiga que vê a morte ao mesmo tempo próxima, familiar e diminuída, insensibilizada, opõe-

se demais à nossa, onde nos causa tanto medo que nem ousamos dizer-lhe o nome” (ARIÈS, 

2014, p. 37) e segue esclarecendo que  

 

ao chamarmos essa morte familiar de morte domada, não queremos dizer 

com isso que antes ela tenha sido selvagem e, em seguida, domesticada. 

Queremos dizer, pelo contrário, que ela se tornou hoje selvagem, enquanto 

anteriormente não o era (ARIÈS, 2014, p.37)
7
. 

                                                           
6
 Este período diz respeito à primeira fase da infância aonde o pequeno ser é relacionado à maior fragilidade 

possível. Neste primeiro intervalo de vida o indivíduo recém-chegado é absolutamente dependente de outro para 

exercer as funções mais básicas como comer, se locomover, prevenir/curar as doenças, falar, se limpar etc. e, 

justamente por isso, as taxas de mortalidade eram bastante altas e comuns. 
7
 Não obstante a riqueza afirmada acerca da obra de Philippe Ariès, aqui se faz necessário acrescentar uma 

ressalva. Muitos pesquisadores, como Norbert Elias (2001) e José Carlos Rodrigues (2006), contribuintes de 

relevo para os estudos tanatológicos, exploraram com afinco a obra do historiador e refutaram algumas das 

afirmações feitas de forma generalizada, como a que se apresenta acima. Ao se posicionar de tal maneira, não 

pretendem invalidar a pesquisa de Ariès, mas, ao contrário, esforçam-se para que o leitor compreenda que a 

representação da morte não se dá, em nenhuma circunstância, como é o caso de tantas outras realidades inerentes 

à constituição humana, de forma unilateral. Se uma forte característica naquele momento era a vivência domada 

da morte, isso não exclui a possibilidade de sua presença selvagem na vida de algumas pessoas. O que também 

abre margens para que, na atualidade, ela possa ser encontrada de forma distinta da selvageria que ele menciona 

sem modalizar. 
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 Apesar da proximidade e do cuidado para com aquele que está prestes a entrar em 

óbito, a sociedade da época cultivava certo temor dos mortos. Não se temia ou evitava a 

morte, porém havia o imperativo de uma distância dos defuntos, de modo que as sepulturas e 

os cemitérios não eram alvo de sua atenção, além de serem mantidos o mais longe possível 

dos povoados. Não se enterrava o defunto na cidade sob a hipótese de que o contato com o 

corpo morto poderia poluir os vivos ou que, se incomodado, o finado poderia voltar para 

perturbar os viventes. 

 A intensa repulsa só enfraqueceu por volta do século XVIII devido à intervenção dos 

cristãos e a fé que professavam. A adoção de um novo zelo com a sepultura e o defunto estava 

intrinsecamente ligada à possibilidade de ressurreição do ser que sucumbiu à morte. Essa 

mentalidade despertou um novo movimento funerário que aproximou os jazigos das Igrejas, 

sendo comum sua presença até mesmo no interior dos templos, e incorporou os cemitérios às 

cidades. Desta forma, a hora da morte se transformou, não só no momento que separaria os 

vivos dos mortos, mas também no momento responsável por decidir o que se daria na 

eternidade para a alma de quem partisse assegurando, assim, uma possibilidade de 

continuação da existência. Para que a nova realidade se desenvolvesse com aspecto positivo, 

um esforço demasiado foi estabelecido para que o morto fosse enterrado próximo àqueles que 

se finaram em ares de santidade: 

 

Enterro ad sanctos, povoamento dos arrabaldes em torno das basílicas 

cemiteriais, penetração das sepulturas nas cidades e vilas, entre as 

habitações: essas foram as diversas etapas de uma evolução que aproxima os 

vivos e os mortos, anteriormente mantidos à distância (ARIÈS, 2014, p.53). 

 

 O sepultamento, que antes era uma realidade impura, particular e sem relevo de 

sepulturas que se encontravam basicamente na propriedade daquele que morrera, se 

transforma, em seguida, em realidade pública, acolhida por um espaço bastante frequentado e 

agora tomado como santo e sagrado, por isso mesmo, cobiçado. A já amplamente divulgada, 

por pesquisas outras, burocracia de compra/venda que envolve a participação das pessoas na 

nova prática e que as enlaça à postura corrupta e tendenciosa dos que, supostamente, falavam 

em nome de Cristo e da Igreja Católica, também marcam o período.  

Os ritos que abraçavam a hora da morte se fizeram, então, assunto de primeira ordem, 

com valor e espaço relevantes. Até o final da Idade Média, aquilo que envolvia a partida do 

indivíduo era enfatizado como um instante crucial e uma garantia, vale reiterar, de uma 
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vivência positiva ou negativa da promessa de eternidade divulgada pela fé cristã. É somente 

com o início da Renascença que tal representação começa a perder força e uma nova maneira 

de pensar aparece. A mudança de pensamento que a Reforma Protestante sugeriu na esfera 

religiosa tem sua responsabilidade na nova maneira de enxergar as realidades circundantes, 

entre elas, a morte. 

Conforme a declaração de Philippe Ariès, a partir daquele momento do século XVI, 

“A arte de morrer é substituída pela arte de viver. Nada acontece no quarto do moribundo. 

Tudo, pelo contrário, é distribuído pelo tempo da vida e em cada dia dessa vida” (ARIÈS, 

2014, p.398). Desta forma, a preocupação antes reservada, exclusivamente, para a hora do 

decesso, fora distribuída ao longo da totalidade da vida do indivíduo, abarcando as atividades 

que ele desenvolvesse em seu decorrer. O bônus do Céu ou o ônus do Inferno
8
, tão seriamente 

em jogo, deixaram de ser disputados na sorte do último momento para serem „conquistados‟ 

no decorrer da existência. O momento exato do óbito não era mais tão importante; no entanto, 

uma vida que se fazia meditando na finitude humana, é que tornou realidade decisiva. 

No cerne do novo pensamento, foram desenvolvidas atitudes outras que pudessem 

colaborar com essa vida dominada, então, pelo pensamento constante na morte, não só nela, 

mas também, na necessidade de se evitar o Inferno. A meditação do tema passou a constituir o 

centro da orientação da vida do povo que atravessara a Idade Média. Nessa ruptura de 

perspectiva, muitos se utilizaram da imprensa nascente para divulgar uma literatura de 

edificação/conversão capaz de levar o homem a bem viver para, logo em seguida, bem 

morrer. E já que “para um homem preparado, todos os momentos são semelhantes ao de 

partida” (ARIÈS, 2014, p.400), diante da nova realidade, a própria crença na morte avisada 

foi perdendo sua força até que desaparecesse quase que por completo.  

 

É evidente que, na vida cotidiana, a morte permanece sendo um momento 

forte. Mas admiti-lo é repugnante aos homens da doutrina dos séculos XVI 

ao XVII que tentam, pelo contrário, diminuir-lhe a intensidade. Essa atitude 

dos humanistas e dos reformadores vai pesar cada vez mais sobre os 

costumes (ARIÈS, 2014, p.407).  

 

 O novo rumo que a representação mortuária adquiriu no período supramencionado, 

bem como naquele que se segue, cuidou para que o exício fosse envolvido num anseio de 

simplificação, principalmente no que diz respeito aos funerais e à redação dos testamentos, 

                                                           
8
 O temor absurdo acerca da horrenda representação do Inferno – realidade surgida na Idade Média e divulgada 

pela Igreja Católica – era mais responsável pelas atitudes de outrora, como o sepultamento ad sanctos e os atos 

que o envolviam, do que, de fato, uma vontade do Céu. 
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outrora revestidos de pompa e até certo misticismo. A admissão da presença imposta e 

indiscutivelmente ininterrupta da extinção dos seres humanos pela morte começou a ser 

revestida por algum distanciamento. Já no final do século XVII e no decorrer do século XVIII 

a conceitualização da morte sofre tamanha reviravolta que até mesmo a vigorosa ideia do 

Céu/Inferno se esmaece e o que surge em seu lugar é a imagem do nada. 

 O conjunto de atitudes responsáveis por destituir a morte de suas solenidades mais 

comuns contribuiu para que ela fosse suavizada e, por conseguinte, se tornasse, ilusoriamente, 

mais fácil de esconder. A simplicidade tornou-se o imperativo do século XVIII no que dizia 

respeito às ações funerárias, o que significava velórios e enterros cada vez mais íntimos e 

caseiros, que chamassem o mínimo da atenção pública e dispendessem o menor valor 

monetário possível. 

 Outro fator relevante é que se observava que a maior parte das pessoas recebiam, 

muitas vezes, a notícia do falecimento de um ente querido friamente. Talvez por isso mesmo a 

própria vivência do luto era abreviada e experienciada de maneira silenciosa, o que acontecia, 

pode-se depreender, nem sempre pela própria vontade de quem atravessava tal período 

delicado, mas também pela força simbólica que a cultura mortuária daquela época, como de 

qualquer outra, é capaz de exercer sobre o indivíduo. Passada a morte e o período estabelecido 

como normal para o enlutamento, o sentimento para o qual o óbito resvalava não poderia 

interferir na vida presente dos que permaneceram, tanto que 

 

Depois do período de luto, o costume já não tolera manifestações pessoais: 

aquele que está por demais aflito para voltar à vida normal, depois do breve 

prazo concedido pelo uso, não tem outro recurso senão se retirar ao 

convento, ao campo, para fora do mundo onde ele é conhecido (ARIÈS, 

2014, p.433). 

 

Toda aquela simplificação dos ritos tinha por objetivo diminuir a relevância afetiva 

contida na extinção, muitas vezes avassaladora, de uma pessoa mais próxima. O vazio que a 

morte cavava no coração e a diminuição do gosto pela própria existência teriam que se 

associar à ideia de um “justo desprezo pela vida”, sentimento influenciado diretamente pelo 

Cristianismo. O mais impressionante aqui é “o caráter social ou ritual, o caráter obrigatório 

das manifestações que pretendiam originalmente expressar a dor das saudades, o 

dilaceramento de uma separação” (ARIÈS, 2014, p.431). A mecanização do velório era 

tamanha que ao invés de, realmente, propiciar aos envolvidos a oportunidade de externar a 

profusão de sentimentos que os envolvia, paralisava-lhes, tolhia-lhes.  
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O defunto, destarte, envolvido na artificialização das cerimônias, passou por uma 

modificação significativa no âmbito das artes. O que outrora era representado macabramente 

como um corpo podre corroído pelos vermes, revelando “a obra subterrânea da corrupção” é, 

agora, retratado “pelo belo esqueleto limpo e luzente” (ARIÈS, 2014, p.434). A mudança faz 

com que o ser humano não mais se encontre refletido no corpo corrompido e não se incomode 

com a presença quase serena do objeto abstrato e quase inofensivo representado pela ossada.  

Ainda ao final do século XVIII, outro sentimento envolveu a sociedade naquilo que 

representava a morte: a ideia de que tudo que é vivo volta para onde veio, isto é, para o nada: 

“Essa natureza onde tudo acaba tem dois aspectos. Um, nós o conhecemos, é o cemitério (...). 

O outro é a sombra da noite e da terra; é o jazigo, imagem concreta do nada” (ARIÈS, 2014, 

p.459). As duas realidades, cemitério e jazigo, apesar de muito intimamente vinculadas, 

adquirem conceitualizações extremamente discordantes. Enquanto imagem do cemitério 

alegoricamente trazia em si o aspecto “feliz” do exício – já que se constituía como o local 

público, ainda sagrado e detentor daquilo que ainda se pode ver –, a concepção do abrigo 

tumular estava entranhada daquilo que poderia ser o pior – já que dizia respeito à parcela 

particular de cada sujeito para com o próprio fim e mirava para o mistério, bem como para 

aquilo que não se pode mais tocar com o olhar. O cemitério estaria para a morte, categoria 

geral, como o sepulcro para o recordar-se mortal, categoria particular. 

O ser humano, apesar das transformações ocorridas no decorrer do tempo, sempre 

encarou a morte como um fato importante na vida, não a destituindo de seu tom grave e, 

tantas vezes, temível. Entretanto, ali, no final do século XVIII, se desenvolvera um medo real 

que, diferentemente de outrora, buscava evitá-la a qualquer custo. Dentro do novo 

entendimento, cemitério/jazigo, houve, por exemplo, um período de bastante cautela com os 

sepultamentos, levando os moribundos a relatarem o desejo de uma série de precauções para 

que não ocorresse (como se percebera a partir da abertura de jazigos e do encontro de corpos 

remexidos, marcas de unhas no ataúde ou barulhos pavorosos ouvidos ao longe, dentro dos 

cemitérios) que fossem enterrados ainda vivos, acometidos por aquilo que denominavam 

“morte aparente”. A extensão do velório e uma série de testes físicos estão entre as medidas 

tomadas para que o grotesco fato não se concretizasse. Mais tarde, vale mencionar, o fato 

nomeado de “morte aparente” foi clarificado por meio de argumentos científicos e também 

explicações relacionadas à saúde. 

Aproximando-se da sociedade hodierna, Philippe Ariès ainda apresenta uma série de 

fatos que alteraram a percepção da morte a partir do final do século XVIII até meados do 

século XX. A relação dos vivos com a imagem do Purgatório, a preocupação com a(s) vida(s) 
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após o falecimento, a noção da perda do Mal, caracterizado pelo Inferno, e finalmente o 

encobrimento do óbito pela doença e sua transferência para o hospital
9
 são alguns dos temas 

mais relevantes por ele abordados.  

A concepção católica do que seria o Purgatório – realidade que poderia se transformar 

positiva ou negativamente antes da eternidade imutável representada pelo Céu/Inferno – 

possibilitava aos que permaneciam vivos encurtar, de certa forma, a distância entre aqueles 

que haviam morrido, já que o seu intermédio era apto a contribuir para tais mudanças. Isto se 

dava por meio de uma intercessão oracional que auxiliaria, através desta nova oportunidade, a 

participação da alma do ente querido na eternidade benfazeja com o Cristo. O meio 

protestante, por não ser partícipe na ideia do Purgatório e, por isso, não facultar a pseudo 

aproximação daqueles que pereceram, foi campo fértil para o desenvolvimento do Espiritismo 

que poderia, por sua vez, abrir as portas para a comunicação entre vivos e mortos. Acolher as 

circunstâncias acima anunciadas, quer seja a da ressurreição, quer seja a da reencarnação, era 

uma resposta “à impossibilidade de aceitar a morte do ser querido” (ARIÈS, 2014, p.632) e 

continuar contribuindo para o ocultamento não do ente, mas da morte em si. Morrer, de 

acordo com tais entendimentos, não seria apenas o fim, o Inferno ou o nada, mas sim cenário 

para outras experiências.  

Vale ressaltar que no século XIX o que restou da crença no Inferno foi somente 

herança da Inquisição. Fazia-se menção a ele, sim, mas apenas como algo presente no 

catecismo, como um pensamento que não afetava, como outrora, a sensibilidade do indivíduo 

ou influenciava significativamente seu modo de viver e, especialmente, o de morrer. Deste 

momento de mudança de pensamento tem-se que “a morte não é apenas a separação do outro. 

É também, de maneira menos comum, abordagem maravilhosa do insondável, comunhão 

mística com as fontes do ser, com o infinito cósmico” (ARIÈS, 2014, p.635). Enfraquecida a 

crença numa certeza, surge lugar para novas perspectivas pautadas nas experiências dos novos 

sujeitos componentes daquele tempo/espaço compreendidos pelo final do séc. XIX. 

O que foi apresentado até aqui faz parte de um panorama que visa auxiliar o leitor a 

compreender o percurso histórico perceptível no amplo conjunto de representações da morte 

no Ocidente e os sentimentos dos sujeitos diante dela. O recorte do autor é muito mais 

abrangente e complexo e, vale insistir, só pode ser usufruído, a partir do contato com a 

integralidade de sua pesquisa.  Entretanto, as luzes foram lançadas para essas reflexões para 

que também, além de dar a conhecer brevemente o percurso mencionado, elas pudessem 

                                                           
9
 Os dois últimos tópicos serão abordados no próximo tópico. 
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facultar as reflexões que esta pesquisa de menor extensão se propõe a discutir. Para tanto, os 

próximos tópicos convidarão a outros olhares, para além do histórico, que juntos constituirão, 

primeiramente, reflexões acerca do surgimento da literatura infantil e sua relação com a morte 

e, finalmente, algumas ponderações acerca do fenômeno da morte, compreendendo os séculos 

XX e meados do século XXI. 
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2.2. Paletó abotoado: criança, literatura e morte 

 

 

“A vida, Senhor Visconde, é um pisca-pisca. A gente nasce, 

isto é, começa a piscar. Quem para de piscar, chegou ao 

fim, morreu. Piscar é abrir e fechar os olhos – viver é isso”. 

Monteiro Lobato (2009, p.44) 

 

 

 É praticamente impossível pensar a literatura segregando-a do contexto social no qual 

fora produzida e como se organizava o pensamento dos sujeitos imersos no tempo/espaço 

determinado. No caso da LIJ, essa é uma particularidade que requer ao menos uma olhadela. 

Nelly Novaes Coelho, no seu livro intitulado O conto de fadas: símbolos – mitos – arquétipos 

(2012), faz um apanhado sério e significante acerca de autores e narrativas que deram início 

aos textos infantis, ainda que o seu público-alvo não fosse primeiramente as crianças.  

 Majoritariamente, as narrativas hoje compreendidas no subsistema literário 

infantil/juvenil
10

 têm sua base na oralidade. Segundo Nelly Novaes Coelho, a LIJ tem como 

marco de nascimento o registro de algumas dessas narrativas e sua publicação denominada 

como contos infantis. O fato se desdobra no século XVII a partir do livro Contos da Mãe 

Gansa (1697), de Charles de Perrault (COELHO, 2012, p.27). A informação é cara já que a 

data pode remeter o leitor ao que Philippe Ariès, em História social da criança e da família 

(2012), chama de surgimento do sentimento da infância. No tópico anterior deu-se a conhecer 

o fato de que, na Idade Média, assim que o sujeito fosse capaz de se comunicar, alimentar e 

locomover sozinho, logo seria aglutinado ao universo adulto e ao que ele propiciava. Somente 

no século XVII é que essa situação começa a se modificar e a postura frente aos pequenos é 

transformada. Nesse momento dois sentimentos foram dedicados aos infantes:  

 

O primeiro sentimento da infância – caracterizado pela “paparicação” – 

surgiu no meio familiar, na companhia das criancinhas pequenas. O segundo, 

ao contrário, proveio de uma fonte exterior à família: dos eclesiásticos ou 

dos homens da lei, raros até o século XVI, e de um maior número de 

moralistas no século XVII, preocupados com a disciplina e a racionalidade 

dos costumes. Esses moralistas haviam-se tornado sensíveis ao sentimento 

outrora negligenciado da infância, mas recusavam-se a considerar as 

crianças como brinquedos encantadores, pois viam nelas frágeis criaturas de 

Deus que era preciso ao mesmo tempo preservar e disciplinar. Esse 

sentimento, por sua vez, passou para a vida familiar (ARIÈS, 2012, p.105). 

                                                           
10

 A colocação se faz desse modo já que aqui se considera o surgimento dessa categoria literária distinta e a 

diferenciação dos dois subsistemas inexistia. 
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As histórias contadas por Perrault satisfaziam esse anseio moralizante, de forma que as 

narrações sempre tinham algo a ensinar. Era preciso que através da história o comportamento 

da criança a que se destinava fosse modificado, direcionado. A conhecida história de 

Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, traz ao final do conto um subtópico com os dizeres: 

 

Moral 

Vê-se aqui que crianças pequenas, 

Sobretudo meninas pequenas, 

Bonitas, de belas formas gentis, 

Fazem muito mal em escutar qualquer tipo de gente, 

O que não é algo raro, 

Tanto é assim que o lobo as come. 

Digo o lobo, pois nem todos os lobos  

São da mesma espécie; 

Há os de humor agradável, 

Sem ruído, sem fel nem cólera, 

Que domesticados, complacentes e doces, 

Seguem as jovens donzelas 

Até nas casas, até nas vielas; 

Mas ai de quem desconhece que esses lobos adocicados, 

De todos os lobos são os mais perigosos (PERRAULT, 2005, p.236-237). 

 

 Contudo, por mais que, por um lado, os contos correspondessem inicialmente ao 

aspecto pedagógico, por outro, o fato de eles terem sido extraídos diretamente dos contos 

orais populares – a priori sem distinção de público específico – fez com que as histórias 

mantivessem um tom forte de crueldade. A mesma história, ao tratar da morte, o faz sem 

nenhum cuidado vocabular ou consideração para com o estágio de desenvolvimento 

psicológico de seu leitor mirim. Na parte componente de um ponto chave é possível observar 

a brutalidade com que o autor faz seu relato: “Minha avó, por que tendes dentes tão grandes? 

É para te comer. E, ao dizer estas palavras, o malévolo lobo se lançou sobre Chapeuzinho 

Vermelho e a comeu” (PERRAULT, 2005, p.236). 

 Por não ser originalmente escrito para crianças, o traço de crueldade marca, 

fortemente, a narrativa de modo que seria bastante difícil – tendo diante dos olhos aquilo que 

se concebe como LIJ na atualidade – relacionar a obra com a infância ou adolescência 

presentes. Apresentar a morte daquela maneira estava longe de oferecer aos mais jovens a 

possibilidade de uma real reflexão acerca de sua finitude, além de o vocabulário 

desapropriado ser capaz de contribuir traumaticamente para a formação psicológica dos 

indivíduos. Contudo, uma ressalva se faz aqui necessária para esclarecer que essas 

ponderações só se justificam, vale repetir, se forem feitas a partir do olhar da atualidade 

acerca da concepção da infância.   
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 Posteriormente, observando principalmente tais questões, caminhando para o fim do 

século XVII e início do século XVIII, não só o modo com que se narrava, mas também os 

temas considerados inapropriados para as crianças (a sexualidade, a morte e a violência, por 

exemplo) foram sendo modificados, suavizados ou simplesmente eliminados, já que depois de 

algum amadurecimento acerca do sentimento da infância 

 

Certos educadores, que iriam adquirir autoridade e impor definitivamente 

suas concepções e seus escrúpulos, passaram a não tolerar mais que se desse 

às crianças livros duvidosos. Nasceu então a ideia de se fornecer às crianças 

edições expurgadas de clássicos. Essa foi uma etapa muito importante. É 

dessa época que podemos datar o respeito pela infância (ARIÈS, 2012, p.83). 

 

 Partindo dessa premissa de limpeza temática, o subgênero literatura infantil, que havia 

nascido há quase cem anos nas mãos de Charles de Perrault, vai se consolidar por meio dos 

Irmãos Grimm. Motivados pelos direcionamentos da época, os Grimm, em certos contos 

considerados pesados, “retiraram episódios de demasiada violência ou maldade, 

principalmente aqueles que eram praticados contra crianças” (COELHO, 2012, p.29). O 

evento pode ser observado mediante um pequeno paralelo acerca do mesmo episódio 

transcrito acima: 

 

- Ai, vovó, que bocarra enorme que você tem! 

- É para te devorar melhor. 

- E nem bem o lobo disse isso, deu um pulo na cama e engoliu a pobre 

Chapeuzinho Vermelho (GRIMM, 1989, p.147). 

 

 Além do abrandamento de vocabulário responsável pela diminuição do tom de 

crueldade, o conto, que em Perrault terminava com a morte da vovó e de Chapeuzinho 

Vermelho, recebe um novo final. Na versão dos irmãos Grimm tanto a vovó como 

Chapeuzinho Vermelho são retiradas vivas da barriga do lobo por um bondoso caçador. O 

malvado acaba morrendo com uma porção de pedras costuradas em seu estômago. É a vida 

vencendo a morte, o bem vencendo o mal, respectivamente. 

 Nas obras analisadas no terceiro capítulo dessa dissertação se poderá verificar que 

temas como a violência e a morte são abordados a partir de características diversas. Uma das 

principais realidades que merece destaque é o enfraquecimento do fator pedagogizante e o 

aumento da preocupação com o trato estético capaz de possibilitar um contato real e, de fato, 

artístico, do leitor criança ou do jovem leitor com a obra. Antes, para que essas considerações 

possam ser estabelecidas a contento, é preciso que se dê a conhecer como a morte e os 
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adolescentes (categoria não considerada na Idade Média) são representados nessa sociedade 

contemporânea, berço do corpus desse trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

2.3. Botas batidas: a morte na contemporaneidade ocidental 

 

 

“Dos homens, ai! dos homens 

Que matam a morte 

Por medo da vida”. 

Vinícius de Moraes (1946, p.9) 

 

 

Ao ligar a televisão em qualquer momento do dia ou ao acessar qualquer página da 

internet – mesmo aquelas sem objetivo jornalístico declarado, como as redes sociais, por 

exemplo –, o sujeito se depara com um imenso movimento responsável por veicular a 

violência e a morte de forma exageradamente banalizada e, na maioria das vezes, 

insensibilizada. Há um fascínio incansável tanto por parte daquelas instâncias que a exibem, 

quanto por parte dos sujeitos que recepcionam sua exposição. O fato é tão significativo que 

não é mais necessário aguardar que os profissionais da notícia exerçam a função de 

documentar e divulgar o acontecimento. A tecnologia smart, ao alcance da mão de muitos, 

talvez da maioria, possibilita que qualquer pessoa, de qualquer maneira, a qualquer hora ou 

em quaisquer que sejam as circunstâncias, faça e publique a própria versão da história que 

quer contar. A partir daí, tem-se início um percurso quase inquebrável de visualizações e 

compartilhamentos que atravessam as fronteiras geográficas, sociais, etárias entre outras, 

numa velocidade quase que instantânea. 

Uma das marcas mais contundentes dos séculos XX e XXI, no que diz respeito à 

postura dos indivíduos frente à morte, é a tentativa, quase que a todo custo, de seu 

afastamento/ocultamento, das mais diversas formas, principalmente quando a reflexão é 

transportada a uma esfera de maior proximidade, levando o sujeito a considerar a si e/ou as 

pessoas com quem possui maior afinidade. Entretanto e de modo contraditório, nunca se 

contabilizou com tanta dedicação e excelência a grande quantidade de exícios; nunca se foi 

tão detalhista e presto na sua divulgação escancarada; nunca tal realidade, submersa no 

mistério, foi geradora dessa quantidade de notícia. Como, diante disso, aquela característica 

do ocultamento pode assim ser tão pontual? O antropólogo José Carlos Rodrigues, ao se 

posicionar sobre o assunto, alega que aquilo que se vê 

 

Simplesmente são mortes que ocorrem sobre a tela da televisão, sobre o 

papel do jornal, incapazes de perturbar o ritmo de nosso jantar ou o sabor de 

nosso café da manhã. São mortes que não evocam a decomposição, que não 

nos colocam diante de um impasse escatológico, que não transformam as 
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relações sociais. São mortes excepcionais, pouco prováveis, violentas, 

acidentais, catastróficas, criminosas ou que atingem pessoas importantes e 

excepcionais. Em suma: não são mortes (RODRIGUES, 2006, p.201). 

 

Não são mortes, como afirma Carlos Rodrigues, porque o modo com que a abordagem 

é feita, isenta de afeto e envolvimento, é insatisfatório. A multiplicidade de vozes que narra o 

óbito alheio traz a falsa ideia de que a profunda discussão que envolve o falecer está sendo 

contemplada a contento. Infelizmente o aspecto ilegítimo – a abundância de narrativas sobre o 

morrer que escamoteiam a reflexão acerca da morte ao invés de trazê-la, de fato, à tona – não 

permite que o sujeito se indague ou que reflita de alguma maneira significativa, se aquele 

acontecimento leva a um questionamento pessoal que vise uma evolução humanizadora 

autêntica.  

Ricardo Azevedo, no suplemento disposto em seu livro Contos de enganar a morte 

(AZEVEDO, 2003, 58-59), retoma a tragédia, ocorrida em Brasília, com Galdino de Jesus em 

20 de abril de 1997, na qual alguns jovens de classe social mais elevada atearam fogo e 

mataram o índio enquanto ele dormia, alegando ter sido uma brincadeira. Recentemente, em 

25 de agosto de 2015, na cidade de Catalão, Goiás, uma situação bastante semelhante 

aconteceu. Um jovem de 22 anos, ainda sem razões declaradas, esfaqueou e ateou fogo em 

um casal de andarilhos que vinham se abrigando às margens da represa do Clube do Povo, um 

parque na cidade. Após a perícia, ainda foi descoberto que a mulher assassinada era 

gestante
11

. Em seu texto, Ricardo Azevedo, observando o modo com que o movimento 

tecnológico vem apresentando a morte, diz que “Isso pode estar tendo um reflexo 

empobrecedor na vida das pessoas, nas famílias e nas escolas” (AZEVEDO, 2003, p.59). Ao 

observar casos tão macabros como esses que, ao término do mês não são, sequer, 

mencionados pelos noticiários, já que casos muitas vezes piores tomaram seu lugar, o autor 

pondera, e concordamos com ele nessa pesquisa, que se esses jovens tivessem tido a 

oportunidade de refletir efetivamente sobre a morte e sobre a condição humana, 

principalmente no que diz respeito à preciosidade da vida, talvez esses atos de violência não 

teriam acontecido. 

Os meios de comunicação se encontram livres de censura no que concerne a tal tema e 

não se pode permitir que somente a mídia o aborde
12

. Vale ressaltar que o verbo „permitir‟ 

                                                           
11

 A notícia foi amplamente divulgada no Estado e pode ser confirmada em diversos canais, inclusive na página 

do site do jornal O popular. Disponível em: http://www.opopular.com.br/editorias/cidades /mendigos-

s%C3%A3o-carbonizados-em-catal%C3%A3o-1.930491. Acesso em 14 Fev. 2016. 
12

 A discussão não intenciona abrir margens para uma ideia desacertada de que a mídia precisa ser censurada. O 

foco é a modificação da abordagem. 
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aqui não é utilizado no seu sentido estrito de „deixar‟ ou não que uma realidade se concretize, 

mas no sentido de que esse mau uso da liberdade expressiva não devesse ser aprovado por 

uma omissão silenciosa, visto que a balbúrdia midiática, capaz de intervir em diversas áreas 

da vida da grande massa, nada mais é que o reforço do silêncio mantido por outras instâncias 

detentoras de influência semelhante, como por exemplo muitas vezes a escola e a família. 

Apresentar a morte dessa maneira pode ser capaz de esvaziá-la de sentido e significado. Em 

consequência disso, a vida começa, também, a perder ambas as características. A 

pesquisadora Lisa França é pontual quando diz que nos 

 

É vendida a ideia de que estamos perto de vencer a natureza, as doenças, a 

tristeza, o envelhecimento, a morte; de que é só uma questão de tempo. Não 

se trata mais de ter uma experiência de vida, mas de vencer a morte a 

qualquer custo. Vencer a morte é vencer a referência que traz alguma 

dimensão de transcendência à experiência humana (FRANÇA, 2010, p.14). 

 

 A morte próxima e assumida de que falou Philippe Ariès e que contemplamos no 

tópico anterior foi sendo, pouco a pouco, escamoteada. O que melhor demarca essa mudança 

foi sua transferência da casa para o hospital e o que ela desencadeou: o moribundo que 

outrora era responsabilidade das pessoas mais próximas, juntamente de toda a realidade – 

inúmeras vezes afeita ao que é sujo e desprezível –, era encoberto pela limpeza atestada pelo 

hospital.  

 

Os rápidos progressos do conforto, da intimidade, da higiene pessoal e das 

ideias de assepsia tornaram todo o mundo mais delicado; sem que nada se 

possa fazer contra isso, os sentidos já não suportam os odores nem os 

espetáculos que, ainda no início do século XIX, faziam parte, com o 

sofrimento e a doença, da rotina diária (ARIÈS, 2014, p.769). 

 

A casa era, por si só, um ambiente público no qual vizinhos, amigos e parentela 

compartilhavam o acesso ao doente
13

 e às práticas circundantes; já o hospital, na própria 

estrutura arquitetônica, como muito bem observou Rodrigues (2006, p.139), isola doente, 

doença, cuidados e morte.  

Transportar o doente à estrutura hospitalar medicaliza e laiciza o decesso. A realidade 

que, num dado momento histórico, esteve acompanhada apenas por orações, sacramentos e fé 

em Deus é, no século XX, comumente e em grande escala, substituída pela ciência 

                                                           
13

 O ocultamento da morte, nesta ocasião, é relacionado apenas ao doente pelo fato de que o óbito advindo de 

qualquer natureza de morte súbita não pode ser acompanhado, logo, não está temporariamente presente para que 

demande o cuidado de outrem ou necessite ser escondido. 



35 

 

representada por aquela estrutura. Aos pés da cama, não está mais a família ou um padre 

confessor, mas o médico que, inclusive recebe, cambiado no lugar da divindade, a designação 

daquele que detém poder para atrasar a morte e recobrar a saúde ao doente. O câmbio não é 

negativo, não é isso que se pretende dar a entender. A hospitalização, de fato, confere ao 

doente maior conforto, alívio das dores, alongamento da existência e, até mesmo um 

falecimento pacífico, distante das terríveis agonias de antigamente. Isso é bom, mas sobre 

todos os aspectos? A crítica não está na realidade extremamente benéfica da hospitalização do 

sujeito, mas no ocultamento da morte por via daquela busca exagerada de vencer, a qualquer 

custo, como observou Lisa França, em trecho por nós supracitado, aquilo que envolve a 

delicadeza do momento que pode ser o final. 

As últimas mudanças apresentadas são fruto de um temor pessoal da morte que vai, 

inevitavelmente, chegar. Contudo, de acordo com Ernest Becker “o medo da morte não é uma 

coisa natural para o homem, não nascemos com ele” (BECKER, 2013, p.33), tanto isso é 

verdade que ela acontecia, como já mencionado, diante dos olhos, dentro de casa, perto das 

pessoas conhecidas – incluindo os pequenos –, cercada das emoções próprias dessa 

experiência; o próprio velório acontecia na casa de quem morrera. Hoje, diferentemente, as 

pessoas mais próximas e queridas a cada um morrem, em sua grande maioria, nas 

dependências da esterilidade dos hospitais ou abrigos afastados, perto de pessoas com quem 

possuem pouco ou nenhum vínculo afetivo e são veladas em espaços convenientemente 

separados para esse fim. A respeito do assunto, Norbert Elias declara que  

 

O afastamento dos vivos em relação aos moribundos e o silêncio que 

gradualmente os envolve continuam depois que chega ao fim. Isso pode ser 

visto, por exemplo, no tratamento dos cadáveres e no cuidado com as 

sepulturas. As duas atividades saíram das mãos da família, parentes e amigos 

e passaram para especialistas remunerados (ELIAS, 2001, p.37). 

 

Desta feita, quanto mais próximo da morte se está, seja por conta da velhice ou de 

alguma enfermidade, mais longe dos que vão indeterminadamente continuar vivendo, esses 

moribundos – como os chama Norbert Elias – vão sendo posicionados na sociedade. A 

segurança depositada nos vínculos é desfeita e a separação das pessoas em geral, só dificulta o 

processo que já é por si doloroso e complexo. O isolamento é, em primeira instância, maléfico 

para o protagonista do ato que está a par de terceiros que se preocupam, inúmeras vezes, mais 

com a doença do que com o doente em si, com o indivíduo na sua totalidade, mas assolará, 

também, os outros que presenciam e/ou atestam a prática. Observar essa conduta mostra que 

os sujeitos vão sendo escondidos tal e qual a morte o é. 
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Esconder a morte não é somente uma atitude vã, mas é também um retrocesso para o 

aperfeiçoamento do raciocínio. O ser humano é o único ser vivo que sabe, de fato, que vai 

morrer. Outros animais podem até pressentir de múltiplas maneiras que a morte chegará, 

porém, o homem é quem tem real consciência e pode refletir infinitamente sobre o 

acontecimento. No processo evolutivo da humanidade, a consciência da morte é um traço 

incisivo no desenvolvimento do pensamento. A organização de sepulturas realizadas pelo 

homem de Neanderthal, simultaneamente à fabricação de instrumentos a partir da pedra bruta, 

são as marcas de humanidade que possibilitam acompanhar o processo de hominização 

(RODRIGUES, 2006, 19). Nenhum outro animal é capaz de refletir sobre a própria morte, 

ainda mais organizar rituais que a abarquem. Essa característica denota evolução no raciocínio 

e diferencia o ser humano dos demais viventes. Saber-se possuidor dessa informação precisa 

ser um fruto proveitoso para todos os sujeitos, principalmente porque “A consciência da 

morte abre uma passagem pela qual vão transitar forças notáveis que transformarão a maneira 

humana de ver a vida, a morte, o mundo” (RODRIGUES, 2006, 19). 

É proveitoso considerar que não é desde sempre que o indivíduo possui a consciência 

da morte. De acordo com a psicóloga Lucélia E. Paiva (2011, p.21), a morte é compreendida a 

partir de três fatores: a) Universalidade – tudo que é vivo, um dia morrerá; b) Funcionalidade 

– na morte as funções vitais se extinguem; c) Irreversibilidade – não há como morrer 

parcialmente ou „desmorrer‟, dela não se volta. Além de apresentar as características, a autora 

pondera sobre a relevância que o conhecimento desses pontos, por parte das crianças, pode 

contribuir na elaboração da perda de um ente. 

Mesmo sabendo que essa percepção se dá ainda na primeira fase da infância, tem-se a 

ideia equivocada de que a criança e o adolescente seriam prejudicados se familiarizados com 

a morte e suas representações. Julga-se muito cedo ou que o pequeno seja muito fraco para 

suportar saber que seus pais podem morrer ou que ele mesmo morrerá um dia, qualquer dia. 

Mesmo a simples menção à palavra morte carrega em si algo de contagioso que impede sua 

presença no vocabulário corriqueiro. Diante da morte, quando os mais jovens questionam os 

adultos – em quem depositam confiança e que julgam possuir informações verdadeiras sobre 

o ocorrido –, se eles  

 

(...) mentem ou ocultam a verdade [sobre a morte] à criança, esta deixa de 

acreditar neles e pode não voltar a perguntar, circunstância que poderia 

acarretar consigo uma inibição do impulso epistemológico (PAIVA, 2011, 

p.20). 
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Dizer que o avô falecido foi morar com Jesus, virou uma estrelinha ou foi viajar – 

discursos de circulação bastante comum – pode ser uma solução momentânea, mas que, além 

da possibilidade de se transformar em uma realidade traumática, não se sustentará de modo 

duradouro. O jovem que recebeu essas respostas prontas, mais cedo ou mais tarde, descobrirá 

o logro. Então, a confiança depositada no adulto quando do questionamento sobre o 

acontecido, será lançada fora e se terá aqui, o trauma instaurado. O suposto abrandamento 

previsto pela resposta dará lugar à dupla traição: da morte e do adulto que ludibria, embora 

bem-intencionado. O filósofo José de Anchieta Corrêa sustenta que “Há sempre um momento 

em que não há mais como manter a morte longe das fronteiras da nossa existência” 

(CORRÊA, 2008, p.8) e que chegado o tempo, a atitude mais honesta, certamente, não é a de 

ocultá-la. É possível entender que o que, de fato, desperta tanto incômodo e medo não é a 

própria morte, mas as imagens antecipadas sobre ela que são evocadas e que, por meio de 

uma postura equivocada, acabam sendo reforçadas. Contudo, conforme Norbert Elias:  

 

[...] podemos encarar a morte como um fato de nossa existência; podemos 

ajustar nossas vidas e, particularmente nosso comportamento em relação às 

outras pessoas, à duração limitada de cada vida. Podemos considerar parte de 

nossa tarefa fazer com que o fim, a despedida dos seres humanos, quando 

chegar, seja tão fácil e agradável quanto possível para outros e para nós 

mesmos; e podemos nos colocar o problema de como realizar essa tarefa 

(ELIAS, 2001, p.7-8).  

 

A afirmação é contundente, questionadora e instigante, mais ainda porque aponta para 

algo factível mediante a viabilidade da reflexão. Norbert Elias vai ainda mais longe, um 

pouco adiante em seu texto, e estende a questão para os menores afirmando que “a dificuldade 

está em como se fala às crianças sobre a morte, e não no que lhes é dito” (ELIAS, 2001, p.26); 

nesse sentido é preciso concordar com as autoras Maria Zaira Turchi e Flávia de Castro 

Souza, especialmente naquilo que tange à discussão a que se propõe esse trabalho, quando 

afirmam que “os livros literários tornam-se uma alternativa para a humanização da vida e 

também da morte do homem” (TURCHI; SOUZA, 2010, p.99). A LIJ, por ser de fato 

Literatura, está apta a expressar satisfatoriamente não só o „o que é dito‟, mas também o 

„como é dito‟ sobre a morte. Tzvetan Todorov expressa, de modo exímio, tal visão ao dizer 

das características terapêuticas presentes nessa arte: 

 

A literatura pode muito. Ela pode nos estender a mão quando estamos 

profundamente deprimidos, nos tornar ainda mais próximos dos outros seres 

humanos que nos cercam, nos fazer compreender melhor o mundo e nos 

ajudar a viver. Não que ela seja, antes de tudo, uma técnica de cuidados com 
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a alma; porém, revelação do mundo, ela pode também, em seu percurso, 

transformar a cada um de nós a partir de dentro (TODOROV, 2014, p.76). 

 

De acordo com Clarice Lotterman, a construção acerca do conceito da morte se dá na 

“interação do sujeito com seus pares, com sua cultura e com seu próprio eu, as representações 

sobre ela [a morte] serão determinadas a partir desse escopo” (LOTTERMAN, 2010b, p.47). 

Em outra oportunidade ela afirma, de forma bastante esclarecedora, que  

 

Ao longo da história humana, o modo como se lidou com a morte revela, 

também, a forma com que se lidou com a vida, pois as representações que os 

homens fazem da morte estão vinculadas a aspectos da vida em sociedade 

(LOTTERMAN, 2010a, p.16). 

 

Logo, pensar a morte não é algo que surge naturalmente de cada ser humano, nem que tem 

como fim a melancolia, mas, partindo dessa reflexão, abre-se para o pensamento de que a 

sociedade, com seus símbolos, constrói a representação da morte, bem como a identidade dos 

indivíduos que a constituem. 

Paralelamente às afirmações da pesquisadora Clarice Lotterman, compreende-se que 

os diversos tipos de relações é que são capazes de constituir o sujeito na sua subjetividade 

(WOODWARD, 2014, p.8-9) e também, é caro repetir, a assimilação da ideia de morrer vem 

dessa troca (RODRIGUES, 2006, p. 17). É extremamente precioso se considerar tais fatos, 

visto que a literatura juvenil – subsistema que subsume as três obras literárias que constituem 

o corpus de análise dessa pesquisa – apresentasse como um modo de interação capaz de 

colaborar tanto na constituição identitária do indivíduo quanto na assimilação do 

acontecimento da morte e se configura como ferramenta especialíssima, capaz de auxiliar na 

reelaboração de ações frente à vida e à morte através da riqueza simbólica que pode ser 

expressa por meio do texto literário, além de viabilizar aquela possibilidade de que se falava 

do permitir-se questionar e refletir acerca da questão.  

Ao reafirmar a importância de se trazer o discurso acerca da morte e do morrer, 

inclusive, tomando-se como público interlocutor as crianças e o adolescentes, à baila das 

discussões essenciais para uma formação identitária de qualidade, faz-se necessário evocar 

aquilo que, com maestria, José de Anchieta Corrêa exprime. Contribuir para essa construção 

identitária de qualidade significa permitir ao indivíduo apropriar-se do direito de, 

verdadeiramente, raciocinar e, por meio de uma reflexão acertada, encontrar o melhor 

caminho e tentar ajustar sua existência. Para tanto, o autor considera: 
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A pergunta pela morte se transformará então na pergunta do homem por si 

mesmo, por sua origem e seu destino. Certos de que se educar para a morte 

só tem sentido se, ao mesmo tempo e soberanamente, for um educar-se para 

a vida e para mais vida (CORRÊA, 2008, p.14). 

 

Uma vez mais se pode retomar as considerações de Ricardo Azevedo acerca do 

assassinato do índio Galdino de Jesus antes mencionado. Pensar a morte não é cultuar a 

morbidez, a tristeza ou a dor. Pelo contrário, dispor-se a mergulhar nessa reflexão e trazê-la 

seriamente para mais perto, significa justamente celebrar a vida com mais preciosidade. 

Significa dedicar o valor que ela já detém e que está escondido por realidades rasas se 

comparadas a ela, como por exemplo o possuir, o poder entre tantas outras situações. Assumir 

a morte, nada mais é que assumir um viver consciente. 

Para melhor vislumbrarmos essas reflexões é preciso, primeiramente, ampliar os 

conceitos de „identidade‟ e „adolescência/adolescente‟ que se colocam em xeque quando se 

pensa no público a que potencialmente se destina a literatura juvenil, os adolescentes, e no 

modo como o enfrentamento da morte pode influenciar no processo de sua constituição 

identitária. Para isso algumas discussões baseadas nos estudos sobre a construção identitária 

serão propostas no capítulo seguinte com o intuito de, além de contribuir para o entendimento 

de tais proposições, sustentar as análises literárias que serão feitas em seguida. 
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3. CAPÍTULO II – OS PLURAIS QUE HABITAM O EU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora – mas desde sempre – não moro bem 

dentro do meu corpo, daí, acreditar em alma de 

outro mundo. Não sou o do espelho. Certa 

estranheza me incomoda. O desconforto solicita-

me liquidar o imóvel. Sempre sou um outro 

morando em mim. Vivo em uma casa geminada. 

Intruso, pareço inquilino em vias de despejo. Não 

abro janelas ou destranco portas. Mantenho as 

luzes apagadas sem anunciar-me aos vizinhos. 

Pelas frestas pressinto sussurros. Meu espelho 

não me reflete. Não identifico se há excesso ou 

escassez de luares. Ignoro a fronteira entre 

lucidez e loucura. 

 

Bartolomeu Campos de Queirós (2011, p.22). 
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3.1 Identidade: rio que flui sem ter mar para desaguar 

 

 

“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades,  

Muda-se o ser, muda-se a confiança:  

Todo o mundo é composto de mudança,  

Tomando sempre novas qualidades”. 

Luís de Camões (1998, p.85) 

 

 

As questões relacionadas à identidade e à construção de seus conceitos é assunto que 

tem sido trazido à tona com extrema recorrência e por diversas áreas do conhecimento, tais 

como a psicologia, a sociologia, a antropologia entre outras. Não obstante o tópico participe 

dos debates que se encontram na ordem do dia, ainda se pode mirá-lo situado num ponto 

distante de ser dado como findo. Uma das razões para que isso se dê pode ser o fato de que tal 

discussão se apresente no limiar que separa os velhos conceitos de pensamentos dos novos 

que, pouco a pouco, vão ganhando consistência e expressividade. 

Com um trabalho de exímia qualidade e profundidade Stuart Hall, com intento de 

traçar um percurso conceitual referente à identidade do sujeito pós-moderno, distingue três 

modelos de identidade evocando suas principais características. Ele os chama de sujeito do 

Iluminismo, sujeito sociológico e sujeito pós-moderno, apresentando suas particularidades: 

 

O sujeito do Iluminismo estava baseado numa concepção da pessoa humana 

como um indivíduo totalmente centrado (...), cujo „centro‟ consistia num 

núcleo interior, que emergia pela primeira vez quando o sujeito nascia e com 

ele se desenvolvia, ainda que permanecendo essencialmente o mesmo – 

contínuo ou „idêntico‟ a ele – ao longo da existência do indivíduo (...). A 

noção de sujeito sociológico refletia a crescente complexidade do mundo 

moderno e a consciência de que esse núcleo interior do sujeito não era 

autônomo e autossuficiente, mas era formado na relação com „outras pessoas 

importantes para ele‟, que mediavam para o sujeito os valores, os sentidos e 

os símbolos – a cultura – dos mundos que ele/ela habitava (...). Esse 

processo produz o sujeito pós-moderno, conceitualizado como não tendo 

uma identidade fixa, essencial ou permanente (HALL, 2014a, p.10-11). 

  

Por muito tempo concebeu-se identidade como algo fixo e imutável tal e qual o sujeito 

do Iluminismo pressupunha. Tanto o senso comum, até mesmo na elaboração de seus ditados 

populares, quanto muitos pesquisadores acreditavam no fato de que se um sujeito nascia de 

determinada maneira, daquele modo seria até que partisse dessa existência. Este conceito que 
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outrora era aceito e até mesmo defendido já não mais se sustenta pelas reflexões atualizadas, 

ainda que, até então, não possa ser totalmente descartado. Segundo Hall,  

 

A identidade é um desses conceitos que operam „sob rasura‟, no intervalo 

entre a inversão e a emergência: uma ideia que não pode ser pensada da 

forma antiga, mas sem a qual certas questões-chave não podem ser sequer 

pensadas (HALL, 2014b, p.104). 

 

 Conceber a identidade de forma estática como algo pronto e acabado, ou mesmo 

predefinido, é um pensamento que já não cabe nas reflexões hodiernas. Ao contrário, a única 

realidade que poderia ter faculdade para ser tomada como definitiva no que diz respeito à 

problematização dos conceitos de identidade é a mudança – aquela presente no percurso do 

sujeito do Iluminismo para o sujeito sociológico e, em seguida, para o sujeito pós-moderno. 

Isto se dá porque a identidade é um constante construto que não tem raízes na imutabilidade, 

mas sim na fluidez e na maleabilidade que constitui sua condição originária.  

 A identidade não é algo imanente em cada ser, mas sim uma realidade que se dá 

socialmente, que se constrói a partir do outro. Logo, quando se cai no vício da generalização e 

se afirma, por exemplo, que todo homem é igual, que toda criança é dessa ou daquela 

maneira, ou que toda a gente brasileira é de tal forma, um equívoco é aí estabelecido, 

justamente porque, dentro dessas categorias identitárias, e de tantas outras possíveis, existem 

diferenciações. Ponderações simples auxiliam a vislumbrar tal fato: a posição de sujeito 

ocupada por uma criança pobre não é igual à de uma criança rica; uma mulher heterossexual 

se distingue de uma mulher homossexual; a representação de um brasileiro analfabeto não 

equivale à de um escolarizado e assim sucessivamente. 

 Como bem pontua Kathryn Woodward em seu texto intitulado Identidade e diferença: 

uma introdução (2014, p.8-9), as identidades se fazem a partir da diferença e de modo 

relacional, como antes mencionado. Este fato é tão significativo que só é possível estabelecer 

características da própria subjetividade ao se reconhecer representações distintas dessas 

marcas presentes no outro. Isso equivale a dizer que um indivíduo não é o outro, mas sim que 

ele cumpre uma função crucial de oferecer condições para que a identidade particular de cada 

ser se estabeleça.  

 O historiador Durval Muniz de Albuquerque Júnior traça um raciocínio bastante 

esclarecedor quando trata da cultura na tentativa de iluminar as demandas relativas à 

identidade. Ele assegura que “Não há algo tradicional desde sempre, e nada do que é 

tradicional está isento de modificação, de transformação” (ALBUQUERQUE JÚNIOR, 2007, 
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p.16), precisamente como acontece com a identidade. Ele prossegue articulando que a 

pretensa realidade de uma cultura singular simplesmente inexiste. O que há, de fato, é fruto da 

„mistura‟, da „mestiçagem‟, do „hibridismo‟, da intervenção de diferentes povos e tempos. 

Prosseguindo com este raciocínio, não existe mais o termo „cultura‟ e sim „culturas‟, no 

plural, o que se aplica igualmente para o termo „identidade‟
14

. 

 Em um de seus trabalhos, o renomado sociólogo polonês Zygmunt Bauman assevera 

que  

[...] nessa época líquido-moderna, o mundo à nossa volta está repartido em 

fragmentos mal coordenados, enquanto as nossas existências individuais 

estão fatiadas numa sucessão de episódios fragilmente conectados. [...] 

Consequência da instabilidade: todos pertencemos a várias comunidades e 

temos, por isso, várias identidades. Elas flutuam no ar: algumas, de nossas 

próprias escolhas, outras impostas (BAUMAN, 2005, p.18-21). 

 

 O conceito de identidade que, num primeiro momento, apareceu de forma fechada e 

foi associado a substantivos que indicam constância e rigidez, agora se destaca por ser algo da 

ordem da abertura, da mobilidade, da adequação constante. Não existe mais a conjecturada 

estabilidade nas representações identitárias, ela não é mais um todo centrado e localizado, é, 

portanto, um fragmento deslocado. É desse lugar que a pesquisadora Maria do Rosário 

Gregolin cria uma belíssima metáfora pertinente e que facilita o entendimento dessa reflexão, 

além de reforçar o que aqui já se tem dito acerca do assunto. A pesquisadora afirma que “a 

construção identitária é a montagem de um quebra-cabeças cujo desenho total não 

conhecemos e no qual faltam peças” (GREGOLIN, 2008, p.88), apontando, uma vez mais, 

para a (trans)formação que acontece nas identidades ininterruptamente. 

 Outro ponto que precisa ser contemplado a respeito desse tema é o fato de que, apesar 

de as representações identitárias serem delimitadas pela diferença, existe dentro de qualquer 

categoria identitária uma identificação que inclui contraposta à diferenciação que exclui. 

Kathryn Woodward já articulava que “A diferença é sustentada pela exclusão” 

(WOODWARD, 2014, p.9). Explicando melhor, isto quer dizer que se eu sou uma criança eu 

não sou um adulto, ainda que dentro dessas posições de sujeito existam modos distintos de ser 

criança e ser adulto.  

As representações identitárias “adquirem sentido por meio da linguagem e dos 

sistemas simbólicos pelos quais elas são representadas” (WOODWARD, 2014, p.8), o que 

leva a perceber que, mais que a partir da interação entre pessoas, a construção identitária se dá 

também por meio dos símbolos que atravessam e representam a sociedade em que elas estão 

                                                           
14

 Os termos dispostos entre aspas simples são os mesmos utilizados pelo autor do texto referendado. 
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inseridas. Tal fato não faz deixar de lado as relações de poder que aí se estabelecem e que são 

capazes de demarcar um julgamento de valor entre as representações consideradas. A 

preferência por uma representação em detrimento de outra acontece em várias instâncias. No 

trabalho que se apresenta, uma dessas situações ganhou destaque: o fato de que o adolescente 

experimenta o peso do exercício de poder que o adulto detém, principalmente quando se 

considera aquilo que pode ou não lhe ser dito, como por exemplo, trazer à tona a temática da 

morte. No terceiro capítulo, a análise das obras que compõem o corpus buscará contemplar 

mais satisfatoriamente este tópico. Para problematizar esta questão, percorrer os caminhos 

responsáveis pela elaboração deste raciocínio e buscar, até certo ponto, ressignificar esta 

relação, é preciso, antes, buscar respostas para algumas perguntas, respostas que, vale reiterar, 

serão sempre parciais e provisórias, dada a própria impermanência que caracteriza o processo 

de construção da identidade de qualquer pessoa: A quem chamamos adolescente? Quais são 

as características dessa categoria identitária? Em que ela se difere das representações 

dedicadas às crianças?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

 

3.2 Nem criança nem adulto: dois reflexos no mesmo espelho  

 

 

“Com pedaços de mim eu monto um ser atônito.” 

Manoel de Barros (2010, p.337) 

 

 

Na tentativa de fomentar a construção do conceito de adolescência, a sociedade, por 

meio de seus agentes, dividiu as fases de amadurecimento em faixas etárias. As demarcações 

em etapas do desenvolvimento, assim como o processo de construção das identidades, não 

participam de um conceito fechado. Deste modo as nomenclaturas e as compreensões que elas 

abarcam, utilizadas na sociedade contemporânea, são diferentes das de outrora. Philippe Ariès 

assevera que já na Idade Média é possível encontrar termos que designam essas fatias 

temporais:  

 

As „idades da vida‟ ocupam um lugar importante nos tratados 

pseudocientíficos da Idade Média. Seus autores empregam uma terminologia 

que nos parece puramente verbal: infância e puerilidade, juventude e 

adolescência, velhice e senilidade – cada uma dessas partes designando um 

período diferente da vida (ARIÉS, 2012, p.4). 

 

Estes termos que assinalam as “idades da vida” – ainda de acordo com o autor 

supramencionado – eram concebidos enquanto vocábulos específicos da área científica da 

época e detinham importância semelhante aos dedicados às investigações na área da Física 

acerca do peso ou da velocidade. Na atualidade, além de serem utilizados com naturalidade 

pela maior parte dos indivíduos, muitos deles são capazes de estabelecer relações entre a 

palavra e os conceitos das categorias de sujeito que elas intentam designar.  

Todavia, em se tratando de adolescência, a noção da divisão em faixas etárias é tão 

arredia que, de sociedade para sociedade e de época em época, essa secessão sofre mudanças. 

Em uma das representações da Idade Média as primeiras etapas da vida se dividiam da 

seguinte forma: a infância, que ia do nascimento aos 7 anos de idade; a pueritia, que estava 

localizada entre 8 e 14 anos de idade; e, por fim, a adolescência – conceito mais controverso, 

até então – que se iniciava aos 15 anos de idade e poderia ter seu fim aos 21, 28, 30 ou 35 

anos de idade, dependendo daquele que estabelecesse essa marcação (ARIÈS, 2012, p.6). É 

importante mencionar que tal compartimentação se relacionava tanto às questões biológicas, 
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quanto às funções exercidas pelos indivíduos compreendidos dentro de cada categoria, para se 

perceber, sem susto, que o itinerário percorrido pelo conceito, não só da adolescência, é vário. 

Na sequência do tópico referendado, Philippe Ariès suscita uma discussão que, ainda 

hoje, está situada na ordem do dia. Ele diz da dificuldade observada na delimitação que separa 

a infância da adolescência enquanto categorias identitárias distintas, sendo que, repetidas 

vezes, as características que separam uma da outra são desconsideradas ou tomadas como 

praticamente inexistentes. Como bem recorda Colin Heywood, “velhas maneiras de pensar 

sobre a infância ainda persistiram no século XX” (HEYWOOD, 2004, p.11) apontando 

justamente para a resistência às novas propostas de “idades da vida”. A própria literatura em 

seus subsistemas infantil e juvenil já reforçou este pensamento ao utilizar-se, em larga escala, 

do termo „literatura infanto-juvenil‟. As três obras que compõem o corpus de análise dessa 

dissertação foram lançadas na primeira década do século XXI e ainda trazem em sua ficha 

catalográfica tal terminologia. Uma delas, Letras finais, de Luís Dill, numa tentativa falha de 

categorização, apresenta a referência da seguinte maneira “Adolescência – Literatura infanto-

juvenil” 

Contemporaneamente, as noções relacionadas à divisão etária continuam titubeantes. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o adolescente teria entre 10 e 19 

anos de idade. Já para a Organização das Nações Unidas (ONU) a idade muda para 15 a 24 

anos de idade. Aqui no Brasil o que define este parâmetro é o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), estabelecendo a adolescência entre 12 e 18 anos de idade, com exceções 

em alguns casos expressos em lei para os jovens entre 18 e 21 anos de idade (EISENSTEIN, 

2005, p.6). 

Múltiplos são os fatores plausíveis para justificar tal oscilação nessa tentativa de 

delimitar uma categoria etária de indivíduos. O mais propício talvez seja relacionar 

diretamente esta situação com o fato de que as pesquisas na área são relativamente recentes, 

principalmente se vinculadas às das áreas exatas do conhecimento como a matemática, por 

exemplo. De acordo com Maria Rita de Assis César 

 

A „adolescência‟, enquanto „objeto‟ de investigação do discurso das ciências 

médicas e psicopedagógicas, surgiu na Europa entre o final do século XIX e 

o início do século XX. Esta aparição somente foi possível no interior de uma 

determinada configuração de saberes, que possibilitou a apreensão do 

„homem‟ como objeto de investigação das ciências empíricas (CÉSAR, 

1998, p.14). 
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O surgimento da escola e, posteriormente, do colégio, juntamente da evolução que 

regularizou diversas questões acerca dessas instituições, terminou por desembocar, também, 

num entendimento mais adequado daquilo que se denominava “idades da vida”. O 

conhecimento que antes era repassado informalmente por um mestre que ignorava a 

multiplicidade das idades de seus seguidores – que se portavam de forma semelhante ao 

mestre – é, agora, institucionalizado. Por conta do aumento da quantidade de alunos foi 

preciso adequar as classes de acordo com os níveis de conhecimento apresentados pelos 

alunos. Para isso, a idade foi uma das circunstâncias que deteve um dos pesos mais 

importantes. Philippe Ariès assevera que  

 

Essa distinção das classes indicava portanto uma conscientização da 

particularidade da infância ou da juventude, e do sentimento de que no 

interior dessa infância ou dessa juventude existiam várias categorias 

(ARIÈS, 2012, p.112). 

 

 O vínculo entre a escola e a infância, o colégio e a adolescência é algo tão marcante 

que, ao se observar as temáticas mais recorrentes na literatura produzida para tais sujeitos na 

atualidade, pode-se perceber que este é um tema referido com recorrência. A afirmação pode 

ser ilustrada mesmo pelo pequeno recorte literário selecionado para esta pesquisa. A 

representação da escola/colégio está presente nos três livros com os quais a pesquisa lida. 

As etapas do desenvolvimento humano, tanto biológicas quanto psicossociais, podem 

ser, de forma condicional, abarcadas por uma fatia de tempo. Além disso, cada uma delas 

possui as peculiaridades capazes de englobar, ainda que de modos diversos, grande parcela 

dos sujeitos que compõem certa fatia identitária. Convencionando-se, pois, tais informações, é 

necessário deitar o olhar sobre os seres que ocupam a categoria adolescente, segmento foco do 

presente trabalho. 
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3.3 Idade por um fio: chão de areia, casa de vento, teto de vidro 

 

 

“Seus sintomas? 

Um calor gélido e ansiado na boca do estômago. 

Uma sensação de: o que é mesmo que se passa? 

Um certo estado de humilhação conformada 

 o que parece bem vindo e quisto”. 

Fernando Anitelli (2016), O teatro mágico 

 

 

Se o conceito geral de identidade está imerso em fatores que escapam entre os dedos 

do raciocínio, o conceito específico que constitui aquilo que se nomeia adolescência está 

igualmente rodeado por muitas indagações que ainda não encontraram respostas satisfatórias. 

A mesma interdisciplinaridade que perpassa a construção movediça daquele conceito geral 

está resvalada nos esforços de pesquisadores que se debruçam sobre a adolescência e, pouco a 

pouco, outorgam a ela certa forma. 

Para além da qualificação etária que se vincula ao surgimento dessa classe analítica e 

que possui motivações especificamente didáticas, o mais importante é conhecer o conjunto de 

traços comuns que compõem as identidades desses sujeitos. Focalizando as etapas do 

desenvolvimento humano, a conceitualização oferecida por Evelyn Eisenstein acerca da 

identidade adolescente é bastante pertinente para nossa reflexão. De acordo com a 

pesquisadora 

 

Adolescência é o período de transição entre a infância e a vida adulta, 

caracterizado pelos impulsos do desenvolvimento físico, mental, emocional, 

sexual e social e pelos esforços do indivíduo em alcançar os objetivos 

relacionados às expectativas culturais da sociedade em que vive. A 

adolescência se inicia com as mudanças corporais da puberdade e termina 

quando o indivíduo consolida seu crescimento e sua personalidade, obtendo 

progressivamente sua independência econômica, além da integração em seu 

grupo social (EISENSTEIN, 2005, p.6). 

 

Apesar de significativa, confinar a complexidade da fração identitária adolescente 

apenas à breve conceitualização trazida por Evelyn Eisenstein é, minimamente perigoso, dada 

a vastidão reflexiva que a categoria pode evocar. Entretanto, é possível ampliar a discussão de 

pontos fundamentais dessa categoria analítica e que estão ali esboçados. Para isso a 

vincularemos também ao fato extremamente importante que José Ottoni Outeiral levanta ao 

observar a etimologia da palavra „adolescência‟. Segundo ele 
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A palavra „adolescência‟ tem uma dupla origem etimológica e caracteriza 

muito bem as peculiaridades desta etapa da vida. Ela vem do latim ad (a, 

para) e olescer (crescer), significando a condição ou processo de 

crescimento, em resumo o indivíduo apto a crescer. Adolescência também 

deriva de adolescer, origem da palavra adoecer. Adolescente, do latim 

adolescere, significa adoecer, enfermar. Temos assim, nessa dupla origem 

etimológica, um elemento para pensar esta etapa da vida: aptidão para 

crescer (não apenas no sentido físico, mas também psíquico) e para adoecer 

(em termos de sofrimento emocional, com as transformações biológicas e 

mentais que operam nesta faixa da vida) (OUTEIRAL, 2008, p.4). 

 

A transição é a marca mais expressiva e contundente da adolescência. Ao se traçar um 

itinerário que parte do sujeito criança e finda no universo adulto, tem-se esse sujeito 

compactado a quem chamamos de adolescente. Numa ponta observa-se o indivíduo mirim que 

tem sua existência sob a tutela daquele que está na outra ponta, o adulto, ápice idealizado da 

retenção dessas duas características. No entremeio, observa-se, conforme a metáfora de 

Marina Colasanti, a “criatura de duas cabeças” (COLASANTI, 2004, p.86), ou seja, o 

indivíduo que é obrigado a estar situado na fronteira entre não ser criança, não ser adulto e ser 

ao mesmo tempo, com ressalvas, uma mistura das duas coisas.  

A informação diminuta várias vezes contribui para que conceitos negativos sejam 

construídos ao redor da adolescência. Num jogo de palavras o discurso corriqueiro já os 

nomeou de aborrecentes; A palavra isolada por si só evoca termos como „geração problema‟, 

„rebeldes sem causa‟, „momento de crise‟... Entretanto, o jovem que vive esse delicado 

período de transição, que não possui extensão exata para cada indivíduo, é obrigado a 

conviver com uma sociedade que ora lhe impõe a obrigatoriedade de afastar-se da infância e 

cobra dele decisões que são extremamente importantes – parar de brincar, por um lado, e ter 

que escolher a carreira profissional a que seguir, por outro – ora lhe entrava a participação em 

outras realidades que são tomadas enquanto pontos especificamente adultos – como 

morrer/falar da morte, ter uma vida sexual ativa, fumar ou dirigir, por exemplo.  

Diante dessas realidades é indispensável a observação de que é praticamente 

impossível, ou ao menos, improvável, que um sujeito no processo normal de seu 

desenvolvimento atravesse calma e indiferentemente a adolescência. A pesquisadora Tânia 

Maria Cemin Wagner explana que “A psicanálise compreende o sujeito adolescente através 

dos processos de luto seja dos pais, da infância ou do corpo infantil (...)” (WAGNER, 2010, 

p.154), isto é, aquele indivíduo que dedicava determinada significação a seus pais e que 

estava afeito a muitos dos atributos que abarcam o sujeito criança – a dependência do adulto e 
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o corpo infantil, como exemplos –, se vê obrigado a abandonar todas essas realidades e a 

aprender a conviver com os novos traços que, muito próximos do definitivo, passarão a 

constituí-lo – uma vez que, ocorrida a mudança num processo normal de evolução, ela não 

retornará. Uma criança que cresce não retornará ao seu ponto de partida no passado.  O 

adolescente precisa conviver com esse turbilhão de mudanças que afetam diversas áreas de 

seu desenvolvimento e ao mesmo tempo reorganizar toda sua existência a partir de um ponto 

de vista diferenciado e desafiador. 

Tânia Maria C. Wagner propõe uma tripartição dentro da categoria identitária 

„adolescência‟ e apresenta os principais traços de cada período. Segundo ela, o adolescente 

passa por situações distintas nesse período que, apesar da ordem, coexistem em vários 

momentos, já que nem sempre uma começa ao término da anterior. A distinção se apresenta 

da seguinte forma: 

 

A adolescência inicial é caracterizada, basicamente, pelas transformações 

corporais e alterações psíquicas derivadas desses acontecimentos. A 

adolescência média tem como elemento central as questões relacionadas à 

sexualidade (...). E a adolescência final apresenta vários elementos 

importantes, entre os quais o estabelecimento de novos vínculos com os pais, 

a questão profissional, a aceitação do “novo” corpo e dos processos 

psíquicos do mundo adulto (WAGNER, 2010, p.156). 

 

Muitos autores concordam que o início da adolescência é quase coincidente com o 

início da puberdade e que essa influencia significativamente aquela. As transformações 

biológicas ocorridas nos corpos dos meninos e das meninas que logo fariam com que 

possuíssem corpos adultos e, portanto, aptos a dar início às atividades sexuais, foram 

meticulosamente descritos e analisados por diversas áreas do conhecimento, principalmente 

nas três primeiras décadas do século XX. De corpo „maduro‟, e mente „verde‟ o adolescente 

se transformou no objeto de preocupação de médicos, de instituições educacionais variadas, 

da religião, de pais, responsáveis e etc. que buscaram, cada um a seu modo e às vezes de 

maneiras semelhantes, vigiar e interditar a prática sexual nessa fase e orientar esses seres até 

que pudessem exercer uma sexualidade ordenada e lícita
15

 (CÉSAR, 1998, p.30-32). Hoje, 

diante do mundo conectado e acessível, essa preocupação se mostra de forma distinta e faz 

com que os sujeitos sejam inseridos cada vez mais cedo no universo da sexualidade, o que, 

dependendo das circunstâncias de apresentação, pode contribuir positiva ou negativamente na 

construção identitária do jovem ser. 
                                                           
15

 O foco aqui não é o de julgar as ações como certas ou erradas, mas sim de dar a conhecer a existência desse 

movimento social. 



51 

 

Discorrer sobre algumas questões relacionadas à sexualidade remonta o pensamento 

trazido por Tânia Maria C. Wagner que afirma que, para a psicanálise, a adolescência se dá na 

vivência do luto, seja da infância ou do corpo infantil e da representação que possuía dos pais 

(WAGNER, 2010, p.154). O afeto dedicado aos pais, de forma extremamente dependente 

durante a infância, se rompe para dar lugar a uma nova representação. Dessa maneira, tem-se 

um ser que se (trans)forma completamente. Poder-se-iam elencar os âmbitos biológico, social, 

subjetivo, afetivo, familiar entre tantos outros como espaços evidenciados dessa mudança. 

Mesmo que a mutante situação desses seres em processo formativo pareça, num 

primeiro momento, devastadora, eles se tornam mais propensos a uma diversidade maior de 

interação. O ambiente que antes se restringia basicamente à esfera familiar, agora foi 

expandido e o próprio adolescente pode escolher a que „grupo‟ pertencer de acordo com as 

características com as quais tem afinidade. Os pares com quem essa interação acontece têm 

responsabilidade capital na consolidação da personalidade, aquisição da independência e 

reconhecimento da própria esfera social de que falava a pesquisadora Evelyn Eisenstein. 

Se, por um lado, pode-se encontrar o jovem sujeito desejoso por afirmar sua 

individualidade através dos símbolos que elege para representar a si mesmo – como o jeito de 

vestir, o modo de falar, ou o tipo de cultura musical, tecnológica etc. que consome – por 

outro, é possível perceber que este mesmo sujeito anseia estar inserido na coletividade por 

meio dos grupos, tão expressivos em sua presença e pluralidade no decorrer da fase 

adolescente. Em seu ensaio intitulado Uma idade à flor da pele, Marina Colasanti faz uma 

afirmação intrigante a respeito de uma situação que, embora pudesse ser caracterizada como 

corriqueira, instiga o leitor a ampliar a discussão ali proposta e que resguarda pontos 

essenciais de mudança, principalmente naquilo que concerne às identidades adolescentes: 

 

Os jovens não estão metidos no mesmo saco. A adolescência foi a sua 

revolução francesa. Deposto o poder adulto, podem exercer sua 

individualidade. E individualidade, agora, também é escolher a tribo de sua 

eleição. Que algumas dessas tribos sejam idênticas, consumindo idênticos 

produtos e produzindo idêntica linguagem numa circularidade 

Oriente/Ocidente nada individual, não constitui problema, pelo contrário, 

acrescenta dimensão universal à independência (COLASANTI, 2004, p.85). 

 

O ponto ápice aqui é observar que a globalização e seus agentes inúmeras vezes 

desfazem não só as fronteiras geográficas e temporais, como também aquelas demarcações 

etárias estabelecidas por diversas áreas do conhecimento e também evocadas por esse trabalho 

que se lhe apresenta. É caro mencionar que a compreensão de que as características que foram 
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e continuarão a ser apresentadas nesse texto a respeito da adolescência/do adolescente não 

possuem a pretensão de uniformizar toda uma categoria identitária. Foi dito, na primeira parte 

do tópico desse capítulo, que uma das únicas características que poderiam receber um „quê‟ 

de definitivo no que concerne à conceitualização da identidade é a mudança. Vários são os 

fatores que diferenciam um adolescente de outro, entrementes, há da mesma forma elementos 

de intersecção entre as categorias identitárias. Se houvesse a necessidade de eleger um ponto 

de convergência com expressividade significativa
16

, certamente ele poderia ser a internet com 

a virtualidade do mundo sem fronteiras que cria e alimenta, ainda que não contemple todas as 

realidades sociais e indivíduos do globo.  

A mesma autora que desperta essa reflexão cria duas belíssimas metáforas sobre a 

representação identitária da adolescência e as etapas de sua consolidação e que reafirmam o 

que tem sido dito sobre a pluralidade das representações identitárias e seu caráter fluido. A 

primeira metáfora configura o adolescente como um alvo em movimento, que dificulta a mira 

do caçador – seja ele o pesquisador, o escritor, o médico entre outros –, por isso a dubiedade e 

o tom provisório em seus conceitos. A segunda metáfora, nas palavras específicas da autora, 

afirmam que  

 

Como frutas de uma mesma árvore, os jovens não amadurecem todos ao 

mesmo tempo, nem só do lado do sol. Impossível dizer qual deles avançará 

mais depressa ou em que prazo. O autor que de manhã apontou num 

adolescente, corre o risco de não encontrá-lo no mesmo lugar à tarde 

(COLASANTI, 2004, p.87). 

  

O dinamismo que faz do adolescente aquele alvo difícil de acertar, evidencia que a 

divisão etária não é o fator de maior relevo quando se dedica ao imberbe ser determinadas 

características. O jovem cobre a casa de sua identidade – que se move sobre um chão de areia 

– com a fragilidade do teto de vidro que pode se partir e obrigar a uma nova construção a 

qualquer momento. Existem diversas circunstâncias que podem funcionar como veras 

catapultas, lançando o adolescente para o nível seguinte de maturidade e acelerando a 

travessia enfrentada por esse indivíduo, como as frutas que amadurecem de maneiras 

diversificadas: 

 

Qualquer acontecimento traumático – a morte de um amigo, a separação dos 

pais, um assalto – pode lançá-lo para uma outra fase da sua vida para uma 

                                                           
16

 Considerando aqui questões que estão para além daquelas características que, de um modo ou de outro, irmana 

os indivíduos naquilo que lhes é mais essencial. Enfatizamos tais questões na página 10 das Palavras iniciais 

pelas exímias palavras de Ricardo Azevedo (2010).  
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outra idade. E não só os traumas o empurram, como também, e com quanta 

força, os hormônios. Bastam uma paixão ou uma decepção amorosa para 

catapultá-lo à frente. Basta um amante mais velho. Basta uma gravidez. É 

acordar num instante, e não ser mais adolescente (COLASANTI, 2004, 

p.87). 

 

Nos três livros analisados neste trabalho e já anteriormente nomeados, a morte é este 

acontecimento propulsor. Rafa, no livro de Silvana de Menezes, Oswaldo, na obra de Luís 

Dill ou o indivíduo anônimo, da narrativa de João A. Carrascoza (observação valorosa, já que 

tal característica pode se configurar como um convite ao leitor para que, com seu próprio 

nome e história de vida, possa experimentar e/ou refletir poeticamente acerca das questões lá 

abordadas) assumem comportamentos e características próprias de uma maturidade que 

parcamente é relacionada a tal fase da vida. 

 Para além do impulso identitário da personagem adolescente, principalmente 

considerando-se a presença da morte, outro fator de relevância semelhante pode ser observado 

nessas obras literárias. Conforme Alice A. Penteado Martha, ao verificar-se a representação 

das personagens nas narrativas juvenis contemporâneas “(...) a infância e a adolescência não 

são vistas como preparação para a maturidade, mas enfocadas como etapas decisivas no 

processo de vida, plenas de significado e valor, portanto” (MARTHA, 2008, p.16). Os 

pequenos não são mais considerados enquanto travessia somente, como “não-adultos” ou “já-

não-mais-crianças”; agora são representados como dotados de identidade própria e estão 

sempre sendo inseridos em situações que os levam “a refletir e a reformular conceitos que 

possuem a respeito de si mesmas e do mundo” (MARTHA, 2008, p.16).  

Muito ainda há que se refletir sobre esses seres essencialmente em (trans)formação e 

compreendê-los nessa vasta e rica fronteira, de modo a retirá-los das representações 

negativistas que, muito comumente, caracterizam-nos como problema, rebeldes sem causas e 

tantas outras depreciações. Tais reflexões são já uma forma de contribuir para a discussão na 

área. Partindo de tais ideias, procederemos, no próximo capítulo, à análise da constituição 

identitária das personagens adolescentes, bem como as várias realidades que as circundam, 

presentes nas obras literárias que compõem o corpus de pesquisa. 
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4. CAPÍTULO III – CASA DE PALAVRAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai, palavras, ai, palavras, 

que estranha potência, a vossa! 

todo o sentido da vida 

principia à vossa porta; 

o mel do amor cristaliza 

seu perfume em vossa rosa; 

sois o sonho e sois a audácia, 

calúnia, fúria, derrota... 

A liberdade das almas, 

ai! com letras se elabora... 

E dos venenos humanos 

sois a mais fina retorta: 

frágil, frágil como o vidro 

e mais que o aço poderosa! 

 

Cecília Meireles (1967, p. 560-561) 



55 

 

4.1 Palavras vivas e que fazem viver 

 

 

“Meu mundo se resume a palavras que me perfuram, 

a canções que me comovem, a paixões que já nem lembro, 

a perguntas sem respostas, a respostas que não me servem, 

à constante perseguição do que ainda não sei.” 

Martha Medeiros (2003, p.35) 

 

 

Com certa frequência tem se dissertado acerca da rica e profunda constituição da arte 

literária. Antonio Cândido, quando da escrita do notório texto O direito à literatura, 

apresentou ao leitor, com brilhantismo, características preciosas de tal arte, das quais se pode 

destacar a humanização, convocada para dar início às reflexões aqui propostas: 

 

Entendo aqui por humanização [...] o processo que confirma no homem 

aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a 

aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das 

emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, 

a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor 

(CÂNDIDO, 2004, p.180). 

 

Todos os elementos contemplados pelo trecho acima estão sempre norteando 

discussões atuais sobre questões universalmente comuns à condição humana e que não 

ilustram unidades em livros didáticos dada sua não propensão de lição
17

. Não por isso perdem 

seu mérito, ao contrário, diversas são as reflexões necessárias acerca das controvérsias da vida 

e da complexidade do mundo, dos sentimentos e dos seres que o povoam. 

A pesquisadora Yolanda Reyes, em seu livro Ler e brincar, tecer e cantar: literatura, 

escrita e educação (2012), convida o leitor a atentar-se ao fato de que cada sujeito se apropria 

do código linguístico no qual está inserido de forma particular. Cada ser, a partir da própria 

história e experiências, vai criar sua casa de palavras e significar a linguagem para além dos 

conceitos dispostos nos verbetes dos dicionários. Ao ouvir-se a palavra morte, por exemplo, 

cada pessoa a associará com uma imagem mental: um lugar, um cheiro, uma pessoa, uma 

situação, um sentimento etc. Mesmo compartilhando o mesmo código linguístico, por dentro 

das cascas das palavras, cada sujeito nomeia suas “zonas privadas e pessoais” que podem ser 

tanto “zonas iluminadas” como “zonas de penumbra” (REYES, 2012, p.24), daí que essas 
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 Tal reflexão advém de Ricardo Azevedo (2001) e foi melhor exposta na introdução da presente dissertação. 
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casas de palavras e as próprias zonas particulares podem ser alimentadas pela literatura e pelo 

convite que ela faz a “nomear-se e ler-se nesses mundos simbólicos que outros seres humanos 

construíram” (REYES, 2012, p.27-28). Esse pensamento recobra o processo de humanização 

de que falava Antonio Cândido e abre as portas para a reelaboração da própria existência a 

partir de dentro: 

 

[...] embora ler literatura não transforme o mundo, pode fazê-lo ao menos 

mais habitável, pois o fato de nos vermos em perspectiva e de olharmos para 

dentro contribui para que se abram novas portas para a sensibilidade e para o 

entendimento de nós mesmos e dos outros (REYES, 2012, p.28). 

 

Michèle Petit, em seu livro A arte de ler ou como resistir à adversidade (2009), 

discorre belamente sobre a necessidade de uma educação para os sentimentos. Ao falar sobre 

experiências de grupos de leitura literária compartilhada, a pesquisadora oferece alguns 

depoimentos dos participantes de tal experiência. Numa das situações ela narra a dificuldade 

que, às vezes, os jovens leitores sentem em reconhecer nas palavras, sob a roupagem do livro, 

um meio de manifestar seus sentimentos. Em seguida observa como, ao mesmo tempo, ao 

ouvirem a leitura de um poema melancólico de “Pessoa, Baudelaire, Vallejo ou Salinas”, eles 

como que recebem a permissão para transpor a própria tristeza: “É como se sentissem a 

necessidade de ouvir algo agradável que, mesmo falando de coisas dolorosas ou tristes, soa 

bonito” (PETIT, 2009, p.106-107). 

As obras analisadas neste terceiro capítulo tratam exatamente disso, de explorar os 

subterrâneos de nós mesmos para encontrar as raízes que irmanam cada indivíduo e 

contribuir, através desse processo de descoberta de si, para o processo de humanização. Tratar 

a morte pautando-se num real contato artístico abre as portas para uma educação sentimental. 

No mesmo relato descrito acima, a condutora das oficinas de leituras compartilhadas diz que 

os jovens que com ela participaram “São capazes de olhar um livro e de ter a certeza de que, 

lendo-o – nem que seja um trecho –, não serão mais os mesmos” (PETIT, 2009, p.107). 

Ao trazer para a ordem do dia a temática da morte, é preciso mencionar os dizeres de 

Umberto Eco (2003) quando disserta, sobre quais seriam, para ele, algumas das funções da 

literatura. Segundo o intelectual italiano, a literatura faz com que o leitor tenha contato com as 

verdades “imodificáveis” e constitutivas não só dos textos, mas da própria natureza humana. 

Olhar para o fazer literário imprime no leitor uma consciência de si no mundo: 

 

(...) contra qualquer desejo de mudar o destino eles nos fazem tocar com os 

dedos a impossibilidade de mudá-lo. E assim fazendo, qualquer que seja a 
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história que estejam contando, contam também a nossa, e por isso nós os 

lemos e os amamos. Temos necessidade de sua severa lição “repressiva” 

(ECO, 2003, p.21). 

 

Os desfechos, no universo ficcional – felizes, trágicos, surpreendentes, esperados, 

desoladores... – já estão feitos e não se cambiarão. Essa verdade que, para além do que se 

possa ter desejado, é imutável, ensina também o sujeito sobre a morte e o morrer. Talvez essa 

seja a “lição repressiva” de que nos fala o autor ao asseverar de forma incisiva que a literatura 

 

(...) pode nos educar para a liberdade e para a criatividade. É bom, mas não é 

tudo. Os contos “já feitos” nos ensinam também a morrer. 

Creio que esta educação ao Fado e à morte é uma das funções principais da 

literatura (ECO, 2003, p.21). 

 

Ao trazer para a ordem do dia a temática da morte, essa dissertação quer fazer coro 

com esses autores e reafirmar as qualidades catárticas que a literatura pode assumir na 

transformação do ser humano. Enquanto patrimônio estético da humanidade, ela, como já 

acenado anteriormente, é um meio que oferece características propiciadoras de um contato 

real e significativo com todo e qualquer assunto que diz respeito à raça humana, esteja o 

indivíduo em qualquer etapa de seu desenvolvimento. A literatura retira os acontecimentos de 

sua condição de experiência amorfa e os eleva à condição de forma organizada, como bem 

assevera Antonio Candido (2004). Nela se pode contemplar não apenas o „dizer sobre‟ este ou 

aquele tema, mas também o „como dizer sobre‟ ele. A respeito disso, Tzvetan Todorov, no 

livro intitulado A literatura em perigo, assevera que: 

 

Ao dar forma a um objeto, um acontecimento ou um caráter, o escritor não 

faz a imposição de uma tese, mas incita o leitor a formulá-la: em vez de 

impor, ele propõe, deixando, portanto, seu leitor livre ao mesmo tempo em 

que o incita a se tornar mais ativo (TODOROV, 2014, p. 78). 

 

 As três narrativas analisadas a seguir são portadoras dessas palavras vivas e capazes de 

fazer viver o seu leitor. Ao observar as análises, o convite é o de enxergar que nelas moram a 

possibilidade de reelaboração da vida frente ao acontecimento da morte. A obra literária, 

como ponte, poderá auxiliar o jovem leitor na construção de sua própria casa de palavras 

acerca da finitude humana e, por aí, iluminar uma das zonas de seu interior que pode ser de 

penumbra. Identificar-se com a história de uma personagem que possui traços comuns aos 

seus poderá contribuir para seu processo de formação identitária, oferecendo-lhe a 

oportunidade de, de fora para dentro, (trans)formar-se 
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4.2 Letras Finais, de Luís Dill 

 

 

“A literatura é uma das possibilidades da felicidade humana.” 

Julio Cortázar (2013, p.7) 

 

 

A narrativa de Luís Dill
18

, Letras finais (2013), constrói-se em torno de Oswaldo, um 

menino que fora confundido com o filho de uma família abastada e sequestrado por engano. 

Ao retornar do supermercado de onde vinha com uma série de itens alimentícios pouco 

calóricos tendo em vista uma dieta, fruto do interesse único de conquistar uma colega de 

classe, ele é levado sem explicações. Como se isso não bastasse, pouco tempo antes, seu 

irmão Bruno havia sido morto por meio de um acidente de carro; logo, Oswaldo e sua família 

enfrentavam um processo delicado de enlutamento. A partir daí, boa parte das cenas se passa 

no cativeiro em que o menino é mantido refém, com a presença de retomadas de outras 

situações, feitas por Oswaldo e ocorridas em tempo e espaço distintos, sobre os quais nos 

debruçaremos mais adiante. Adolescente apaixonado, lutando por aceitação – física e 

identitária –, sofrendo com a morte recente do irmão mais velho, Oswaldo, personagem 

ricamente construída, precisa lidar com a complexidade dessas questões inerentes ao ser 

humano somadas à angústia advinda da possibilidade das próprias horas finais. 

O primeiro ponto para o qual gostaríamos de chamar atenção diz respeito à sofisticada 

construção estrutural do livro. A criatividade composicional de Luís Dill se expressa, entre 

outros recursos, pelo entremeio de uma narração estruturada por um tempo cronológico de um 

lado e um tempo psicológico de outro. A narrativa de tempo cronológico é a de quando ele se 

encontra refém dos sequestradores no cativeiro e a de tempo psicológico, que alterna o tempo 

todo com a primeira, é aquela em que, por via da memória, o narrador-protagonista traz à 

baila acontecimentos que vão desde o convívio com o irmão, a morte desse irmão e todo o 

                                                           
18

 Luís Dill nasceu em Porto Alegre em abril de 1965. É formado em Jornalismo pela PUC / RS. Como jornalista 

já atuou em assessoria de imprensa, jornal, rádio, televisão e Internet. Atualmente é Produtor Executivo da Rádio 

FM Cultura na capital gaúcha onde reside. Como escritor estreou em 1990 com a novela policial juvenil "A 

caverna dos diamantes". Possui mais de 40 livros publicados além de participações em diversas coletâneas. 

Também é colaborador de jornais e de revistas. Já foi finalista de alguns prêmios literários tendo recebido o 

Açorianos na categoria Conto pelo livro "Tocata e fuga" (Bertrand Brasil) e na categoria Juvenil com os livros 

"De carona, com nitro" (Artes e Ofícios) e "Decifrando Ângelo" (Scipione). Recebeu o prêmio Livro do Ano da 

Associação Gaúcha dos Escritores na categoria Poesia com o livro "Estações da poesia" (Positivo). Também foi 

laureado com o terceiro lugar do prêmio Biblioteca Nacional na categoria Juvenil com o livro "O estalo" 

(Positivo). "Destino sombrio" (Companhia das Letras) recebeu o selo Altamente Recomendável da Fundação 

Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Na sua atividade de escritor, participa de feiras do livro e de variados tipos 

de encontros com leitores em escolas e universidades. O autor tem o site www.luisdill.com.br (BIOGRAFIA, 

2015). 
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drama que ela envolve, o primeiro encontro de Oswaldo com Amanda – a menina por quem é 

interessado –, as peripécias escolares, a preocupação com o emagrecimento para conquistar a 

Amanda e o gosto do protagonista pela leitura. Esse entremeio cumpre uma função 

interessante: ao interromper a narrativa do tempo no cativeiro, com passagens pretéritas 

vivenciadas pelo narrador-protagonista, o escritor protela o desenrolar dos fatos, colocando-os 

sempre mais adiante, instalando a tensão própria advinda do suspense, recurso narrativo que 

muito agrada a leitores jovens. Interessante também se faz notar a utilização de verbos no 

presente do indicativo para narrar fatos ocorridos em tempos pretéritos em ambas as 

narrativas, a do cativeiro (tempo cronológico, primeira citação) e a das lembranças (tempo 

psicológico, segunda citação): 

 

A tampa de madeira é içada com ruído desconfortável, intimidante. Um 

palmo no máximo de abertura. A pouca luz que invade o lugar me provoca 

temor acompanhado de esperança. Consigo ver um pedaço de parede, um 

pedaço de calça jeans. 

- Hora da boia! – anuncia a voz grave, potente. 

- Socorro... – deixo escapar absurdamente. Pedir socorro logo pra ele? 

(DILL, 2013, p. 39). 

 

Palestra no colégio. 

- Vamos a mais algumas dicas úteis, pessoal – diz o cara parrudo de cabeça 

raspada. 

Agora a maioria da turma presta atenção. O zum-zum-zum foi diminuindo, 

diminuindo, até cessar. Ele soube como nos colocar dentro da palestra, sem 

ser chato, sem puxar o nosso saco, simplesmente nos envolvendo no assunto, 

nos fazendo participar do bate-papo, nos ouvindo. Não bancou o 

paraquedista. Aterrissar, despejar conteúdo, sumir (DILL, 2013, p. 47). 

 

Tal utilização, a do presente do indicativo equivalendo a um pretérito perfeito do 

mesmo modo verbal, ao conferir maior plasticidade à narrativa, confere também maior 

proximidade entre o personagem adolescente e o adolescente leitor, entre o leitor e os fatos 

narrados. 

O segundo ponto, ao conter, de modo enigmático, uma terceira narrativa, cujo código 

secreto deverá ser decifrado pelo leitor, a narrativa é levada às raias da inventividade por parte 

do autor que confere, assim, riqueza inestimável à obra. O suspense advindo da quebra de 

linearidade da narrativa introduz o leitor numa espécie de jogo no qual ele mesmo precisa 

assumir uma postura ativa frente ao texto e montar, como num quebra cabeça, a sequência de 

significados. A sugestão intrigante se faz de forma implícita, pela epiderme do próprio texto 

narrativo, sem que nenhuma nota explicativa, nenhum paratexto nas orelhas ou em qualquer 

outra parte do livro direcione claramente o olhar do leitor para tal preciosidade. 
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Em cada capítulo do livro, além da sequência numérica da encadernação à direita da 

página, está disposta, conforme a Figura 1 abaixo, outra numeração exibida ao meio entre 

colchetes que se repete enquanto dura o capítulo que está sendo narrado. Estes números não 

seguem sequência lógica, isto é, até que o leitor descubra sua função. 

 

 
Figura 1. Reprodução do pé da página disponível em DILL, 2013, p.45. 

 

Instintivamente, a leitura de um livro é feita abrindo-se a capa e folheando-se página a 

página até que a contracapa seja fechada. Por este ser um ato extremamente comum, aqueles 

últimos números mencionados no parágrafo acima, num primeiro momento, vale reiterar, não 

oferecem sentido algum para o leitor. Somente ao começo do segundo capítulo quando, de 

fato, a não linearidade da narrativa se instaura, é que o leitor, lançando mão de suas 

habilidades, poderá captar a façanha proposta pelo autor. Façanha esta que irmana o autor a 

uma geração de escritores que bebe da fonte de outros escritores. As décadas de 70 e 80 foram 

marcadas por um experimentalismo na literatura que tinha como principais características a 

quebra do fluxo narrativo tradicional por meio de características semelhantes às 

cinematográficas e o final aberto que, de acordo com Tânia Pellegrini, “estão ligados por um 

desenvolvimento descontínuo, cheio de recursos destinados a subverter e transgredir a lógica 

narrativa, numa espécie de curto-circuito constante” (PELLEGRINI, 1999, p.27). Para 

explicar a utilização da nova técnica, Isabel Silva justifica que 

 

A presença da fragmentação e da montagem na produção ficcional nas 

décadas de 1970 e 1980 foi um recurso estilístico de caráter experimental 

que procurava reestabelecer a vitalidade do gênero romanesco, que 

ameaçava ruir diante dos artefatos tecnológicos. (SILVA, I., 2011, p.34). 

 

A atual sociedade é ainda mais nutrida por artefatos tecnológicos, transpassada, 

principalmente, pela modernidade dos textos hipermidiáticos. A qualidade fundamental desses 

textos é que possibilitam uma leitura plural, isto é, um único texto lança o leitor não só para 

outros textos, mas para tantos outros caminhos informativos, sejam eles sonoros, plásticos, 

entre outros. A assimilação das novas técnicas de criação literária busca, além de sair de um 

lugar de possível ameaça, fazer “dos objetos ameaçadores os seus aliados e com eles elaborar 

„modos originais de expressão‟” (SILVA, I., 2011, p.35). 
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As características supramencionadas, principalmente a da fragmentação e da quebra do 

fluxo narrativo, podem ser encontradas na obra de Luís Dill. O primeiro capítulo se inicia com 

a frase “Vou morrer” e descreve a angústia de alguém que se encontra confinado em cativeiro 

e de sua morte que, num primeiro momento, parece iminente: 

 

[...] Sim, sem chances, é o meu fim, já tentei de tudo, já chutei, já esmurrei, 

já tentei gritar, já dei cabeçadas, joelhadas, usei os ombros, me sacudi feito 

bicho, com força com raiva, depois com ódio, já fiz o possível e o 

impossível, até ficar calmo eu consegui ficar e, mesmo calmo, não encontrei 

solução, nem mesmo uma pista, por menor que fosse, de como sair desta 

armadilha mortal onde fui colocado e de onde – ao que tudo indica – só me 

tirarão morto, isso se minha família tiver a sorte de conseguir localizar o 

meu corpo (DILL, 2013, p.9). 

 

Já o segundo capítulo apresenta um ambiente totalmente diferente daquele, deixando 

clara a quebra da sequência narrativa. A angústia e a morte já não estão mais presentes e a 

cena é algo de cunho absolutamente corriqueiro: “Meu irmão chega em casa depois do 

colégio e, como sempre faz, joga a pasta sobre sua cama. Eu, na cama ao lado, folheando uma 

revista velha, vejo o livro espirrar dali de dentro” (DILL, 2013, p.11). 

Todo e qualquer texto com o qual se pode vir a ter contato apresenta-se enquanto 

proposta de produção de sentido que pode ser alcançada ou não pelo leitor (PAULINO et 

al,2010, p.13) já que a leitura e, mais ainda a leitura competente, não é uma habilidade 

inerente ao ser humano. Não se nasce leitor, torna-se leitor. E isso é fruto de treinamento, de 

exercícios capazes de elevar a performance leitora. Ao propor a dupla possibilidade de leitura 

– a da encadernação e a da sequência narrativa – e ao esconder uma breve terceira narrativa 

por trás de um código secreto que, com muita argúcia, o leitor terá que decodificar, o autor 

pressupõe para seu texto um perfil de leitor ativo, capaz de perceber que literatura não é só 

mimeses (representação de temas), mas artefato estético, que inclusive ele (leitor) precisa 

ajudar a realizar. O requinte composicional de Luís Dill lança luzes sobre o processo 

evolutivo de uma literatura juvenil que começara nos moldes tradicionais e, modernamente, se 

vê implementada pelos mais diversos recursos. Uma obra da literatura juvenil tão bem 

arquitetada como esta em nada deixa a desejar em relação a obras potencialmente voltadas 

para o público adulto, irmanando-se a algumas em termos de sofisticação composicional, 

fazendo-nos lembrar, por exemplo, de obras como O jogo da amarelinha, de Júlio Cortázar.  

O renomado livro lançado na Argentina em 1963 está repleto de originalidades literárias. 

Façanhas que lá estão presentes, como falsos finais, alteração da ordem, quebra da narrativa 

entre outros, podem ser observadas aqui na narrativa de Luís Dill. 
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Letras finais, além de possibilitar o contato com essa riqueza da arte da palavra, 

considera que os leitores pré-adolescentes e adolescentes
19

 possuam ferramentas para desfazer 

aquilo que está implícito. A pesquisadora Nelly Novaes Coelho traz afirmações bastante 

esclarecedoras sobre a correspondência entre os estágios cognitivos da criança leitora e do 

jovem leitor e as obras de literatura infantil e juvenil mais adequadas para cada etapa: 

 

Em se tratando de literatura infantil/juvenil, faz-se necessária a sugestão do 

possível nível de compreensão que cada livro exige do seu provável leitor. E, 

embora difícil ou perigosa a classificação de uma obra para determinado 

leitor, não nos podemos furtar a ela (COELHO, 2006, p.11). 

 

Por isso mesmo, a autora, em um texto de maior fôlego (COELHO, 2000, p.32-40), apresenta 

uma sugestão de cinco categorias de leitores – pré-leitor; leitor iniciante; leitor em processo; 

leitor fluente e leitor crítico – que não está baseada em faixas etárias, mas faz alusão a elas 

para que a compreensão seja rendosa.  

Segundo Nelly Novaes, os pré-adolescentes (a partir dos 10/11 anos) seriam leitores 

fluentes, fase em que o domínio do mecanismo da leitura e da compreensão do mundo 

expresso no livro estão consolidados. Já os adolescentes (a partir dos 12/13 anos) seriam 

leitores críticos, “fase de total domínio da leitura, da linguagem escrita, capacidade de 

reflexão em maior profundidade, podendo ir mais fundo no texto e atingir a visão de mundo 

ali presente” (COELHO, 2000, p.39). Vale aqui ressalvar que estas fronteiras são puramente 

didáticas e sempre postas à mercê das especificidades do contexto histórico-cultural que se 

analisa, considerando que numerosas são as questões – sociais, econômicas, culturais – que 

podem perpassar estas categorias, desestabilizando a identidade definida das mesmas. 

Oswaldo possui uma maturidade leitora incrível que constrói não só características de 

sua personagem, mas também pode oferecer ferramentas e direcionamentos para a formação 

leitora daquele que está usufruindo da obra literária. Vale mencionar que todo o enredo 

narrado no livro compreende o período de vida de Oswaldo desde quando possuía 10 anos até 

os 13 anos de idade. No começo da narrativa, Bruno, o irmão mais velho, aparece em casa 

com um livro. O fato chama atenção de Oswaldo, já que aquele não demonstrava nenhuma 

afeição pelos livros. Para o questionamento acerca da procedência do exemplar, ele recebe a 

seguinte resposta: “– Ah, um sorteio idiota lá na aula. A professora sorteou uns livros pra 
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 Apesar de compactuar com a ideia de que a literatura de boa qualidade, como é o caso da obra em questão, é 

aquela que ultrapassa os limites de uma delimitação de público específico de leitores, fazemos esta afirmação 

sem generalizações porque tal informação é veiculada pelo próprio livro, na orelha da contracapa, como uma das 

especificações da coleção Grilos do qual ele é participante. 
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turma. Estas porcarias deviam tá ocupando muito espaço na casa dela. Com tanta coisa 

melhor pra sortear...” (DILL, 2013, p.12). Aquilo que Bruno adjetiva “porcaria”, Oswaldo 

dele recebe como “presente”.  

O que se segue – não na ordem da encadernação, já que esta parte virá alguns 

capítulos à frente, mas naquela segunda condição que sugere a possibilidade de linearidade 

narrativa – é uma belíssima descrição do manuseio que o menino, até então com seus dez anos 

de idade, faz da obra literária. Observa a capa marrom, a ilustração que ela traz, o nome do 

ilustrador (Correia Dias), o nome do livro de poemas
20

 e seu autor (A divina quimera, 

Eduardo Guimaraens), os elementos contidos na ficha catalográfica, data de publicação, 

informações da editora etc. (DILL, 2013, p.27). A minúcia do menino leva a refletir que o 

livro é muito mais que o miolo e que cada detalhe merece atenção para a construção dos 

sentidos. 

Não é somente por esta passagem que o livro pode auxiliar no processo da formação 

de leitores. No decorrer da obra há a divulgação de alguns dos poemas de Eduardo 

Guimaraens e da atitude de Oswaldo frente à leitura de textos que, inicialmente, não são 

direcionados aos sujeitos de sua faixa etária.  

Ao encontrar um vocábulo do qual não possuía domínio do significado, Oswaldo 

recorria ao dicionário do pai na ânsia de atribuir sentidos ao poema: 

 

Procuro no Aurelião: 

Sidérea: 

[Do lat. Sidereu.] 

Adj. Poét. 

1. V. sideral. 

 

Insisto: 

Sideral: 

[Do lat. Siderale.] 

Adj. 2 g. 

1. Relativo aos astros, ou próprio deles; & 

2. Referente ao, ou próprio do céu; celeste. 

 

Continuo. Procuro no Aurelião o significado de auréola e descubro que é o 

presente do indicativo do verbo aureolar: 

1. Cingir com auréola; coroar, nimbar. 

2. Cingir, envolver. 

3. Glorificar; abrilhantar (DILL, 2013, p.17).  

 

                                                           
20

 O livro de fato existe e é o segundo livro do Porto Alegrense Eduardo Guimaraens que, além de escritor, foi 

tradutor e jornalista. A obra foi publicada em 1916 e obteve críticas bastante positivas. 
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Descrever a pesquisa no “Aurelião” não só incentiva o uso dessa ferramenta que pode, 

sim, ser bastante útil, como também estabelece, ironicamente, uma crítica à redação dos 

verbetes que nem sempre se dá com clareza. O próprio Luís Dill apresenta vários vocábulos 

que não fazem parte do léxico adolescente – como é o caso de parquê, estatela, ermo... – 

talvez como possibilidade dessa tentativa de busca de compreensão por parte do jovem leitor 

ou como a própria apreensão do sentido através do contexto, podendo assim expressar um 

aumento de seu arcabouço vocabular: 

 

As pessoas subestimam muito as crianças. Se você tem uma história muito 

bem contada, que prende a sua atenção, você entende o sentido de trechos e 

palavras no próprio contexto. E é aí que realmente um livro faz a diferença, 

pois faz com que a criança expanda não só seu horizonte de valores éticos e 

morais, mas linguísticos também (CECCANTINI, 2010, p.14). 

 

Declara genuinamente João Luís Ceccantini, em resposta a uma pergunta que visava saber se 

a linguagem desconhecida poderia ser um empecilho para a criança
21

. 

Além da transcrição de alguns verbetes e poemas de Eduardo Guimaraens, a narrativa 

exemplifica uma gama de gêneros textuais, deixando à mostra suas características distintivas 

tanto estruturais quanto linguísticas. Há trechos de um artigo sobre obesidade, sonetos, 

acróstico, oração, cartas, lista, haicai... alguns de autoria do próprio Oswaldo. A obra traz 

inclusive a divulgação de nomes de poetas consagrados: “Ouvia-a citar Mário Quintana, 

Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meireles, Vinícius de Moraes, Pablo Neruda” (DILL, 

2013, p.96), os preferidos de Amanda, o objeto da paixão adolescente de Oswaldo. 

Ao mesmo tempo em que temos diálogos com um vocabulário extremamente 

coloquial e corriqueiro, em certos momentos nos deparamos com perguntas como “Hediondo 

é com agá?”, “– Com vê ou dáblio?” e entradas de capítulos intitulados como “4. Pesquisa”, 

“20. Ortografia”, “34. Dicionário” entre tantos outros. Os exemplos dessa natureza 

demonstram que há ainda um reconhecimento, talvez por parte do autor, por meio da 

personagem, da necessidade do cuidado ortográfico. 

O texto de Luís Dill em nenhum momento possui tom utilitarista e/ou apelo 

pedagogizante. Estas reflexões são possíveis, bastante interessantes e aptas a ser um dos 

pontos que o professor ou mediador de leitura atento poderia destacar. Entretanto, o maior 
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 O contexto da entrevista diz respeito à linguagem revolucionária utilizada por Monteiro Lobato em suas obras 

que, para o leitor de hoje, já se encontra envelhecida. Mesmo assim, o leitor mirim quebra a barreira instituída e 

estabelece um relacionamento real com a obra. Esta é a situação que consideramos para justificar as palavras 

esclarecedoras do pesquisador no corpo desse texto. 
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trunfo da obra é ser arte literária de qualidade que faculta o exame dessas questões e favorece 

uma real fruição concomitantemente. 

No que tange ao exame de narrativas juvenis numa perspectiva temática, é possível 

perceber que há uma série de temas com abordagem extremamente recorrente enquanto que 

outros pontos são marginalizados e tratados como temas tabus. De acordo com a pesquisa 

realizada por Gabriela Luft (2010), na ala dos assuntos recorrentes nas obras de literatura 

juvenil brasileira do século XXI está a tematização das relações amorosas. Para o Letras finais 

este é um dos pontos significativos de análise.  

Amanda era uma menina nova no colégio e Oswaldo se apaixona à primeira vista por 

ela, melhor dizendo, no primeiro “encontrão” pelos corredores da instituição. Logo após o 

acontecido, o garoto pondera: “A imagem dela queima meus olhos. Uma trombada, dois ou 

três segundos e já compreendo como estou perdido” (DILL, 2013, p.53). As palavras 

contundentes do menino mostram que a paixão não é algo específico do mundo adulto e que a 

potência do sentimento se dá de modo bastante semelhante em ambas as faixas etárias. 

Amanda tem papel crucial no desenvolvimento do enredo e participa, mesmo sem 

saber, de mudanças importantes no tocante ao amadurecimento e à formação da identidade do 

garoto. É para ela que Oswaldo escreve seus poemas; é por causa dela que ele enfrenta 

Armando, o valentão da turma; é pensando em conquistar a menina que ele quer emagrecer; é 

sonhando acordado com a vida que juntos teriam que ele é sequestrado ao voltar do 

supermercado; é para ela que, do cativeiro, ele confabula uma carta extremamente sensível... é 

no meio de todas essas peripécias sentimentais que se encontra uma delicada e profunda 

definição de amor que é impossível não transcrever: 

 

Amanda gosta de poesia, escrevo nas últimas folhas do meu caderno. 

Capricho na letra: Amanda ama poesia. Na terceira linha arrisco: Eu amo 

Amanda. 

E assim sigo. 

Amo Amanda de um jeito que dói. É um troço dentro do peito, lá no fundo, 

uma espécie de pressão, de calor e de frio ao mesmo tempo. Nunca senti isso 

antes. Por ninguém. Aliás, nem sabia que a gente é capaz de sentir isso. E 

pior: não é só a tal dor no peito. Tem também o tremor pelo corpo, a onda 

elétrica bem suave que se propaga como a pedrinha jogada na água parada. 

É claro, tem ainda a cabeça que não para de pensar na pessoa. De manhã, 

de tarde, de noite. Uma paranoia boa. Morna. Agradável. 

Fecho o caderno apavorado. Imagina se alguém descobre! (DILL, 2013, 

p.97, grifos do autor). 

 

No capítulo 44 é narrada a história de um assaltante que, por meio da marcação mais 

forte de algumas letras em cartas de amor destinadas à mulher, revelava a localização exata de 
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milhões em dinheiro escondido. Os policiais jamais encontraram o tesouro roubado porque 

nunca se atentaram à peculiaridade do código que o bandido criara. Similarmente, no decorrer 

de todo o livro de Dill, existem algumas letras sublinhadas aleatoriamente – conforme a 

Figura 2 abaixo deixa entrever, evidenciada por meio da vogal “a” sublinhada na palavra 

haicai – e este capítulo é a deixa do autor para que o leitor compreenda que há, também, um 

tesouro escondido por trás dessa genialidade:  

 

 
Figura 2. Reprodução do início da página disponível em DILL, 2013, p.45. 

  

As verdadeiras letras finais da narrativa em questão precisam ser descobertas pelo 

leitor. Para enxergá-las, ele se vê impulsionado a vestir a roupagem de um engenheiro e 

decodificar o percurso enigmático proposto pelo autor. Só assim será capaz de entrever que há 

uma cota de redenção e felicidade para esse adolescente sofredor. A partir da junção de cada 

letra sublinhada ao longo da narrativa, organizada na ordem das páginas entre colchetes, é 

possível montar o seguinte relato e com ele se deleitar: “E depois de tudo, eles começaram a 

namorar e ainda hoje leem poesia juntos”, é o que o código revela. O desafio lançado ao leitor 

eleva o livro de literatura juvenil, da condição de produto (coisa), que muitos 

equivocadamente consideram como tal, à condição de processo (um constante fazer-se). Essa 

leitura terceira deixa entrever também que ler não é somente prazeroso, não é somente viajar 

no mundo da imaginação. Ler também é árduo, exige um distanciar-se do mundo, disciplina, 

concentração, capacidade de suportar a demora de ir montando o quebra-cabeça com as 

peças-letras do autor.  

No sucinto enredo da obra disposto na abertura desta parte, dissemos que Oswaldo 

fora sequestrado e era mantido em cativeiro e também que seu irmão mais velho, Bruno, 

falecera. Em virtude desses dois episódios, a morte é assunto que perpassa da primeira à 

última página a obra literária. Tanto que a frase que abre a narrativa é “Vou morrer”. 

 Quando Bruno morreu ao ser atropelado, Oswaldo era uma criança de dez anos de 

idade. A maneira com que esse acontecimento se desenrola na narrativa é algo que precisa ser 
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problematizado. Diante da dor lacerante vivenciada pelos pais dos dois meninos, a dor de 

Oswaldo é deixada de lado. Apesar de receber contínuo auxílio para suas supostas 

necessidades físicas, o menino é colocado num plano secundário no que tange às suas 

demandas emocionais. Tanto que não se sabe se ele descobriu a morte do irmão por si só, 

ouvindo os vizinhos comentarem, ou se houve uma conversa franca que considerasse a 

delicadeza da situação. 

Diante da morte, as crianças e os adolescentes não podem ser silenciados. Temos que 

lhes dar a oportunidade de falar e questionar. E, em contrapartida, nossas respostas não podem 

ser rasas ou mentirosas (traumáticas), têm que ser verdadeiras e seguras. Permitir que a 

criança expresse sua dor, não exigir dela que entenda todas as coisas rapidamente e dar a ela 

tanto tempo quanto precisar é, de acordo com Lucélia Paiva (2001), colaborar com o 

enfrentamento particular do processo de luto. 

O que acontece na obra literária em questão, de modo verossímil, é exatamente o 

contrário. A Oswaldo não é dada a oportunidade da palavra, nem das perguntas e, muito 

menos das respostas. Os adultos ali presentes, ao invés de contribuírem para o processo de 

luto de Oswaldo, executam uma série de ações que em nada auxiliam o menino. O fato e sua 

descrição dolorosa por parte do adolescente é uma porta aberta para repensar o „como‟ falar 

da morte pelos mais velhos: 

 

Colocam-me sentado no corredor da nossa casa (...). De vez em quando me 

reconhecem. Uns apertam minha mão como se eu não tivesse só dez anos de 

idade. Outros alisam meu cabelo já penteado com esmero por alguém (...). 

Há aqueles, em especial as mulheres mais velhas, que espremem minhas 

bochechas murmurando coisas como tadinho, pobrezinho (DILL, 2013, 

p.70). 

 

 Antes de apresentar outro momento em que as atitudes adultas não contribuem para o 

processo de luto que Oswaldo precisa vivenciar, um fator diferente requer apreciação. Das 

três obras analisadas esta é a única que traz a descrição de um velório. Esta cerimônia recobra 

os dizeres de Philippe Ariès nos quais ele atesta que a morte de um sujeito na sociedade 

alcança, também, os outros em diversas instâncias: 

 

(...) a morte de cada um constituía um acontecimento público que comovia, 

nos dois sentidos da palavra – o etimológico e o derivado – a sociedade 

inteira: não era apenas um indivíduo que desaparecia, mas a sociedade que 

era atingida e que precisava ser cicatrizada (ARIÈS, 2014, p.756) 
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 Logo, observar como o espaço da casa, que antes era extremamente particular, torna-se 

público, possibilitando a chegada e o trânsito dos parentes distantes que aparecem, dos 

vizinhos que se apresentam com favores, o movimento dos colegas de trabalho e das pessoas 

da escola, é ratificar que a morte do outro é também a de todos. Neste caso em específico – da 

morte trágica de um adolescente – esta reflexão é ainda mais contundente pelo fato de que a 

partida de um sujeito tão jovem realça o caráter universal da morte e sublinha aquela 

característica traiçoeira e implacável que desfaz os muros dentro dos quais, ilusoriamente, se 

guarda e se preserva a vida. Aquela parcela da sociedade mais próxima ao jazente se ausenta 

de suas atividades obrigatórias e se dispõe a uma série de atitudes que, na maioria das vezes, 

são insatisfatórias, mas que estão carregadas pelo imperativo que se apresenta de cuidar 

daquele que sofre mais naquele momento: 

  

Tento entender porque muitos que me reconhecem ali sentado na cadeira, no 

corredor da minha casa, me dão algo para beber. Acham que a morte do meu 

irmão me dá sede. Deve ser isso. 

Assim, me estendem um copo com água da torneira. Mais tarde, uma vizinha 

espreme limões e me dá o suco azedo – na confusão, a coitada esqueceu de 

botar açúcar. Aí, pouco depois, me dão água com açúcar, por certo me 

julgando nervoso. Em seguida, um parente, acho eu, sai e compra duas ou 

três garrafas de refrigerante. E lá vem o copo de guaraná com pedrinhas de 

gelo. 

A manhã vai se espichando e ainda não consigo dizer nada, nem mesmo me 

mexer. Estou há horas na mesma posição, na mesma cadeira. E os copos 

com variados líquidos continuam a chegar. Não nego. Não respondo. Não 

agradeço. Limito-me a tomar, procurando arrumar espaço dentro do meu 

pequeno organismo (DILL, 2013, p.51). 

 

 Pela própria fala da personagem, é possível perceber que as ações da coletividade não 

amenizam suas feridas. Porque não lhe é oferecida a oportunidade devida do diálogo, 

Oswaldo tem que lidar sozinho com a intensidade de seus sentimentos e ainda tentar passar 

invisivelmente. Na tentativa de não piorar a situação dos pais que estão em evidência, deixaria 

de lado a própria dor como se, talvez, seu sofrimento também não merecesse cuidado: 

 

Meu irmão dentro do caixão. Colocaram algodões dentro do nariz do coitado 

e alguém que nunca vi na vida aparece com uma lata de Coca-Cola espetada 

por um canudinho cor-de-rosa. 

O que é isso? Tenho vontade de atirar o refrigerante na parede da capela. 

Não, melhor não chamar atenção. Fico quieto, no meu silêncio, no meu 

canto. Tento passar despercebido. Tenho medo de fazer meus pais sofrerem 

ainda mais (DILL, 2013, p.6). 
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 Psicóloga com atuação clínica, hospitalar e educacional, Lucélia Paiva disserta sobre 

as etapas saudáveis do enlutamento. Segundo ela, existem quatro pontos fundamentais nesse 

processo, sendo eles: 

 

1. Aceitar a realidade da perda [...] 

2. [...] reconhecer e trabalhar com a variedade de emoções associadas à 

morte [...] 

3. Ajustar o ambiente agora sem a presença da pessoa que morreu; 

4. Recolocar a pessoa morta dentro da vida pessoal e encontrar caminhos 

para lembrar essa pessoa (PAIVA, 2011, p.27). 

 

 Apesar do desamparo advindo do despreparo das pessoas que o circundavam, Oswaldo 

ultrapassa o acontecimento da morte de Bruno com muita maturidade. Mesmo sem se saber se 

ele experimentou todas essas etapas para um enlutamento saudável, pode-se verificar que ele 

teve que aprender a reorganizar a nova vida sem o irmão. A própria morte do irmão pode ter 

sido a situação propulsora que alavancou o seu processo de amadurecimento. No capítulo 

intitulado Memória – parte que encerra as reflexões mais significativas acerca da morte de 

Bruno – o garoto fala de como é, anos depois do fato, lembrar-se daquele que se fora: 

 

Todavia tenho saudade do meu irmão. Os anos passam e a lembrança dele 

fica mais e mais embaçada. É como quando a professora passa o apagador 

no quadro-negro. Ainda é possível ver a sombra das letras que estavam ali há 

pouco. Só não se pode lê-las de forma clara (DILL, 2013, p.86). 

  

 A poeticidade da metáfora presente no trecho acima demonstra a potencialidade 

literária da obra: o irmão é como letra apagada que a morte, implacável apagador, torna, sem 

rasuras, anulado. A morte acontece diuturnamente todos os dias. É a experiência amorfa que 

nos ronda incessantemente e porque assim o é nos torna até mesmo um pouco frios diante de 

sua constante reprodutibilidade. Entretanto, é a força da palavra organizada, como assevera 

Antonio Cândido (2004), que confere impacto e beleza ao que, no plano da realidade, ocorre 

de maneira amorfa. Extraindo do cotidiano a matéria que se transmutará em arte e elevando 

tal matéria à condição de forma construída, de estrutura organizada, o escritor é capaz de nos 

sugerir um “modelo de superação do caos”: 

 

Quer percebamos claramente ou não, o caráter de coisa organizada da obra 

literária torna-se um fator que nos deixa mais capazes de ordenar a nossa 

própria mente e sentimentos (...). A produção literária tira as palavras do 

nada e as dispõe como todo articulado. Este é o primeiro nível humanizador, 

ao contrário do que geralmente se pensa. A organização da palavra 
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comunica-se ao nosso espírito e o leva, primeiro, a se organizar; em seguida, 

a organizar o mundo (CÂNDIDO, 2004, p.177). 

 

A literatura juvenil, nesse tópico representada pela obra de Dill, não é só assunto. 

Apesar de uma marca forte da narrativa ser a presença da temática da morte, as reflexões 

acima são extremamente relevantes para mostrar que ela é, antes de tudo, arte da palavra. 

Além das representações da morte acerca do falecimento de Bruno, há outra reflexão 

imprescindível para a análise que se apresenta. No meio de toda a confusão de sentimentos 

que, tempos depois, começavam a se organizar dentro de Oswaldo, nossa personagem 

principal é sequestrada e mantida em cativeiro. A violência é figura marcante nesse episódio e 

as sentenças curtas demonstram a rapidez e implacabilidade dos acontecimentos: 

 

O som da freada. 

O susto. 

O carro escuro. 

O sujeito alto e forte desce e me empurra para o banco de trás. Do banco me 

joga no assoalho. A porta é fechada. Rodas gritam contra o asfalto na 

arrancada em alta velocidade. O cano de uma arma contra minha nuca. 

Capuz na minha cabeça. 

– Quietinho, quietinho! (DILL, 2013, p.105) 

 

 O tempo transcorrido no cativeiro e toda a narração que o contempla são 

extremamente polissêmicos no que diz respeito à tematização de fatores sociais. Os 

sequestradores do menino são ex-internos da Febem, logo, o que fica claro, jovens 

reincidentes na criminalidade. Quando a personagem Manicure conta a Oswaldo o motivo dos 

apelidos dos outros dois sequestradores, algumas questões ficam em evidência: 

 

 Apelido eu posso te dizer. Só não posso dar os nomes, né? Os apelidos deles 

vêm do tempo em que andavam juntos na Febem. O maior é o Demolição 

[...]. Na época da Febem, ele era o robô do Anomalia [...]. Fazia tudo que o 

Anomalia mandava. E não tinha conversa. Era só alguém olhar pra ele, ele ia 

lá e batia. Batia pra valer. Aí ficou conhecido como Demolição. Demolia 

tudo, Gente, parede, porta, bicho, qualquer coisa [...]. O outro mais baixo, é 

o Anomalia. Sabe por quê? [...] Porque o Anomalia tem um defeito no lábio 

[...] Lábio leporino é o nome da doença. Se ele quiser, parece que dá pra 

remendar, mas sabe como é, ele acabou se acostumando com o apelido e 

com a deformidade, acha que a boca torta impõe respeito... (DILL, 2013, 

p.15). 

 

 O que chama atenção é que há um apelo velado que pode levar o leitor a depreender que o 

fator criminal se dá, não por uma má inclinação própria daqueles indivíduos, mas pela falta de 

oportunidades educacionais, de saúde, financeiras e talvez até em virtude daquela instituição 
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que falhou em sua finalidade de “formular e implantar programas de atendimento a menores 

em situação irregular, prevenindo-lhes a marginalização e oferecendo-lhes oportunidades de 

promoção social”. Ter passado pela instituição parece não ter sido uma oportunidade de 

melhora para a vida daqueles indivíduos. 

 A experiência da clausura gera uma profusão de sentimentos. Oswaldo que, 

teoricamente, deveria viver somente o terror dessa violência, experimenta uma amálgama de 

sensações. Apesar de o medo costurar toda a colcha do episódio do sequestro, há retalhos 

outros que expressam gratidão pela comida recebida, vontade quase incontrolável de rir, 

percepção da beleza escondida em Manicure, a sequestradora, entre tantas outras percepções, 

inclusive a do nascimento de uma afeição entre esta e o menino.  A moça passa mais tempo 

com Oswaldo do que os outros dois sequestradores. Sozinhos, eles conversam amistosamente 

sobre os mais variados assuntos. Dela o menino recebe privilégios como sair do buraco no 

qual estava confinado, fazer xixi sem que ela olhe, comer algo diferente de pão e água. 

Chegam a rir juntos e a compartilhar fatos de sua história pessoal. Em um dado momento, 

Manicure chega a se perguntar como fora se meter com aqueles dois e a dizer que Oswaldo 

“deu o maior pé-frio do mundo”, que era somente “O guri errado, na hora errada, no lugar 

errado” (DILL, 2013, p.80), revelando características identitárias que podem perpassar todo e 

qualquer sujeito independentemente da situação em que esteja inserido. 

 O surgimento da relação entre os dois e, principalmente, a presença da personagem de 

Manicure na narrativa de Luís Dill ilustra muito bem aquilo que Stuart Hall (2014a, 2014b) e 

Kathryn Woodward (2014) versam acerca da constituição identitária cambiante. A mulher 

envolvida com o sequestro daquele adolescente é a mesma que ri com ele ao falar do 

insucesso de uma dieta e que se preocupa em como o menino vai embrulhar a caneca de 

presente para Amanda. Não há maniqueísmo. O bem e o mal figuram numa mesma pessoa 

tornando sua identidade múltipla.  

 É em meio a uma multiplicidade de sentidos emaranhados nos fios da morte que 

Oswaldo aprende a lidar com a complexidade de diversas questões inerentes ao ser humano e 

forja traços importantes de sua identidade. O menino silencioso que não era notado, ofuscado 

pela popularidade do irmão mais velho e que vivenciava capítulos ultrajantes na escola por 

conta de sua forma física é o mesmo que, não sem medo, mas com valentia, ultrapassa o luto 

pelo irmão e que suporta o tempo do sequestro. Por isso mesmo, no fim da narrativa, o leitor é 

contemplado com o tocante e salvífico desabafo do adolescente que, além de ilustrar o 

fechamento de um ciclo difícil, ao mesmo tempo aponta para possibilidades esperançosas de 

um porvir: “Começo a chorar. / Por mim, por Amanda, pelos meus pais, pelo meu irmão. / Eu 
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começo a chorar” (DILL, 2013, p.126), porvir este que, inclusive, ratifica-se com os dizeres 

da terceira narrativa. É corajosamente que Oswaldo desbrava o mistério que é viver e 

(re)escrever uma história todos os dias, com as surpresas – nem sempre tão boas – e 

descobertas que esta jornada misteriosa possibilita. As letras finais
22

, tanto dessa narrativa 

quando da própria vida – por que não? –, cabe ao leitor/sujeito descobrir. 

Com base nas reflexões propostas, pode-se dizer que a sensível e envolvente narrativa 

que aqui foi apresentada é capaz de exercer uma função humanizadora no processo de 

construção identitária do adolescente, considerando-se que o contato profícuo com o texto 

literário permite ao jovem leitor o exame dos sentimentos, pensamentos, desejos, medos, 

sonhos dessa personagem adolescente que se vê defrontada com a morte.  

Tudo isso é possível não porque o texto literário possui qualquer anseio pedagógico, 

mas porque a palavra escrita, organizada enquanto arte literária, é dotada daquela capacidade 

de (trans)formação do sujeito, mencionada anteriormente através das palavras de Todorov 

(2014, p.76). A experiência de vida de qualquer leitor, seja ele mirim ou não, é enriquecida 

pelo contato com a potência nela encerrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

 O enigma foi disposto na página 65. 
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4.3 O homem que lia as pessoas, de João Anzanello Carrascoza
23

 

 

 
“Não morrerei de todo e a melhor 

 parte de mim escapará à morte.” 

Horácio (1962, p.20-21) 

 

 

O livro de João Anzanello Carrascoza24, O homem que lia as pessoas (2007), 

narra a história de um menino que se admira com a capacidade que o pai tem de „ler as 

pessoas‟. Essas duas personagens mantêm um relacionamento muito próximo e afetuoso, 

pautado por diversas manifestações de carinho e cumplicidade. O pai que trabalha como 

motorista em outra cidade é, finalmente, transferido para o lugar onde mora a esposa e o filho. 

Justamente no dia dessa troca, o pai sofre um trágico acidente e morre. Morto, este pai se 

transforma em memória que é transmutada na belíssima e profunda história narrada e 

registrada pelo filho, narrador-personagem. 

Uma das leituras que o texto permite fazer é a consideração do „filho‟ enquanto 

personagem e também enquanto autobiógrafo. Tal análise demanda que o pesquisador ancore-

se, por exemplo, nos postulados de Philippe Lejeune, mais especificamente no que se refere 

ao conceito de pacto autobiográfico. De acordo com o pesquisador francês (1996), o pacto 

autobiográfico se estabelece entre autor e leitor quando, na obra, instaura-se a identidade 

autor-narrador-personagem, sendo autobiográfica a obra em que coincidirem tais identidades. 

O pacto autobiográfico é, então, a afirmação dessa identidade no texto, processo capaz de nos 

enviar, em última instância, ao nome do autor na capa do livro. Lejeune considera ainda que 

essa identidade onomástica entre autor, narrador e personagem pode ser estabelecida de duas 

maneiras: a) implicitamente, pelo título ou alguma seção inicial do texto que deixa claro que o 

                                                           
23

 A presente análise, aqui revista, encontra primeira versão em um artigo em coautoria com a Profa. Dra. 

Silvana Augusta Barbosa Carrijo, intitulado “O filho e o pai, o eu e o outro: texto que mutuamente se leem, 

memórias e identidades que de parelha se traçam”, publicado na Revista Caderno Seminal, v. 23, n. 23 (2015). 
24

João Luís Anzanello Carrascoza (Cravinhos SP 1962). Contista, romancista, redator publicitário, professor 

universitário. Passa a infância no interior paulista. Aos 17 anos, muda-se para São Paulo e ingressa no curso de 

publicidade e propaganda da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP). Na 

capital paulista, trabalha como redator publicitário. Nos anos 1980, publica histórias em jornais de São Paulo e 

Minas Gerais e frequenta a oficina ministrada pelo escritor João Silvério Trevisan (1944). Estreia em 1991 com 

o romance infanto-juvenil As Flores do Lado de Baixo. Dá aulas na USP e segue carreira acadêmica, obtendo 

entre 1994 e 2003 os títulos de mestre e doutor pela ECA/USP. Com apoio de uma bolsa da Secretaria de Estado 

da Cultura de São Paulo, reúne histórias para seu primeiro livro de contos, Hotel Solidão, concluído em 1992. 

Premiado no Concurso Nacional de Contos do Paraná, Hotel Solidão é lançado em 1994 e desperta interesse da 

crítica. Carrascoza continua a trabalhar com histórias curtas e lança mais uma série de coletâneas - O Vaso 

Azul (1998), Duas Tardes (2002), Dias Raros (2004), Espinhos e Alfinetes (2010) - que lhe garantem destaque 

na produção contística brasileira. Tem um de seus textos lançado na antologia Geração 90: Manuscritos de 

Computador, organizada pelo escritor Nelson de Oliveira (1966). Em 2004, passa a lecionar na Escola Superior 

de Propaganda e Marketing (ESPM), e dedica-se ao estudo da retórica publicitária (JOÃO, 2015).  
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eu do enunciado remete ao nome da capa; b) explicitamente, através do nome dado ao 

narrador-personagem ao longo da narrativa e que coincide com o do autor da capa do livro. 

Já de acordo com Coelho Pace, 

 

o pacto biográfico seria a manifestação do engajamento pessoal, do 

autobiógrafo, por meio de uma construção textual (prefácio, nota 

introdutória preâmbulo) ou paratextual (título e subtítulo, informações de 

contracapa e orelhas do livro), que permite ao leitor admitir o texto como 

expressão da personalidade daquele que escreve, em seu valor de verdade. 

(COELHO PACE, 2012, p.8). 

 

A partir da dedicatória do livro – “Para meu pai, André, que partiu, e para meu filho, 

Lucas que aprendeu a ler e a escrever” (CARRASCOZA, 2007, p.5) – e dos últimos dizeres 

da obra: 

 

Quando crescer, se eu tiver um filho, vou ajudá-lo nas lições de casa, ensiná-

lo a jogar futebol, a fazer uma bandeira do Timão para nós. Vou pular o 

muro da escola com ele e soprar meu vento em seu rosto. E vou contar a 

história do meu pai para ele, como fiz para você (CARRASCOZA, 2007, 

p.94). 

 

A possibilidade de que o pacto autobiográfico seja estabelecido se faz de forma considerável 

e, de acordo com a teoria lejeuniana, tal pacto seria aqui estabelecido de forma implícita, uma 

vez que não ocorre, no interior da narrativa, a referência ao nome da personagem como sendo 

João. Se assim fosse, tal pacto seria estabelecido explicitamente. 

Autobiográfica ou não, a memória constitui a espinha dorsal da narrativa de 

Carrascoza, apresentando-se intimamente ligada ao processo de construção identitária do 

protagonista. Como bem observa Norberto Bobbio: 

 

Nossa forma de pensar, de agir, de planejar e de realizar o futuro depende 

estritamente daquilo que sabemos, ou seja, daquilo que lembramos. Somos 

aquilo que pensamos, amamos, realizamos... Somos aquilo que lembramos. 

(BOBBIO apud JOSÉ, 2012, p. 11). 

 

Em O homem que lia as pessoas, o filho, protagonista, inicia a narração do segundo 

capítulo da obra com a seguinte ponderação: 

 

Só agora, que cresci um pouco, comecei a entender essa habilidade do meu 

pai. E não é segredo, não. Estou aqui justamente para explicar. Até porque 

contar a história do meu pai é um jeito que encontrei de estar com ele de 

novo. 
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E não há nada mais gostoso do que ficar junto de uma pessoa querida 

(CARRASCOZA, 2007, p.10). 

 

Nesse trecho é caro observarmos a importância que a memória adquire não só 

enquanto passado que é rememorado, mas enquanto experiência que novamente participa do 

presente. Ao dizer “contar a história do meu pai é um jeito que encontrei de estar com ele de 

novo” faz o leitor perceber que, embora nossas lembranças estejam firmadas em um 

tempo/espaço específicos, essas categorias, quando da rememoração, não se apresentam de 

forma contínua, mas num tempo psicológico que exige uma organização temporal de quem 

vai narrar.  

“A palavra, escrita ou falada, torna-se memória. Nossas memórias revivem através das 

palavras” (JOSÉ, 2012, p.13). É dessa maneira que tocamos na força que o 

discurso, escrito ou falado, tem para perpetuar nossas memórias, livrando-as do esquecimento 

e/ou apagamento pelo tempo. É caro observar, entretanto, que é praticamente impossível 

registrar os fatos ocorridos tal e qual aconteceram, o que faz com que o registro seja incapaz 

de escapar da inserção de novas características, posto que o esquecimento de alguns 

traços é preenchido pelo discurso construído pelo narrador.  

Em um primeiro momento, o pensamento coloca em oposição os termos „rememorar‟ 

e „inventar‟, sendo que um não poderia compactuar com o outro. Aquilo que fosse da ordem 

da rememoração (verdade), excluiria o que é da ordem da invenção (ficção) principalmente se 

levado em conta o pacto autobiográfico estabelecido. Todavia, nenhuma dessas duas 

características – o elemento de memória e o pacto autobiográfico – é capaz de superar o traço 

mais distintivo da narrativa em questão que é ser obra de arte, ficção no cerne. Muitos 

escritores tentaram   

  

recuperar o tempo, os espaços, os fatos e as pessoas perdidas, através da 

palavra literária. O que parecia para sempre perdido acaba sendo recuperado, 

não só na literatura, mas sempre que contamos algo acontecido. Só que essa 

recuperação tem muito de verdade e muito de ficção, pois os fatos passados 

são recontados de uma maneira atualizada, de acordo com a nossa visão de 

mundo, de como somos hoje (JOSÉ, 2012, p.15-16).  

 

Isso é exatamente o que o trecho descrito acima deixa transparecer. Em muitas outras 

falas do narrador, como em “Descobrimos muitas coisas escrevendo uma história” 

(CARRASCOZA, 2007, p.18), no começo da narrativa, e “Depois vou mostrar para minha 

mãe o que estou escrevendo [...] Talvez fique feliz em reencontrar meu pai aqui” 
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(CARRASCOZA, 2007, p.92), as relações entre leitura, escrita, memória, fato e ficção se 

estabelecem. 

Outra qualidade da memória que perpassa todo o texto de Carrascoza (2007) é o fato 

de que o esquecimento também faz parte dessa categoria analítica. Em um dado momento do 

livro o pai diz ao filho:  

  

– Você tem boa memória! O que nem sempre é vantagem... – ele falou, 

rindo.  

– Por quê? – estranhei.  

– Porque depois é difícil esquecer as coisas.  

– Que coisas?  

– As coisas tristes... – ele respondeu.  

“Sempre tem as coisas alegres pra gente lembrar”, eu ia dizer.  

Mas não deu tempo (CARRASCOZA, 2007, p.39-40). 
  

E, já no final do livro, quando o pai do garoto havia falecido, o menino faz a seguinte 

reflexão:  

  

Na hora que minha mãe contou, pensei: “Meu pai nunca mais vai 

se trazer pra mim!”.  

E comecei a me lembrar das coisas boas que tínhamos vivido juntos. Fui 

sentindo uma tristeza muito grande e, então entendi por que ele dizia que não 

era vantagem ter boa memória.  

É difícil parar de lembrar dele. Eu não sabia que lembrar doía tanto 

(CARRASCOZA, 2007, p.91).  

 

Diferentemente da realidade contemporânea fortemente pautada na expressão do afeto 

a partir de mercadorias, por parte de pais que dialogam seu "amor" aos filhos através de 

presentes materiais advindos de uma cultura marcadamente consumista, o pai da narrativa de 

João Carrascoza "se trazia" de presente para o filho ao retornar de todas as suas viagens: 

 

Quando voltou, uma semana depois, trazia um pacote vermelho bem bonito. 

Pensei que fosse pra mim. 

– O que é isso? – Perguntei. 

– É um presente pra sua mãe! – ele respondeu. – Semana que vem é 

aniversário dela. Esqueceu? 

– Não. 

– Então? 

– E pra mim? O pai não trouxe nada? 

– Eu me trouxe pra você! – disse ele, abrindo os braços. 

Fiquei sem graça, sem saber como agir. 

– Não está contente, não? – ele perguntou. 

– Sim – respondi com um movimento de cabeça. E dei um abraço nele 

(CARRASCOZA, 2007, p.33-34). 
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Inúmeros são os momentos em que o leitor pode colher a delicadeza da relação 

construída entre essas duas personagens. Há uma imagem no livro que ilustra um dos 

momentos em que o pai se traz para o filho e juntos consomem seu tempo aproveitando a 

proximidade de um com o outro. Na figura da página 12, do ilustrador Nelson Cruz, os dois 

estão saboreando um lanche, conversando e aproveitando a companhia de um com o outro. O 

posicionamento do pai e do filho com os dedos indicadores que se tocam, indicando total 

comunhão de almas, afago e afeto, propicia uma correspondência com A criação de Adão, o 

tão conhecido afresco da Capela Sistina, criado por Michelangelo Buonarotti, por volta do ano 

de 1510. O Deus criador faz a criatura à sua imagem e semelhança, conferindo-lhe igual 

dignidade e respeito. Talvez a qualidade do sentimento desinteressado que o pai, na obra de 

Carrascoza, tem pelo filho, possa ser comparada à do Deus cristão para com seus filhos. 

Retomando a narrativa, infelizmente, a implacabilidade da morte faz com que este pai 

não mais se possa trazer de presente para o filho; no entanto, o poder demiúrgico e restaurador 

da palavra o traz de volta ao menino, como um presente, auxiliando-o na vivência de seu 

processo de enlutamento. Não obstante a morte, a memória da vida traz ao filho a presença 

paterna como a melhor oferenda, aquela que continuamente se lhe dá; aquela que com ele 

segue sendo! 

Elias José considera que “Lembrar e contar é nascer de novo e custa e dói” (JOSÉ, 

2012, p.27) e Gagnebin (2006) em um trecho de seu livro Lembrar escrever esquecer faz uma 

reflexão extremamente pertinente relacionada àquela reflexão. A autora trata da experiência 

arrasadora do holocausto e do quanto as pessoas que dele participaram e sobreviveram o têm 

como um dever de memória, algo que não deve ser esquecido para que jamais se repita. Mais 

ainda, algo impossível de se esquecer diante da intensidade da ação vivida. Nas palavras 

dela:   

  

Os sobreviventes, aqueles que ficaram e não se afogaram definitivamente, 

não conseguiam esquecer-se nem que o desejassem. É próprio da experiência 

traumática essa impossibilidade do esquecimento, essa insistência na 

repetição. (GAGNEBIN, 2006, p.99).  

  

No caso da narrativa em foco, o menino precisava rememorar e escrever porque, 

diante da experiência dolorosa da perda inesperada do pai lhe era impossível esquecer ou 

parar de pensar, e também porque o “lembrar e contar” lhe ofereciam aquela possibilidade de 

“nascer de novo” mencionadas nos parágrafos acima. Trazer de volta por meio do discurso o 

ente que é tão caro ao coração se torna, para o narrador, um dever de memória. “Assim, seu 
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primeiro esforço consistia em tentar dizer o indizível, numa tentativa de elaboração simbólica 

do trauma que lhe permitisse continuar a viver [...]” (GAGNEBIN, 2006, p.99).  

No texto literário a morte do ente querido acontece de modo importante para nossa 

análise. Ela vem de maneira bastante inesperada. O pai, que trabalhava em outra cidade, sai 

para a última viagem antes de ser transferido para o lugar no qual morava. Parte e não volta 

mais. A vivência amorosa entre pai e filho é tanta, que o leitor, num primeiro momento, 

sequer pensa que esse pai vai morrer. Da passagem mencionada surge um choque, advindo 

dessa espécie de traição das expectativas do leitor. O autor trai o leitor porque a morte trai a 

vida. 

É extremamente importante mencionar que em momento algum da narrativa a palavra 

morte, ou qualquer outra dela derivada, vem à tona. Talvez esse silêncio literário, instaurado 

sobre a temática da morte, possa se aproximar do silêncio estabelecido no discurso social 

acerca do assunto. A história de um menino e seu pai falecido pode, uma porção de vezes, ser 

alvo de identificação por parte de seu público leitor. Até mesmo o fato de as personagens não 

serem nomeadas se torna intrigante. Não é somente a história de um: é, simultaneamente, a de 

todos e a de ninguém. Nesta perspectiva, é possível depreender que a identidade – antes 

caracterizada especificamente a partir das diferenças entre o „eu‟ e o „outro‟ – aqui encontra a 

característica que anula as diferenças: é da identidade do humano morrer. A obra anuncia a 

implacabilidade da morte e esconde o sujeito no anonimato. Um pai morreu. Que pai? O pai 

de um menino que também não tem nome. O traço unificador constituído pelo morrer desfaz 

até mesmo a força que o nome do indivíduo pode ter, tornando-o, nesse caso, irrelevante. De 

modo verossímil ao apresentado na narrativa, a morte permanece na sombra quando se 

percebe que falar dela como categoria geral é, dentro de limites, permitido. Contudo, quando 

ela se faz próxima do indivíduo e se torna específica, é escondida, renegada, rechaçada. 

Há um fato discutido por Zygmunt Bauman que relaciona a morte e a sociedade atual. 

Segundo o sociólogo, a coletividade do consumo pautada nas compras do supérfluo, nos 

cartões de crédito, nos cheques... ou seja, no contrário daquilo que pode ser observado na 

relação daquelas duas personagens de Carrascoza, cria uma falsa ideia de imortalidade. A 

rotina capitalista com seus prazos quase que infinitos antecipa o futuro e, assim, “engana” a 

morte: 

 

Cartões de crédito também são mensagens. Se as cadernetas de poupança 

implicam a certeza do futuro, um futuro incerto exige cartões de crédito. 

As cadernetas de poupança se desenvolvem e se alimentam de um futuro em 

que se pode confiar – um futuro cuja chegada é certa e que, tendo chegado, 
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não será muito diferente do presente (...). As cadernetas de poupança 

também prosperam na esperança/expectativa/confiança de que – graças à 

continuidade entre o agora e o „depois‟ – o que está sendo feito neste 

momento, no presente, irá se apropriar do „depois‟, amarrando o futuro antes 

que ele chegue (BAUMAN, 2008, p.17, grifo do autor). 

 

 A existência dos novos planos que iam crescendo em torno da nova realidade daquela 

família – o pai que fora transferido para a cidade de origem – não permitia a presença da 

morte. Não naquele momento. Aquela nova realidade estava grávida de porvires que 

certamente chegariam. Entretanto, o parto prematuro veio ao contrário, a grande surpresa veio 

com a chegada da morte nada bem-vinda que anuncia que ela nada tem a ver com justiça, que 

não há momento que não possa ser apropriado ou situação que possa postergar ou anular sua 

vinda (BAUMAN, 2008, p.38). O pai e o filho sem nomes podem representar sujeitos do 

mundo real que, em grande parcela das situações, também não esperam que a morte chegue, 

mas que precisam elaborar a perda e continuar com a vida que segue imperativamente. 

O homem que lia as pessoas (CARRASCOZA, 2007) é uma obra que apresenta não só 

uma série de memórias que o filho tem de um finado e querido pai, mas que deixa 

transparecer traços de uma identidade que se constituiu a partir do contato com essa pessoa 

que se foi. Assim, memória e identidade encontram-se intimamente urdidas, intrinsecamente 

afinadas: 

 

É a memória que faz o homem e constrói sua identidade, armazena as 

representações mentais do passado e delineia o conhecimento; é uma 

faculdade cognitiva essencial por fundamentar a aprendizagem humana, 

numa relação entre o tempo e a realidade, a busca de identidade e a evolução 

do mundo, a consciência histórica e a luta contra o esquecimento (XAVIER, 

2013, p. 18). 

 

Isso nos remete à afirmação feita por Norberto Bobbio25 – e merece ser reiterada – segundo a 

qual “Somos aquilo que lembramos”. 

Como bem pontua Kathryn Woodward (2014, p.8-9), as identidades se fazem a partir 

da diferença e de modo relacional, tanto que eu só sei quem é o filho quando estabeleço as 

representações diferenciadas das outras personagens. Isto é, minha identidade se estabelece 

considerando as condições que o outro me oferece: “Essas identidades adquirem sentido por 

meio da linguagem e dos sistemas simbólicos pelos quais elas são representadas” 

(WOODWARD, 2014, p.8), logo, precisamos perceber que além de social, a construção 

identitária se dá pelas vias simbólicas que podem ser caracterizadas pela cultura, pelas artes 

                                                           
25

 Cf JOSÉ, 2012, p.11. 
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em geral entre outros. O estabelecimento das relações entre identidade e diferença ilustra-se 

perfeitamente nesta passagem da narrativa juvenil de Carrascoza: 

  

Tem uns índios da Oceania que leem o casco das tartarugas.  

Tem também uns índios da América do Norte que leem as nuvens. Deve ser 

legal. Já pensou? Você olha o céu e sabe o que as nuvens estão dizendo 

umas para as outras.  

Tem os Tuaregue, que fazem previsão do tempo lendo as dunas do deserto.  

Tem mulheres na Bahia, as mães de santo, que leem a sorte nas conchinhas 

do mar. (CARRASCOZA, 2007, p.8).  

  

Pode-se sem esforço perceber como o excerto acima apresenta representações 

identitárias diversas. Nós temos aí concebidos os índios da Oceania, os da América do 

Norte, os Tuaregue e as mães de santo. Cada identidade foi delimitada pela diferença cultural 

e geográfica a que cada um pertence. “A diferença é sustentada pela exclusão” 

(WOODWARD, 2014, p.9), logo se eu sou Tuaregue eu não sou um índio da Oceania; os 

símbolos – aqui a forma com que cada um lê o mundo – marcam as distinções. 

Quando olhamos para as posições de sujeito supracitadas, é preciso perceber que há 

uma identificação que inclui contraposta à diferenciação que exclui. Ao afirmar que um 

sujeito faz parte da identidade „x‟ por „y‟ características, digo que outro não participa da 

mesma representação por „z‟ razões. Deste modo, não se podem deixar de lado as relações de 

poder que aí se estabelecem e que são capazes de demarcar um julgamento de valor entre as 

representações consideradas26. 

Em dado momento da narrativa aparece, na cidade em que as personagens moram, 

uma família de ciganos. O texto deixa bastante claro que a significação dedicada a essa 

representação identitária diferenciada é preterida se contraposta à significação dada às pessoas 

locais. Há um trecho bastante significativo da narrativa que descreve esta chegada e alguns 

dos julgamentos depreciativos que a comunidade teceu sobre eles de modo preconceituoso, 

tornando evidente que esses estrangeiros não eram „bem-vindos‟ no mesmo espaço que aquela 

comunidade ocupava.  

  

Foi então que chegou à cidade uma família de ciganos. Vieram numa carroça 

coberta com uma lona e acamparam num terreno baldio perto da escola. O 

cigano era barbudo, tinha dois dentes de ouro e trazia um facão na cintura; a 

cigana usava sempre a mesma roupa desbotada; as crianças eram sujas e 

malvestidas.  

                                                           
26

 As considerações foram adaptadas a partir do texto de Woodward (2014) quando trata da 

diferenciação/exclusão entre sérvios e croatas, que podem se desdobrar para quaisquer que sejam as posições de 

sujeito representadas. 
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O cigano colocou um cartaz ao lado da carroça, anunciando que ele 

consertava objetos de metal e que a cigana lia a mão das pessoas.  

– Povo estranho – minha mãe disse. – Fique longe deles!  

Muitas pessoas pensavam da mesma forma. A cidade não via a família de 

ciganos com bons olhos.  

Dona Marta, a servente da escola, falou mal deles do recreio.  

– Raça ruim!  

Tia Vanessa, a diretora, avisou os alunos, de sala em sala:  

–Cuidado com essa gente! (CARRASCOZA, 2007, p.43-45).  

  

De acordo com Woodward (2014, p.18), “os discursos e os sistemas de representação 

constroem os lugares a partir dos quais os indivíduos podem se posicionar e a partir dos quais 

podem falar”. Nesse sentido, os ciganos são apresentados como aqueles que não podem se 

posicionar ou falar naquele determinado espaço.  

Na mesma medida em que – desconsiderando aqui a problemática do julgamento de 

valores e ampliando o olhar para além das identidades culturais – a diferença serve para 

demarcar as diversas identidades, as semelhanças presentes em cada representação 

possibilitam ao sujeito identificar-se e viver um contínuo (re)construir-se.   

  

As identidades são fabricadas por meio da marcação da diferença. Essa 

marcação da diferença ocorre tanto por meio de sistemas simbólicos de 

representação quanto por meio de formas de exclusão social. A identidade, 

pois, não é o oposto da diferença: a identidade depende da diferença. (grifos 

do autor) (WOODWARD, 2014, p. 40).  

 

Com relação à identificação, pode-se notar, nas memórias particulares do filho, o 

quanto a representação identitária do pai influiu na construção de sua própria identidade. O 

pai não é o filho; o filho não é o pai. No entanto, a identidade do filho depende da diferença 

identitária constituída pelo pai, permitindo àquele um processo de identificação com este. “É 

por meio dos significados produzidos pelas representações que damos sentido à nossa 

experiência e àquilo que somos” (WOODWARD, 2014, p.18). Em diversos momentos da 

narrativa, pode-se notar uma fala ou gesto do pai que, posteriormente é assimilado pelo filho 

em sua própria representação identitária: 

 

As coisas que nós dois vivemos estão em prateleiras dentro do meu coração. 

Posso ir até lá quando quiser, ver todas, sem pressa, e tocar uma a uma. São 

minhas. Não preciso comprar. 

Quando crescer, se eu tiver um filho, vou ajudá-lo nas lições de casa, ensiná-

lo a jogar futebol, a fazer uma bandeira do Timão para nós. Vou pular o 

muro da escola com ele e soprar meu vento em seu rosto. E vou contar a 

história do meu pai para ele, como fiz para você. 
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Contar histórias é um jeito de nos trazermos para as pessoas. 

(CARRASCOZA, 2007, p.94). 

 

O título, O homem que lia as pessoas, poético e profundamente significativo, abre 

margem para a interpretação de um sujeito (e nele, todo os outros) que, de um modo ou outro, 

é dotado da capacidade de conferir certos traços a outro indivíduo, não só na ficção. O eu lê o 

outro. O outro lê o eu. A leitura do outro me constitui. A minha leitura acaba por constituir o 

outro. O pai, com sua capacidade de ler as pessoas e atribuir-lhes sentido, alfabetiza o filho 

nessa sabedoria. Por meio de uma percepção sensível e reveladora dos mistérios das pessoas e 

do mundo, este pai que lia com o olhar, transmite esse legado ao filho que, constituindo-se 

depois enquanto escritor, primeiramente também lê ao pai, a si mesmo, ao mundo e às outras 

pessoas para, só então, produzir, pela escrita, suas obras. Esse constante processo de ler as 

pessoas, atribuindo-lhes sentido, põe em evidência o intercâmbio entre identidade e diferença.  

Não somente isso; ao se tratar da construção identitária adolescente anteriormente, 

fora mencionado o fato de que algumas situações podem funcionar como catapultas no 

processo de amadurecimento do sujeito, das quais a morte é uma delas. Em um dado 

momento da obra, pode-se observar como isso acontece na personagem de Carrascoza. Antes 

de sair para sua última viagem, o pai pede, sem saber o que viria, que o filho cuide da mãe. À 

frente, diante da situação limite ocorrida, vê-se o filho dizendo:  

 

Depois vou mostrar para minha mãe o que estou escrevendo. Como lê muito, 

ela pode me ajudar a melhorar. Talvez fique feliz em reencontrar meu pai 

aqui. E se reanime um pouco. Porque a minha mãe anda muito tristonha. 

Preciso cuidar bem dela (CARRASCOZA, 2007, p.92). 

 

Os trechos finais do livro merecem destaque nessa reflexão. Por via deles, as 

proposições iniciais, acerca da memória e da morte, capazes de influenciar na construção da 

identidade, se confirmam. As posições de sujeito de um pai que morto está podem ser 

recuperadas pelas lembranças do filho e por ele assimiladas em sua posição, também de 

sujeito, bem como o fato de sua morte que passa a ser responsável por desencadear outros 

processos de construção e maturidade identitária. 

Narrativas como esta de João Anzanello Carrascoza demonstram, com maestria, como 

temas vitais para a constituição do ser humano, tais como memória, identidade e morte, não 

constituem prerrogativa de obras potencialmente voltadas somente para o público adulto. 

Narrativas juvenis como a de Carrascoza contemplam tais questões na perspectiva do leitor 

juvenil, para quem elas não são facilitadas com formulações falaciosas de discursos que 
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operam pela simplificação das problemáticas contempladas. É por via do que se diz de forma 

enviesada, simbólica, metafórica, que exemplares de excelência da literatura infantil e juvenil 

– tal como consideramos a narrativa em questão – espelham o humano e o desfiguram aos 

olhos do leitor mirim e do jovem leitor, convidando-o a um perene processo de 

reconfiguração de sua humanidade, expressa em sonhos, desejos e dramas, afetos, encontros, 

desencontros e reencontros que se haurem por via da palavra e da memória. 
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4.4 Tão longe... Tão perto, de Silvana Menezes 

 

 

“As folhas das árvores servem para nos ensinar a cair sem alardes” 

Manoel de Barros (2006, p.34) 

 

 

A premiada
27

 narrativa de Silvana de Menezes
28

, Tão longe... Tão perto (2009), constrói-

se em torno de três personagens principais. A primeira delas é uma avó de pouco mais de 

oitenta anos de idade, diagnosticada com a doença de Alzheimer. Durante toda a obra, a avó 

sofre as transformações que a enfermidade acarreta: perda da memória, da autonomia, 

surgimento de certo grau de demência, dentre outras características acentuadas pela idade 

avançada. A segunda personagem se chama Rafa e é o neto dessa avó enferma. Rafa é um 

garoto de dez anos de idade que, por sua família não ter condições financeiras de mantê-lo em 

uma escola integral, passa, além das férias, boa parte de seu tempo na casa da avó. A terceira 

personagem é Lili, por quem vovó desenvolve um apego demasiado. A pequena é filha 

recém-nascida da empregada Zezé, que cuida da idosa. O delicado cenário aponta para uma 

narrativa surpreendente de encontro entre uma vida que vai, uma vida que fica e os 

questionamentos contundentes de um pré-adolescente que narra todo o desenrolar da trama. 

 Múltiplos são os caminhos analíticos apontados pela leitura desta obra literária. 

Entretanto, a análise deter-se-á nas questões concernentes às identidades nesse universo 

ficcional que se (re)constroem, principalmente expressas na dicotomia „velho
29

‟ vs. „novo‟. 

Além disso levará em consideração como a memória/esquecimento somados às 

representações da morte contribuem para o desenrolar desses pontos. 

 Tão longe... Tão perto é um livro que constitui o subsistema literário juvenil. Por esse 

motivo, como evocado na introdução dessa dissertação
30

, as ilustrações se dão de modo 

reduzido se comparado à literatura infantil. Logo é preciso observar com minúcia aquelas que 

                                                           
27

 Prêmio Jabuti em 2008 na categoria Melhor livro juvenil. Informação disposta na contracapa da edição que 

pode ser enriquecida por meio de pesquisa no site da premiação (httpwww.premiojabuti.com.br). 
28

 Silvana de Menezes é natural de Belo Horizonte, graduada em Belas Artes com especialização em Cinema de 

Animação na UFMG. Transita por alguns dos inúmeros e vastos caminhos da arte. Além de escritora é artista 

plástica, roteirista, ilustradora e cenógrafa. A artista tem 18 obras publicadas, destacando-se o livro Tão Longe, 

Tão Perto, vencedor em 2008 do Prêmio Jabuti, na categoria Melhor Livro Juvenil, e a coleção Pensarte, finalista 

do Jabuti em 2009, na categoria Melhor Livro Didático e Paradidático. Também em 2008, a produtora Madley 

Criative, de Portugal, adaptou seu livro Meninas, Bah! para o curta-metragem Mulheres, Bah!. (AUTORES, 

2015). 
29

 O termo, já pouco utilizado e frequentemente evitado por possuir alta carga pejorativa, é contemplado com 

recorrência na obra para se referir à avó e por isso será mantido na redação da análise. 
30

 Mais especificamente na página 11. 
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se dispõem para que sua preciosidade não escape a um olhar desatento. As primeiras 

ilustrações da obra de Silvana de Menezes (autora e ilustradora da obra em questão) são 

extremamente significativas: 

 

 

Figura 3. Reprodução da capa de MENEZES, 2009. 

  

À primeira vista, esta pode ser somente uma bela capa, porém, a intimidade com o 

enredo permite ao leitor dedicar-lhe algumas interpretações possíveis. O que primeiro salta 

aos olhos são as molduras que envolvem o título, partindo de um traço ricamente colorido e 

chegando à segunda moldura preenchida somente com preto e branco, podendo estabelecer 

um paralelo entre as lembranças vívidas e aquelas que vão perdendo sua cor e caindo no 

esquecimento. Ainda na segunda moldura encontramos uma inscrição em branco sobre o 

fundo preto com os dizeres “Politicamente incorreto”, adjetivos que qualificariam muito bem 

o desconforto que os temas tabus velhice, doença e morte, presentes na obra, emanam. Logo 

em seguida, encontramos o amarelo, cor que é comumente utilizada para realçar os efeitos da 

passagem do tempo ao se olhar para um objeto já antigo – livro, roupa, fotografia... –, 

preenchendo todo o quadro e envolvendo o título por todos os lados (é também a cor que dá o 

tom das páginas do livro), com a exceção de alguns pontos em branco que poderiam, 

exatamente, ressaltar um dos sintomas do Alzheimer: lapsos de memória ou “um branco”, 

como utilizado na linguagem coloquial. Além disso, a letra „g‟ está disposta como um 

daqueles sinais de redemoinho que podem evocar a imagem de um labirinto ou certa 

confusão, outro sintoma da doença e simbologia bastante presente e relevante no decorrer da 

narrativa. 
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 O décimo capítulo da obra é intitulado O túnel escuro. Em diversos pontos da obra, 

Rafa, vovó e Lili fazem menção a este túnel e às representações por ele evocadas, dizeres que 

podem, claramente, se relacionar à mesma significação do labirinto. Ambos são caminhos que 

denotam dúvida, o labirinto pela confusão das estradas prováveis e o túnel pela escuridão que 

o envolve. Vovó adentrava o túnel escuro primeiro porque estava se esquecendo e não era 

capaz de se lembrar, segundo porque estava morrendo, “entrando num túnel sem saída”, como 

disse a mãe de Rafa, encarando a travessia de penumbra que acabaria por desembocar no 

espaço de um dos maiores mistérios da vida: “E nesse lugar, ninguém conseguia penetrar, era 

como um segredo de morte” (MENEZES, 2009, p.61-62). A travessia do túnel também fazia 

parte do universo de Lili; entretanto, seu percurso se fazia inverso, pois a pequena estava 

vindo, igualmente sem memória, do lugar ao qual, supostamente, a vovó iria chegar da mesma 

maneira. Tem-se aqui estabelecido o paralelo vida/morte que será analisado adiante 

juntamente de outras descobertas.  

 De maneira correspondente, outro objeto poderia se relacionar aos mencionados 

acima. Olhando pela fechadura, o menino descobre um objeto que cumprirá uma função 

importante no desdobrar da narrativa. Pendurado no pescoço da vovó havia um colar 

emblemático no qual se enganchavam pingentes de forma sortida: pé-de-coelho, santas e uma 

chave. Curiosamente Rafa descobre que aquela chave abria uma pequena caixa vermelha 

antes descoberta debaixo da cama da senhora. A avó diz a Lili que em uma de suas 

empreitadas conseguiu voltar do túnel e tomou notas cruciais da jornada: “Lá dentro está tudo 

escrito. E tem mais... Você não pode nem imaginar o que tem lá dentro. É algo que vai 

transformar tudo que o homem sabe sobre a vida e a morte” (MENEZES, 2008, p.83). O 

labirinto da ilustração, o túnel, a fechadura e a própria caixa, se estabelecem como 

instrumentos de processo pelo qual o indivíduo chegará a outro estado que modificará sua 

identidade. 

Somados à capa, é possível encontrar dois outros tipos de ilustração
31

. Ao abrir a 

primeira capa do livro, o leitor se depara com a impressão de uma página amassada que se 

repetirá na terceira folha e depois emoldurará todas as entradas de capítulos. A parte que será 

narrada é representada por uma ilustração em tom mais escuro, dando-lhe destaque, como 

pode ser observado no quadrado central da imagem abaixo:  

 

                                                           
31

 Trataremos apenas das primeiras considerando que as outras imagens presentes na obra literária são figuras 

pequeninas dispostas no fim de cada capítulo que apenas reportam o leitor para algum pensamento de Rafa – 

personagem narrador – que já havia sido apresentado por meio do texto verbal, sendo depois ilustrado de forma 

bastante semelhante à apresentada na abertura do capítulo. 
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Figura 4. Reprodução disponível em MENEZES, 2009, p.48. 

 
 

O sentido da ilustração está na descrição que Rafa faz da Avó no primeiro parágrafo 

da obra: 

 

Bebês nascem enrugados, carecas e sem dentes. Como os velhos. Também 

dependem dos outros para tudo e ambos têm os sentidos pouco apurados. Eu 

estava com dez anos quando ouvi dizer que minha avó, de oitenta anos, 

enrugada como papel crepom, de fofos cabelos brancos que mais pareciam 

algodão-doce, havia recebido a visita do “alemão” (MENEZES, 2009, p.9). 

   

Partindo daí todas as descrições feitas acerca dessa fase da vida são as piores 

possíveis. A velhice é representada como um tipo de „morte adiantada‟; é representada de 

forma pessimista e decadente. Vale ressaltar que não se trata apenas de decadência física, 

decorrente do acúmulo dos anos, mas decadência mental e moral advinda da nova condição 

que a doença lhe trazia: 

 

As informações sobre a velhice eram as piores possíveis: catarata, pressão 

alta, artrite, artrose, tosse, diabete, ou seja, ao contrário das crianças, que 

parecem galhos verdes, velhos eram como galhos secos. Quebravam à toa, 

por nada. E o mais importante: velhos tinham pouco tempo (MENEZES, 

2009. p.14). 

 

É preciso aqui resgatar aquelas questões que se referem à construção identitária do 

indivíduo, principalmente as características apontadas por Stuart Hall (2014a) e Zigmunt 

Bauman (2005) que remetem à qualidade cambiante, fluida e líquida das identidades. Tais 

aspectos contrariam uma conceitualização do sujeito enquanto algo pronto e acabado, ou 
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mesmo predefinido, para considerá-lo como um ser em permanente construção. Ao retomar a 

conceitualização feita por Rafa sobre o que era ser criança (galhos verdes) e sobre o que era 

ser velho (galhos secos), pode-se observar que as duas etapas da vida por ele mencionadas são 

pontos fortes de mudança, de (re)construção do sujeito. Conforme Altair Macedo Lahud 

Loureiro: 

 

[a velhice] É um momento de crise de identidade e, como na adolescência, a 

auto-imagem parte-se, com a diferença de que o adolescente transiciona para 

outra fase: a fase da vida adulta, madura, enquanto, para o velho, o que sobra 

é o declínio, a descida da montanha, cada vez mais vertiginosa, tendo a 

morte como recepção (...) (LOUREIRO, 2000, p.23). 

 

 A vovó seguia com sua crise identitária, mesmo sem saber. Por causa da doença, suas 

lembranças agora estavam fixas somente no passado. Enquanto esquecia, perdia sua 

identidade e era obrigada a construir uma nova, que em quase nada era mais benéfica que a 

outra. Uma contundente afirmação, que já fora redigida em outro momento quando da análise 

da obra de Carrascoza, é aqui importante e tem sua repetição justificada pela potência 

resguardada em sua verdade: 

 

É a memória que faz o homem e constrói sua identidade, armazena as 

representações mentais do passado e delineia o conhecimento; é uma 

faculdade cognitiva essencial por fundamentar a aprendizagem humana, 

numa relação entre o tempo e a realidade, a busca de identidade e a evolução 

do mundo, a consciência histórica e a luta contra o esquecimento (XAVIER, 

2013, p. 18).  

  

Esquecer aumenta a quantidade de morte presente na vovó. Além da carga fúnebre 

apontada pela soma numerosa de seus anos, pode-se perceber uma morte simbólica apontada 

pelo não lembrar, logo, não ser. 

A associação da velhice da avó com o fato de que ela tem “pouco tempo” e, por isso, 

logo morrerá é algo tão presente no texto que, em alguns momentos, é até desejado que ela 

parta com certa ligeireza. Várias vezes nos deparamos com o neto pensando coisas como 

“Não foram poucas as vezes que desejei que ela morresse e fosse logo para seu Paraíso cheio 

de velhinhos rezando o terço” (MENEZES, 2009, p.46) ou “Passei a desejar intimamente que 

minha avó morresse mais rápido” (MENEZES, 2009, p.84), o que comprova uma construção 

identitária do personagem, por parte da autora, como algo não maniqueísta: não há aquela 

ideia de que toda criança ama incondicionalmente seus avós, ou da pureza quase naturalmente 

dedicada a tal etapa da vida, entre outras concepções equivocadamente generalizantes sobre a 
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infância e a adolescência. Aqui Rafa – bem como seus pais e a empregada, considerando o 

fato de que não se pode afirmar que aqueles dizeres são fruto apenas da mente arredia do 

adolescente ou se são uma reprodução daquilo que ouve dos adultos a seu redor – são 

apresentados em sua mais convincente humanidade, aquela que lhes permite ser, inclusive, 

maus, mesquinhos, egoístas. O que torna tal observação ainda mais possível é um dos dados 

metaliterários que remetem o leitor à narrativa de Robert Louis Stevenson, O médico e o 

monstro: Dr. Jekyll e Mr. Hyde (MENEZES, 2009, p.52), que, em rasa análise, lança o leitor 

ao reconhecimento de que dentro de um mesmo ser podem, com alta porcentagem, conviver o 

bem e o mal – paralelismo que será somado a outros mais adiante para análise. 

 As múltiplas opiniões e pensamentos esboçados por Rafa, como a situação descrita 

acima, é que fazem dele uma personagem tão instigante. No cenário apresentado, pode-se até 

mesmo dizer que o adolescente apresenta uma visão demasiadamente amarga e realista da 

vida. Rafa, em seus fluxos de consciência, cita Dom Quixote, Van Gogh, Drummond, 

Guimarães Rosa entre tantos outros nomes de peso no cenário cultural. Narrando o trágico 

episódio em que fora deixado sozinho cuidando da avó que, de repente, deixa de reconhecê-

lo, o próprio adolescente reconhece que possui uma maturidade diferenciada: “Eu tinha a 

cabeça a mil. Era um garoto com milhões de conflitos e um homem com alma de menino, 

portanto, mais valente que um Dom Quixote de la Mancha” (MENEZES, 2009, p.15). Pouco 

mais adiante na narrativa, quando a situação de vovó se agrava ainda mais e os problemas 

começam a surgir, o jovem elabora uma reflexão séria e profunda que nem mesmo os adultos 

ousaram fazer:  

 

Dizem que não foi Van Gogh que cortou sua própria orelha. Não suportando 

mais o pintor holandês, ela se autodecepou. Ouvidos... Tem os que se fazem 

de surdos e os que só ouvem o que querem ouvir. A pergunta que ninguém 

queria responder era: até quando iam aguentar tomar conta da minha avó? 

(MENEZES, 2009, p.19). 

 

É com habilidade invejável que Rafa lança mão dos resgates intertextuais e os 

apresenta certeiramente nas ocasiões mencionadas. Além disso, é um rapazinho extremamente 

questionador que pensa fatos de complexidade avançada como, por exemplo, o racismo ou a 

paternidade não assumida. Avalia a si mesmo em suas atitudes, bem como as atitudes das 

pessoas mais próximas etc. Uma bela reflexão sobre a partida de Zezé com seu novo amado, 

feita por Chico Barrigudo, exemplifica bem as situações: 
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Tudo bem, tudo mal. Eram adultos, eles que se entendessem. Se a escolha de 

Zezé significava a felicidade dela, por que haveria de ser cruel consigo 

mesma e continuar naquela vidinha ao lado de minha avó? Se vovó era só 

uma casquinha, por que a felicidade dela estava acima da felicidade de Zezé? 

(...) 

Entendi então onde estava a crueldade. Era simples: se Zezé fosse boa 

consigo mesma, seria cruel com vovó. E tinha dado a palavra. Palavra 

concreta. Palavras, às vezes, são mais importantes que papéis. Ficam 

gravadas dentro da cabeça da gente, não é só no olhar (MENEZES, 2009, 

p.75). 

 

Rafa era, de fato, a colocação extremamente acertada de Marina Colasanti (2004, p.86) 

presente no tópico acerca da identidade adolescente ao afirmar que eles são “criaturas de duas 

cabeças”. O mesmo indivíduo capaz de reflexões tão complexas sobre o ser, a vida e a morte, 

é aquele que é facilmente subornado pela mãe com um pedaço de pizza e que sente ciúmes da 

recém-nascida Lili com sua avó. 

Outra reflexão de Rafa urge ser mencionada. Inseridos numa sociedade capitalista em 

que muitas questões, inclusive os relacionamentos mais próximos, são orientadas pela lógica 

do dinheiro, o menino, com seu olhar diferenciado e até mesmo poético, faz uma grande 

descoberta. Ele era um adolescente e não por isso deixava de perceber que boa parte dos 

problemas dos pais estava relacionada ao dinheiro. O menino chega a mencionar: “Eles 

brigavam cada vez mais, entregaram-se de corpo e alma ao trabalho, querendo cada um ser 

melhor que o outro, e continuavam esquecidos de mim” (MENEZES, 2008, p.93) e em outro 

momento: “Eles viviam uma péssima fase do casamento e pensavam na separação. A grana 

estava curta (...)” (MENEZES, 2008, p.63). Sendo obrigado a passar as tardes e as férias na 

casa da avó porque os pais não podiam lhe pagar uma escola integral, Rafa acabou por 

conviver com a nova e um pouco intrigante família que se formava a partir de Zezé, Lili e 

Chico Barrigudo. Gastando as tardes na companhia dessas pessoas, envolvido nas miudezas 

do afeto e do cuidado desinteressado, longe dos números das cédulas monetárias, o 

adolescente se descobre, não mais infeliz, mas alegre e grato: 

 

Pudesse escolher, escolhia aquela família pra mim. Eram pobres, mas tanto 

melhor. Se eles não tinham dinheiro, não iam brigar por causa dele. E Zezé, 

que já era sorridente, passou a sorrir mais, achava graça em tudo que o Chico 

Barrigudo fazia. Preparava-lhe um prato com o cuidado de ter tudo que ele 

gostasse de comer, alisava-lhe o cabelo seboso, e enquanto ele comia, ela 

sentava-se à mesa escorando o rosto com a mão pra ficar ouvindo o Chico 

desfiar seus causos de boca cheia (...). Parece estranho, mas foi na cozinha, 

com Chico Barrigudo, Zezé e Lili, que aprendi o que é uma família feliz 

(MENEZES, 2008, p.93-94). 
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Como a morte da avó não se antecipa como querem Rafa, seus pais e a empregada 

Zezé – os adultos expressando-se de modo mais contido – e os cuidados que ela necessita se 

apresentam cada vez mais exigentes, acontece o que é descrito por Norbert Elias em A solidão 

dos moribundos: seguido de “Envelhecer e morrer” (2001). A morte precisa ser esterilizada, 

afastada dos que continuam a viver sem a presença de algum indício de morte adiantada. É 

„politicamente correto‟ que não se sofra com tal realidade e que ela com todo o inconveniente 

que traz sejam transportados para um lugar conveniente, afastado do olhar constante. Em dado 

momento da obra, a jovem personagem verbaliza literariamente o que a teoria de Norbert 

Elias (2001) apresenta: “Eu sentia aflição de vê-la daquele jeito que era jeito nenhum. Sua 

presença me incomodava” (MENEZES, 2008, p.93). Por isso mesmo, os adultos responsáveis 

pela avó – não mais dona de si, agora “moribunda”, já que estava fora das atividades sociais, 

principalmente de trabalho e lucro – tomam uma decisão que vem narrada de forma ácida na 

voz de Rafa, deixando transparecer aquilo que o cuidado disfarçado quer realmente dizer: 

 

Como não encontraram ninguém à altura de Zezé para cuidar de vovó, ficou 

decidido que ela iria para um asilo. Um lugar bom, onde seria bem tratada. 

Mudaríamos para o apartamento dela e, livres de aluguel, meus pais 

poderiam até pagar uma escola integral. Não teriam mais gastos com vovó e 

sua aposentadoria cobria as despesas com o asilo. Poderia viver até os cem 

anos lá. Sabia como era. No princípio, vovó iria receber visitas 

semanalmente. Aos poucos as visitas ficariam mais raras, até um dia 

deixarem de existir. 

A bem verdade, era como se vovó estivesse morta. Meu pai já havia até 

herdado sua herança (MENEZES, 2009, p.94). 

 

 É importante observar que o não maniqueísmo apresentado na construção identitária 

de Rafa pode ser observado também em outras personagens. As mesmas pessoas que 

julgaram, negativamente, como um ato de “extrema crueldade” a escolha de Zezé por algo 

que poderia dar um prosseguimento feliz para sua vida, são também as que, comodamente, 

decidem enviar vovó para um asilo. Diante dois lados que compõem a moeda do sujeito, mais 

uma vez, a velha senhora tem a carga de morte adensada: antes pela velhice e pela doença, 

agora, também pelo abandono e afastamento.  

 Um aspecto importante nessa situação é observar como a maestria da autora com o 

trato da linguagem enriquece o universo ficcional. Quando Rafa indica o asilo como “Um 

lugar bom, onde seria bem tratada” é possível perceber o misto de eufemismo e ironia na 

descrição. O episódio é reforçado quando o leitor se depara com a hipérbole afirmando que 

vovó “Poderia viver até os cem anos lá”, ou seja, desde que os adultos envolvidos na trama 
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não precisassem mais dispor de qualquer esforço e pudessem terceirizar o cuidado requerido 

pela situação delicada da velha senhora, não importava quanto tempo mais ela iria viver. Para 

concluir o raciocínio, o pequeno Rafa observa como o filho único, seu pai, é capaz de matar a 

própria mãe, apossando-se daquilo que ainda não lhe pertence. A vovó, porque já não 

consegue mais gerir não só os bens que lhe pertencem, mas a própria vida, deixa 

simplesmente de ser. Morre em vida, afinal. 

 Zezé, como já depreendido, deu à luz a personagem Lili, o bebezinho que chegou de 

surpresa em sua vida, na de vovó e na de Rafa, e exerce papel fundamental no desenrolar da 

narrativa e na (trans)formação dos sujeitos envolvidos na trama, trama essa toda costurada 

com a linha da morte, mas que antes do arremate final recebe pontilhados de vida. Lili é o 

oposto da avó. É a vida que chega, enquanto a outra é a vida que vai. Até mesmo a vovó que 

já não se lembra de muita coisa consegue perceber que sua vida está no fim do novelo 

enquanto a de Lili acaba de puxar a ponta do fio. A senhora reluta para não ter que fitar a 

cruel realidade, mas acaba cedendo aos encantos da pequena: 

 

E de repente, como quem tem consciência que perdeu aquela guerra e alia-se 

ao inimigo, vovó pegou a menininha no colo e ficou horas a fio indo e vindo 

numa cadeira de balanço, olhando pra ela. A partir daquele dia, aquela 

criança passou a ser a razão de seu viver. Enquanto sua consciência ia indo 

embora, mais ela se aproximava daquele ser para quem a consciência ainda 

estava vindo (MENEZES, 2009, p.26). 

 

 A partir desse momento, as coisas ficam um pouco mais simples para a avó. Ver Lili 

nascer e ir aprendendo coisas que, dificilmente, demandam ser aprendidas duas vezes na vida 

e que caracterizam o princípio da jornada vivente, como mexer os braços, ficar de pé, sorrir... 

era como enganar a morte. Permanecer agarrada a este pedaço de vida cheio de inaugurações 

e chegadas, ao invés de partidas anunciadas, parecia ser capaz de salvar vovó.  

A situação demarcada entre vovó e Lili caracteriza um vero ponto de encontro. Para 

muito além da eleição temática, a obra de Silvana de Menezes aponta para a maestria do 

trabalho literário e a riqueza contida nessa arte. No decorrer da narrativa o manejo literário 

apresenta um precioso jogo antitético que abre as portas para a reflexão de diversos temas 

que, corriqueiramente, são abrigados pelo rigor prático dos manuais de Psicologia, 

Antropologia entre outras ciências e que tantas vezes se mostram obscuros e inacessíveis aos 

leitores menos especialistas. Ao se utilizar de pares como estava indo/estava vindo, 

passado/presente, tempo que resta/tempo que passou, criança/velho, chegada/partida, 

início/fim, lembrar/esquecer, bem/mal, vida/morte e assim por diante, a autora possibilita o 
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aumento da dimensão da própria perspectiva sobre o que seria estar no mundo, como explica 

Rafa ao falar de sua experiência pessoal com a leitura (MENEZES, 2007, p.91). Além do 

mais, oferece ao leitor a possibilidade de refletir sobre a passagem do tempo, a morte, a 

doença... sobre todos aqueles assuntos mencionados por Ricardo Azevedo (2010, p.2), 

contribuindo, então, para a humanização de que nos fala Antonio Cândido (2004, p.180). 

A partir deste cenário que o leitor pode contemplar, Lili aprendia, vovó esquecia e 

Rafa observava a peculiaridade da situação filosofando: 

 

Se nascer e morrer eram a mesma coisa, onde ficavam o começo e o fim? Se 

o fim e o começo eram tão perto um do outro, não havia nada entre eles? E 

se o tempo estiver brincando com a gente e tudo não passar de uma 

passagem por um túnel escuro? Eu não estava entendendo mais nada. Por 

que as coisas tinham que ser tão complicadas? (MENEZES, 2009, p.61). 

 

 Mesmo Rafa, que demonstra ser tão precoce, não detém respostas prontas para as 

grandes questões que constituem o bordado misterioso da vida. O que se pode mirar, afinal, é 

um belo encontro de indivíduos em etapas diferentes de (trans)formação da própria identidade 

fluindo como água. Três sujeitos observando a vida e a morte como se fossem os dois lados 

de uma moeda que detém um único valor, relembrando juntos que a morte, que parece tão 

longe da vida, pode estar mais perto do que se imagina. Aliás, o próprio título da obra, Tão 

longe... tão perto, por si só metafórico, sugestivo e extremamente poético, oferece ao leitor 

uma gama de reflexões nesse sentido: o nascimento que se coloca, teoricamente, tão longe da 

morte mas que, sem nenhuma garantia, pode se ver, de uma hora para outra, tão perto do fim; 

Lili e Rafa vivendo tão perto da avó, mas tão longe dela numa perspectiva cronológica porém, 

por outro lado, tão perto diante da contemplação da vida (exceto no caso de Lili) que os 

irmana; os pais de Rafa que estão, por um lado, tão ligados a ele e à vovó pelo vínculo 

sanguíneo e, por outro, tão distantes na perspectiva afetiva, enquanto Zezé e o namorado são 

de fato mais próximos dele; entre tantas reflexões outras que cabe ao leitor descobrir. 

 Na história, a vovó, bem como qualquer outra personagem, não morre. Entretanto, a 

narrativa aponta para uma rica conscientização da morte. O trato literário esboçando reflexões 

profundíssimas acerca da morte e do morrer, faz com que a personagem de Rafa, no ambiente 

da casa da vovó, amadureça. Ancorado numa interação entre livro e leitor, está aberta a 

possibilidade de que, pelo olhar adolescente da personagem de Rafa, o leitor, possivelmente 

adolescente, experimente o mesmo processo de amadurecimento. 

Narrativas como esta de Silvana de Menezes demonstram, com maestria, como temas 

vitais para a constituição do ser humano, tais como velhice, identidade, morte, memória ou 
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esquecimento não constituem prerrogativa de obras potencialmente voltadas somente para o 

público adulto. Narrativas juvenis como a de Menezes, como já dissemos em outra 

oportunidade
32

 a respeito de obra com preciosidade equivalente, contemplam tais questões na 

perspectiva do leitor juvenil, para quem elas não são facilitadas com formulações falaciosas 

de discursos que operam pela simplificação das problemáticas contempladas.  

 Com base nas reflexões propostas, pode-se dizer que a envolvente narrativa 

apresentada é capaz de exercer uma função humanizadora no processo de construção 

identitária, do adolescente especialmente, considerando-se que o contato profícuo com o texto 

literário permite ao jovem leitor o exame dos sentimentos, pensamentos, desejos, medos, 

sonhos dessa personagem adolescente que se vê defrontada com todas aquelas realidades. 

Tudo isso é possível não porque o texto literário possui qualquer anseio pedagógico, mas 

porque a palavra escrita, organizada enquanto arte literária, é dotada daquela capacidade de 

(trans)formação do sujeito e porque a experiência de vida de qualquer leitor, seja ele mirim ou 

não, é enriquecida pelo contato com as potencialidades literárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

 PAULA; CARRIJO, 2015, p.317. 
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5. PALAVRAS FINAIS 

 

“NÃO: NÃO quero nada. 

Já disse que não quero nada. 

Não me venham com conclusões! 

A única conclusão é morrer” 

Álvaro de Campos (apud CORREA, 2011, p.131) 

 

 

 As palavras finais aqui anunciam apenas o término do percurso proposto por esta 

dissertação. Como a epígrafe sugere, somente a morte é conclusão certa, utilizada no singular. 

O nosso trabalho, ao contrário, quis contribuir com a área de pesquisa que é ampla e se 

apresentar enquanto processo de fomento a novas perguntas. Ansiou, além do mais, 

desestabilizar as respostas pré-programadas, principalmente dos adultos, quando o assunto é a 

morte e pluralizar as possibilidades de intervenções quando a temática vem à tona. 

 Ao longo do primeiro capítulo foi possível observar parte do panorama das 

representações da morte ao longo do tempo na sociedade ocidental. A obra O homem diante 

da morte, de Philippe Ariès (2014), contribuiu de forma bastante significativa para que tal 

itinerário fosse aqui conhecido. Tomando como ponto de partida a Idade Média, o historiador 

demonstrou como os sujeitos atuantes daquele tempo/espaço se sentiam e agiam perante o 

exício. Inclusive, no segundo tópico do capítulo, foi possível voltar o olhar para o surgimento 

da Literatura infantil como gênero literário e observar como a morte fora representada nas 

obras comuns à época. 

 A morte e o morto estiveram dentro das casas, dentro das Igrejas, dentro do cemitério, 

dentro do hospital. Foram causa de desejo, de barganha e de repulsa – em troca da promessa 

de uma outra vida eterna e benfazeja e, por medo, da mesma eternidade, em danação. Foi e 

ainda é alvo de dor e sofrimento. Muitas características se transformaram, outras 

desapareceram e algumas, como o mistério que circunda aquilo que virá após o óbito, por 

exemplo, permaneceram. Com a base construída sobre essas primeiras reflexões, que 

abarcaram desde a Idade Média até o século XX, a legitimidade de refletir acerca das 

representações da morte na atualidade foram firmadas.  

Ponderar sobre como a sociedade contemporânea tem lidado com as realidades de 

falecimento auxilia na produção das análises do corpus de pesquisa. Extremamente 

banalizada pelos diversos meios de comunicação, a morte foi, paradoxalmente, tomada pelo 

forte estigma de tema tabu e isso precisa ser quebrado principalmente quando o assunto for 

objeto da atenção e curiosidade dos indivíduos mais jovens. 
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Um segundo capítulo foi redigido com o intuito de apresentar e/ou criar maior 

intimidade com os processos de construção identitária do sujeito. Movente e cambiante, as 

identidades se esfacelam em categorias diversas dentre as quais recortamos uma categoria 

mais recente denominada adolescente. Este grupo, de forma semelhante aos outros, apresenta-

se como desafio diante das tentativas de conceitualização. Apesar das arredias definições, 

ponderar a respeito de pontos mais significativos desses indivíduos, lança, também, luzes ao 

que foi proposta de análise para as obras literárias selecionadas. 

O trabalho dissertativo, assim como um corpo, precisa funcionar de forma coesa. 

Partes diferentes trabalhando cada uma em sua função específica em favor de um todo 

significativo. No capítulo três, tomando como base a metáfora biológica, pulsa o coração da 

nossa pesquisa. Lá estão dispostos os três direcionamentos mais importantes de nossas 

investigações: a literatura juvenil e sua relevância, as representações da morte lá contidas e a 

construção identitária do sujeito adolescente baseada na influência que aquelas exercem nesta. 

Nas três obras literárias contemporâneas selecionadas para o recorte da pesquisa é possível 

perceber ao menos três diferentes modos de representar a morte e como essa representação é 

capaz de agir sobre a constituição identitária da personagem adolescente:  

a) A repentina: uma morte tomada como traidora, que assalta tragicamente uma vida 

sem a possibilidade de explicação e, por isso, maldita. Esta representação é retratada pelo que 

acontece com o pai falecido em um acidente de trabalho, no livro de João Carrascoza (2007), 

e com o atropelamento de Bruno, irmão de Oswaldo, na narrativa de Luís Dill (2013). Na 

primeira narrativa, o jovem “vence” a traição da morte e da dureza dos sentimentos do luto 

reorganizando sua existência a partir das boas memórias que tem do pai e daquilo que, da 

personalidade dele, gostaria de assumir na sua. Na segunda narrativa, o óbito trágico de 

Bruno, somado à terrível situação de sequestro que sofre Oswaldo, desdobra-se nas situações 

limites que permitiram o amadurecimento abrupto do protagonista; 

b) A esperada de forma natural: aquela que se dá em decorrência do desgaste físico 

anunciado pelo passar dos anos e acontece, dentro de parâmetros e prazos de normalidade, 

sem grandes surpresas. Ela está contraposta tanto à representação anterior quanto à que virá a 

seguir no sentido de que sua carga negativa tende a ser menor. A obra que melhor demostra 

tal entendimento é a de Silvana de Menezes (2009), que tem a vovó como uma das 

personagens cruciais para o desenvolvimento da trama. Rafa, que observa e comenta, 

sagazmente, todo o desenrolar da narrativa, vê-se confrontado com essa situação em que a 

morte é como que antecipada para o indivíduo que se encontra no estágio de velhice. 

Conviver nas circunstâncias extremas que a doença e a morte eminente da avó trazem, faz 
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com que o leitor perceba, através dos posicionamentos e reflexões de Rafa, o amadurecimento 

de sua identidade. 

c) A esperada de forma obrigada: se a primeira estava envolvida na surpresa e a 

segunda numa certa „questão de pouco tempo‟, esta última está envolvida na dúvida.  Isto 

porque está fundamentada numa premeditação, fruto de atos violentos que abrem margem 

para que ela venha a acontecer ou não. É a situação que vive Oswaldo na narrativa de Luís 

Dill (2013). Diante da morte do irmão, da experiência do cativeiro e da forte possibilidade de 

sua própria morte é que Oswaldo reavalia a si mesmo no que diz respeito ao relacionamento 

que trava com os pais e com Amanda e no que tange às posturas que assume nas realidades 

diversas de sua vida. A partir da vida “assegurada” pelo resgate, segue seu curso 

completamente transformado. 

Tão importante quanto perceber as diferentes representações da morte encontradas no 

corpus é ver o modo como elas são dispostas por meio da arte da palavra. As três histórias 

narram os acontecimentos de forma muito clara, sem muitos rodeios
33

 e, o que mais merece 

nossa atenção, a partir do ponto de vista da personagem adolescente. Todas as impressões 

nelas dispostas não partiram das personagens adultas e de respostas repetidas vezes 

preconfiguradas. As reflexões que giram em torno não só dos conceitos da morte advêm da 

participação das jovens personagens e suas experiências. Não há o crivo do adulto sobre o que 

refletem, são livres para tal. Esse caro aspecto varre qualquer sombra de tom pedagogizante 

ou que faça os livros funcionarem como manual de formação. São obras literárias e nada 

mais. 

Além disso, as obras selecionadas são extremamente polissêmicas e ricas 

esteticamente, portanto, com igual teor artístico à chamada literatura para adultos. Obras 

como estas, representando o que o subsistema literário juvenil tem de melhor, não 

subestimam o leitor e propõem leituras extremamente críticas que exigem dele 

posicionamento, questionam seu mundo e sua postura diante dele, gerando um movimento 

emancipatório a partir do incentivo à qualidade de pensamento reflexivo formando, dessa 

forma, não só leitores, mas indivíduos. 

Para finalizar nossas reflexões e arrematar a costura de significados do texto, uma 

última e rica contribuição expressará alguns dos resultados epistemológicos alcançados com a 

presente pesquisa. Nela se pode encontrar a síntese de tudo aquilo que tentamos dizer até 

agora: 

                                                           
33

 Com exceção da obra de Carrrascoza (2007) que não menciona nenhuma vez a palavra morte ou qualquer 

outra dela derivada, utilizando, em seu lugar, a metáfora „da última viagem‟ feita pelo pai. 
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Nem é da morte que falo quando escrevo a palavra „morte‟: falo da vida, que 

um dia será declarada irreversível e irrevogável, com tudo o que fizemos e 

deixamos de fazer até a hora daquela enigmática visita (LUFT, L., 2004, p. 

122-123). 

 

Uma obra de literatura juvenil que tematize a morte está, ao fim e ao cabo, 

contemplando a vida, argumentando acerca do tempo que nos é dado, de nossas escolhas, 

oportunidades, do modo como decidimos passar o tempo que podemos, de fato, viver. Se 

pudéssemos, verdadeiramente, lançar mão de algumas palavras para concluir a pesquisa, elas 

seriam relacionadas ao fato de que as obras literárias juvenis de qualidade, ao tematizarem a 

morte, oportunizam ao jovem leitor mensurar a vida, pelo contraste que ela estabelece com a 

finitude humana. 
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