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Escrevo há muito tempo. Costumo dizer que, se ainda 
não aprendi não foi por falta de prática. Comecei cedo; minhas 
recordações de infância estão ligadas a isso, a ouvir e contar 
histórias. Não só histórias de personagens que me emociona
ram, me intrigaram, me encantaram, me assustaram - o Saci
Pererê, o Negrinho do Pastoreio, a Cuca, Hércules, Teseu, os 
Argonautas, Mickey Mouse, Tarzan, os Macabeus, os piratas, 
Emília, João Felpudo, Huck Finn - mas também as histórias 
que eu ouvia, de meus pais, de parentes, dos vizinhos, e aquelas 
que eu próprio inventava. 

Contar e ouvir histórias é fundamental para os seres 
humanos; parte de nosso genoma, por assim dizer. Sob a for
ma de mitos, as histórias proporcionavam, e proporcionam, 
explicações para coisas que parecem, ou podem parecer, miste
riosas. De onde veio o mundo? De onde surgiram as criaturas 
que o habitam? O que acontece com o sol, quando ele se põe? 
Mitos ou histórias proporcionam explicações que, mesmo fan
tasiosas (ou exatamente por serem fantasiosas) acalmam nossa 
ansiedade diante da vida e do universo. Os índios K.iowa, dos 
Estados Unidos, explicam, através de uma narrativa, porque 
a formiga vermelha tem o corpo praticamente dividido em 
duas metades. A história é narrada através de diálogos entre o 
deus Saynday e a Formiga Vermelha, que tinha então o corpo 
intetnço, esférico. Saynday expressa a sua preocupação em 
relação à morte, coisa que a Formiga Vermelha, no entanto, 
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menospreza e considera apenas como um justo castigo para 
incompetentes. Dias depois o filho da Formiga Vermelha mor
re, pisado por um bufálo; desesperada, ela tenta suicidar-se, 
cortando-se em duas metades com uma faca, mas Saynday não 
deixa. Resultado: a Formiga Vermelha fica com o corpo quase 
seccionado. Desta maneira, além de prover uma explicação para 
a característica do inseto, a narrativa envolve uma meditação 
sobre a morte e o sofrimento. Tão importantes quanto os mitos 
são os contos populares, aqueles que serviram de base para 
as histórias de Charles Perrault, dos irmãos Grimm, de Hans 
Christian Andersen. 

Como entender a magia dos contos de fadas e as narrati
vas populares em geral? Vários teóricos estudaram o assunto, à 
luz de diferentes pontos de vista. Para começar, temos o russo 
Vladimir Propp (1895-1970), que usou o método estruturalis
ta para identificar os elementos narrativos mais simples dos 
contos populares russos, os "narratemas" .  Identificou assim 
31 narratemas básicos. Por exemplo: 1) o herói é apresenta
do; 2) o herói recebe uma proibição ("nunca atravesse aquele 
bosque"); 3) o herói viola a interdição; 4) o herói encontra o 
vilão, e assim por diante. 

Esta, contudo, é uma análise formal. Para entendermos 
o significado psicológico das histórias temos de ir mais fundo, 
como fez Bruno Bettelheim (1903-1990). Egresso de campos 
de concentração, Bettelheim imigrou para os Estados Unidos, 
onde tornou-se professor de psicologia na Universidade de 
Chicago. Lá criou a chamada Escola Ortogênica, que tratava 
de crianças mentalmente perturbadas. O trabalho lhe deu certo 
prestígio; sua reputação, contudo, ficou prejudicada quando 
se revelou que as credenciais universitárias de Viena por ele 
apresentadas não existiam e que tinha maltratado crianças. 
Mas seu livro T he Uses of Enchantment (Os usos do encan
tamento, 1976), que examina os contos de fadas à luz da psio
logia freudiana, teve muita repercussão. Bettelheim sustenta 
que tais narrativas são importantes no desenvolvimento da 
criança, ajudando-a a entender e, inclusive, a sublimar os seus 
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impulsos agressivos. Já Marie-Louise von Franz (1915-1998) 
aplicou os princípios da análise junguiana aos contos de fa
das. Em Uma introdução à interpretação dos contos de fadas, 
argumenta que tais narrativas são a mais simples e mais pura 
expressão do inconsciente coletivo postulado por Karl Jung 
e que é partilhado por toda a humanidade e que está povoa
do por gigantes, monstros, bruxas, demônios. O historiador 
contemporâneo Robert Darnton diz que os contos de fadas 
ajudam-nos a entender o mundo mental -temores, esperanças 
- de épocas passadas. Em muitos casos, funcionavam como 
lições práticas. A história do Chapeuzinho Vermelho, narrada 
pelos pais às filhas, era uma advertência: na Idade Média as 
meninas eram presas fáceis dos senhores feudais, que podiam 
violentá-las sem qualquer restrição. 

Os mitos antigos encontram correspondência nas nar
rativas dos bardos gregos e romanos, nas lendas orientais, nas 
parábolas bíblicas, na novella medieval italiana (aperfeiçoada 
por Bocaccio), nos fabliaux franceses, nos contos modernos. 
Porque têm princípio, meio e um final, as diferentes formas 
de narrativa nos dão a consoladora idéia de que a vida faz 
sentido. Final, aliás, não é a mesma coisa que fim. Final é 
menos drástico, e mais misericordioso. No final a imagem 
fica congelada; há um potencial para a continuidade, esta sem 
limites. Ad imortalitatem, a divisa da Academia Brasileira de 
Letras, expressa um desejo (fantasioso, mas desejo) de todos 
os seres humanos. Todos queremos ser imortais. A literatura 
é uma promessa neste sentido, uma dupla promessa aliás. De 
um lado, o autor tem a esperança da permanência: "Fulano 
não morreu, permanece vivo em suas obras." De outro lado, 
a história sempre pode continuar. "Casaram e foram felizes 
para sempre." Este "sempre" é uma gama infinita de possibi
lidades: os filhos, alegres e rechonchudos; os netinhos .... De 
divórcio ninguém fala ao final de um conto de fadas. Não faz 
parte do final feliz. 

Unindo os seres humanos na esperança, ainda que fan
tasiosa, as narrativas criam laços emocionais. Querem um 
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exemplo? Tomem uma família, pai, mãe, filhos em casa, à noite. 
Já jantaram, já viram tevê- a típica rotina das casas brasileiras 
nesse horário. E aí o pai ou a mãe anunciam ao caçula que está 
na hora de dormir. 

Não há criança que receba esta notícia sem protestar. 
Afinal, será afastada do convívio dos pais e dos irmãos; será 
levada para o quarto de dormir, a luz vai se apagar, a porta vai 
se fechar. Ficará no escuro, aquele escuro que a imaginação 
infantil povoa de seres fantásticos, não raro ameaçadores. E 
por isso reclama, sapateia, chora. Todo pai e toda mãe sabem, 
contudo, que há um jeito de superar este problema. Uma frase: 
"Se você fôr para a cama agora, eu lhe conto uma história." 

Não há menino ou menina que resista a este convite. 
Porque a história significa a presença tranqüilizante do pai ou 
da mãe. E se eles lerem a história a criança associará o objeto 
livro com esta imagem protetora: estará nascendo ali um futuro 
leitor ou leitora. 

A história é feita de palavras. Palavras são fundamentais 
para quem escreve, como a madeira, a serra, o martelo, os 
pregos, para o marceneiro. Esta comparação, no meu caso, é 
mais do que adequada. Passei boa parte da infância na oficina 
de móveis do meu tio. Como não podia comprar brinquedos 
em lojas -eram muito caros -eu próprio os fabricava, utili
zando a madeira que sobrava dos móveis. Confeccionava assim 
aviões e navios de guerra, todos com muitos canhões -cada 
canhão era representado por um prego, com o que ficava fácil 
criar um grande poder de fogo. 

Lembro esses brinquedos com saudade. Ensinaram-me, 
em primeiro lugar, a trabalhar com as mãos, o que é um bom 
antídoto para a arrogância intelectual. Ensinaram-me também 
a usar a imaginação para com ela suprir as deficiências dos 
toscos objetos. 

A comparação com oficina pode parecer insólita; lite
ratura nem é considerada trabalho. Há uma história (sempre 
contando histórias, Moacyr Scliar! Sempre contando histórias!) 
sobre um escritor e seu vizinho. O vizinho olhava o escritor que 
estava sentado, quieto, no jardim, e perguntava: descansando, 
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senhor escritor? Ao que o escritor respondia: não, amigo, estou 
trabalhando." Daí a pouco o vizinho via o escritor mexendo 
na terra, cuidando das plantas: trabalhando? Não, respondia 
o escritor, descansando. 

Uma ocupação que não parece trabalho mobiliza arcaicos 
sentimentos de culpa; afinal, e ao menos no Ocidente, ainda 
vivemos sob a influência do bíblico "ganharás o pão com o 
suor do teu rosto". Isto talvez explique um curioso ritual do 
Nobel Gabriel García Marquez. O escritor colombiano conta 
que, quando senta para escrever, coloca sobre a mesa os mais 
variados objetos, lápis, tesoura, cola, borracha, grampeador 
-para se sentir como um operário. Mas o resultado objetivo 
desse esforço, do ponto de vista material, é modesto: resume
se a palavras. Palavras na tela do computador, palavras no 
papel. 

Palavras, palavras. São tudo -para os escritores, não 
para as pessoas em geral. Isto explica a amarga ponderação 
de Franz Kafka: é um absurdo trocar a vida por palavras. Ou 
o dilema posto por Pirandello: ou se vive, ou se escreve. Ou a 
poética afirmação de Pablo Neruda: "Livro, quando te fecho, 
abro a vida." Apesar da suposta oposição entre texto e vida, 
todos os escritores sabem que não há outra forma de produzir 
literatura. É preciso, por assim, dizer, suspender a existência, 
ainda que momentaneamente, para criar outras existências, 
virtuais, ficcionais. 

É um trabalho eminentemente solitário. Claro, sabemos 
de livros escritos a quatro ou mais mãos - Luis Fernando 
Verissimo, Josué Guimarães, Edgar Vasques e eu escrevemos 
uma história chamada Pega pra Kaput - mas estamos falan
do de exceções. A regra é: cada obra, um autor, e um autor 
em solidão. O contato com o público demorará a acontecer. 
Neste sentido, o teclado do computador é diferente do teclado 
do piano, por exemplo. Este último proporciona um retorno 
imediato; qualquer o público que assiste ao concerto de um 
pianista poderá manifestar seu apoio (ou sua desaprovação) 
tão logo termine a peça musical. No caso da literatura há uma 
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inevitável latência. O texto precisa ser terminado, e depois 
enviado para edição, e depois chegar ao leitor. A essa altura 
não raro o próprio escritor perdeu o interesse por sua obra. 
Ernst Hemingway, que além de escritor era também caçador, 
dizia que um livro pronto é como um leão morto. Vivo, o leão 
sacode a juba, ruge, mostra os dentes, ataca; morto, ele jaz 
no solo como um tapete empoeirado. Não por outra razão há 
escritores que jamais releem suas obras. 

Por outro lado, a ficção tende a adquirir uma existência 
autônoma, independente do escritor. Porque a obra não está 
atrelada à realidade imediata, resultando, como resulta, da ima
ginação. Da mentira, se vocês quiserem. Verdade é uma palavra 
muito relativa para um escritor de ficção. O que é verdade, o 
que é fantasia? 

No Colégio Júlio de Castilhos, de Porto Alegre, onde 
estudei, havia um rapaz que tinha fama de mentiroso. Fama, 
não; ele era mentiroso. Todo mundo sabia que ele era menti
roso. Todo mundo, menos ele. 

Certa manhã o rádio transmitiu uma notícia alarmante: 
um avião em dificuldades -o trem de pouso não baixava - so
brevoava Porto Alegre, e podia cair a qualquer momento. No 
colégio (nossas aulas começavam logo depois do meio-dia) não 
se falava de outra coisa. Estávamos ali, preocupados, quando 
apareceu o nosso colega. Pálido, nervoso, disse que tinha visto 
uma cena terrível: o avião que estava em perigo caíra perto da 
casa dele e explodira, uma coisa medonha, muitas vítimas. Nós 
escutávamos, impressionados. Aí veio um colega correndo, com 
a notícia: o avião acabara de aterrisar sem problemas. Todo 
mundo começou a rir. Todo mundo, menos o colega mentiroso: 
não pode ser, repetia teimosamente, eu vi o avião cair. 

Agora, quando lembro este fato, concluo que, num certo 
sentido, ele não estava mentindo. Vira, realmente, o avião cair. 
Com os olhos da imaginação, decerto; mas para ele o avião 
tinha caído, e tinha incendiado, e muita gente havia morrido . . . 
O rapaz acreditava no que dizia, porque no fundo era um fic
cionista. Se tivesse escrito o que contara, seria um escritor, bom 
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ou mau; como não escrevera, tratava-se de um mentiroso. Uma 
daquelas pessoas que não conseguem separar o real do imagi
nário. O que até independe da vontade: uma pesquisa científica 
mostra que, estas pessoas são diferentes. Seu cérebro contem 
uma quantidade maior das fibras que conectam os neurônios, 
o que lhes dá maior facilidade para conectar idéias. Na vida 
em geral conexão é uma palavra-chave; "Only connect", diz o 
escritor inglês E.M.Forster, e a recomendação de conectar-se 
vale tanto no sentido do relacionamento com outras pessoas 
como do ponto de vista da existência interior. Pôr em contato 
diferentes partes de nossa mente, inclusive aquelas partes que 
se expressam simbolicamente, metaforicamente, é essencial. 
É o início mesmo do processo de criação. Um processo que 
envolve muitos mistérios: os escritores nunca conseguem res
ponder satisfatoriamente à clássica pergunta: de onde surgem 
as idéias para os textos? É mais fácil responder de onde não 
surgem as idéias. Não surgem do uso de drogas, por exemplo. 
No passado, pessoas recorriam às mais variadas substâncias, 
como o LSD, na esperança de estimular a criatividade. Não 
funciona. Truques também não funcionam, como constata
ram os surrealistas com a escrita automática. Era uma versão 
do processo de livre associação da psicanálise, e consistia em 
rabiscar qualquer coisa, ao acaso, até que um texto literário 
dali brotasse. Não brotava, mas associação é uma boa palavra 
para descrever o processo criativo. Algo serve de estímulo; 
no caso dos escritores, uma notícia de jornal, uma história 
que nos é contada, um episódio histórico, uma imagem. John 
Fowles escreveu A mulher do tenente francês a partir de uma 
persistente visão: mulher de costas, num cais, olhando o oceano. 
Que mulher era esta? Por que olhava o oceano? Em busca de 
respostas para estas perguntas o autor chegou à história (ou à 
estória, se vocês quiserem usar o neologismo criado por Guima
rães Rosa a partir do inglês story, que é diferente de History) . 
Mas, podemos perguntar, como é que se sabe que tal notícia 
de jornal vai dar uma história (estória) e aquela outra notícia 
não vai? Em outras palavras, como se sabe que uma idéia é 
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boa? Quando os pêlos do braço se arrepiam, respondia Ernst 
Hemingway, o que faz sentido. Trata-se de uma reação visceral 
que não controlamos, mais autêntica, portanto, do que aquilo 
que passa pelo nosso raciocínio. Os pêlos do braço, movidos 
por músculos lisos (não dependentes de nossa vontade) , são 
sinceros: se se põem de pé para aplaudir a idéia, podemos ter 
a certeza de que ela brotou do mais íntimo, do mais visceral, 
do nosso ser. 

O mesmo se pode dizer dos sonhos, uma situação na qual 
temos acesso, momentaneamente, fugazmente, àquele compar
timento de nossa mente conhecido como inconsciente, e que 
participa, ainda que de maneira para nós obscura, no processo 
criativo. Se compararmos a mente com uma casa, o consciente 
seria o living, a sala de jantar, a cozinha, o banheiro -lugares 
habitualmente freqüentados, ao passo que o inconsciente cor
responderia a um escuro porão ou sótão, aqueles lugares em que 
guardamos coisas velhas, brinquedos estragados, roupas fora 
de uso e onde raramente vamos. Porão e sótão que se abrem 
independente de nossa vontade, fechando-se em seguida. 

Que o sonho pode desencadear o processo criativo 
(ou que o processo criativo ocorra no sonho) demonstra-o o 
famoso episódio ocorrido com o poeta inglês Samuel Taylor 
Coleridge em 1797. Depois de tomar uma dose de ópio, droga 
então freqüentemente usada e que provocava sono, Coleridge 
pôs-se a ler um livro que mencionava um palácio construído 
pelo imperador mongol Kubla Khan. Adormeceu e, em sonhos, 
escreveu um longo ("Não menos que duzentas a trezentas 
linhas") poema sobre o tema. Acordando, tratou de colocá-lo 
no papel e chegou a escrever algumas dezenas de linhas; mas 
então foi interrompido por um visitante que bateu à sua porta 
e a quem, educadamente, atendeu. Quando finalmente retomou 
a tarefa verificou, para seu surpreso desgosto, que, à seme
lhança do que acontece com os sonhos quando acordamos, o 
poema tinha simplesmente desaparecido de sua memória. Foi 
publicado assim, incompleto, com o título de Kubla Khan e 
o subtítulo: Uma visão em um sonho. 
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Sonhos não sao inspiradores unicamente para poetas 
ou escritores. Eles também desencadeiam o processo criativo 
em outras áreas, inclusive científicas. O químico alemão Frie
drich August von Kekulé estava às voltas com um problema 
complicado: descobrir a disposição espacial dos átomos de 
carbono na molécula do benzeno, a popular benzina. Por mais 
que quebrasse a cabeça não conseguia a resposta para esta 
pergunta. Uma noite, e é ele mesmo quem o narra, adormeceu 
olhando as chamas da lareira que se retorciam, segundo sua 
expressão, como "serpentes de fogo". E aí sonhou com uma 
serpente que mordia a própria cauda, formando uma figura 
semelhante a um anel. Ao acordar, Von Kekulé tinha desco
berto o anel benzênico. Cabe aqui a pergunta: de onde veio 
esta imagem? Como se introduziu na cabeça do cientista? Os 
antigos gregos viam nisso a ação das musas, a quem se devia 
a inspiração. Uma interpretação mais lógica nos diz que von 
Kekulé tinha a resposta para seu problema -no inconsciente. 
Um junguiano lembraria que a serpente que se devora pela 
própria cauda, Ouroboros, é um antigo mito, um arquétipo 
que faz parte do inconsciente coletivo postulado. Mas por que 
o cientista não encontrou antes essa imagem? Boa pergunta. 
Para tentar respondê-la, teríamos de deitá-lo num divã (com 
ou sem lareira por perto), do qual ele falaria para um analista 
competente. E nem isto nos garantiria uma resposta satisfa
tória. Porque o processo .criativo, ao menos no atual estágio 
de nossos conhecimentos, envolve muitos mistérios. O que, 
diga-se de passagem, não é de todo mau. Já exploramos todo 
o planeta, já exploramos parte do universo; é bom, portanto, 
que a existência ainda tenha algum segredo, algum mistério, 
algum desafio. Isto dá sabor à vida. 

Não apenas as origens do texto literário são obscuras. 
O próprio significado deste pode ser intrigante -inclusive, e 
principalmente, para o próprio autor, a quem freqüentemente 
pergunta-se o que quis dizer com determinado conto, deter
minado poema. Como se a obra fosse um enigma do qual o 
escritor, e só o escritor, possui a resposta. O leitor, este, tem 
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de sofrer; o leitor é Édipo ouvindo da esfinge literária o de
safio: "Decifra-me ou te devoro" (para estudantes a segunda 
alternativa parece muito mais provável). Mas isto é um equí
voco. Em relação à sua própria obra, o escritor é como alguém 
que tem uma ferida no dorso; a lesão está ali, ele a sente, mas 
não pode vê-la. E, se não tem um espelho à mão, precisa de 
alguém que lhe diga o que está se passando numa parte de 
seu corpo que é para ele quase como a face oculta da Lua. Ou 
então pode recorrer à ficção. Que não cura todas as lesões, 
mas pelo menos ajuda. 
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