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Bia Reis

Eles costumam ser enormes, es-
verdeados, com dentes pontia-
gudos e asas. E, claro, soltam
fogo pela boca quando querem
amedrontar seus inimigos. Na
maioria das culturas, em espe-
cial no Ocidente, são associa-
dos à destruição; às vezes, con-
siderados a própria encarna-
ção do mal. Mas no Oriente a
história é outra. Lá, são festeja-
dos, protegem o poder do impe-
rador e têm ligação com a irriga-
ção e a fertilidade.

Na China, por exemplo, o sur-
gimento dos dragões é antiquís-
simo, anterior à escrita, conta a
especialista em contos de fadas
Katia Canton, professora da Uni-
versidade de São Paulo (USP) e
curadora do Museu de Arte Con-
temporânea (MAC). “O dragão
aparece em várias culturas de di-
ferentes maneiras e como perso-
nagem de conto de fadas. Há re-
gistros de seres mágicos até na
pré-história, quando o desenho
e a escrita eram uma coisa só.”

Katia relata que em cada cul-
tura o dragão assume uma fun-
ção particular, mas hoje, no
mundo globalizado, é comum
vermos uma mistura de caracte-
rísticas. “Por aqui, sempre tí-
nhamos um ser agressivo, mas a
tendência é mostrar o outro la-
do do que seria um clichê. Isso
não é nem ruim nem bom; é ape-
nas uma forma de lidar com o
tema. Eu prefiro reforçar a tradi-
ção que está por trás dos símbo-
los, recontar as histórias com a
força que elas carregam. Mas há

bons autores q u e f a z e m o
oposto”, diz a escritora, autora
de cerca de 50 livros.

Nos contos de fadas clássicos,
os dragões protegem as prince-
sas que são mantidas em torres
gigantescas, lutam contra prínci-
pes vindos de lugares longín-
quos. Defendem as donzelas e
aproveitam o seu
poder intimidador
para testar os pre-
tendentes.

Em A Bruxinha e
o Dragão, lançado
pela Companhia
das Letrinhas, o es-
critor e ilustrador
Jean-Claude R. Alphen brinca
com os dois lados da personali-
dade dos dragões. Alphen conta
uma história que se passa em
um tempo para lá de antigo,
quando as filhas dos bruxos ga-

nhavam um dragão
ao completar 8

anos. O presente po-
dia ser de todo jeito:

voador, soltador de fogo, com
chifres, grandão ou pequenino.

Mas havia uma menina que
não queria qualquer um. So-
nhava com o maior dos dra-
gões, o mais feroz, o mais colo-
rido, com o maior número de
chifres, aquele que voasse
mais alto. Preocupado em agra-
dar à filha, depois de tantas bus-
cas ele decide se transformar
no próprio presente.

O dragão em
que o mago se
transfigura não
é fe r o z , n ã o
tem chifres,
tampouco voa.
Como diz Al-
phen, é muito
mais uma cria-

tura “da família das lagartixas
bem alimentadas do que um
dragão”. A transformação do
mago em dragão foi inspirada
na história do escritor, que vi-
vencia as dores e as delícias da
adolescência das filhas, Julia e
Clarice. “A metamorfose tem a
ver com essa transição. Essa fa-
se deixa a criança em polvoro-
sa, sem saber para que lado ir.

Na verdade, o personagem é
um só: o dragão é a menina, é a
vontade que ela tem de cres-
cer, de alçar voo”, conta.

Na história, o mago acompa-
nha a filha de perto, mas fica per-
dido frente aos desejos da garo-
ta. “O mago, atrapalhado, simbo-
liza o pai e mãe em uma só figu-
ra. A adolescência é uma época
desajeitada tanto para os pais
quanto para os adolescentes.”

Em meio às inevitáveis dificul-
dades do período, Alphen man-
tém o otimismo. “Eu percebo ni-
tidamente como elas vão desco-
brindo o mundo. Temos a res-
ponsabilidade de encaminhar e
dar limites, e isso não é fácil. No
começo, o pai fala: você quer um
dragão? Eu vou conseguir o mais
bonito. Ele arruma vários, mas
ela impõe diversas exigências. O
pai erra muito, se transforma
ele próprio em dragão, no ser
que ela quer, que é amigo. A
criança sempre escolhe a face
mais amena dos pais e depois vai
descobrindo outras facetas.”

Em A Bruxinha e o
Dragão, Alphen mais
uma vez escreveu e
ilustrou, como vem
fazendo há seis anos.
Aqui, os desenhos ga-
nharam tons sur-

preendentes de azuis, roxos e
verdes com a ajuda da tecnolo-
gia. “Já usei aquarela, pastel,
acrílica, guache. Experimentei
de tudo e fique siderado pelo
pastel oleoso. Mas, para traba-
lhar com ele, teria de fazer figu-
ras imensas. Por isso, criei uma
maneira de fazer o mesmo no
computador”, afirma.

Com afeto. Um ser ainda mais
doce é a figura central de outro
lançamento que trata do mundo
dos dragões, o Outra Vez!, da es-
critora e ilustradora Emily Gra-
vett (Editora Salamandra). Com
um texto simples, Emily narra a
história de um filhote que, gruda-
do em seu cobertor, se apaixona
por um livro sobre um dragão
vermelho que cospe fogo. O pe-
queno pede infinitas vezes para
a mãe contar a história, mas ela
adormece. E o filhote mostra, de
fato, o que é ser um dragão.
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NOVA JERSEY

Q uando teve início o tiro-
teio naquele cinema em
Aurora, Colorado, na se-
mana passada, o filme che-
gou ao fim. Depois do tér-

mino do tiroteio, um novo filme co-
meçou. Poderíamos chamá-lo de fil-
me da negação, da ilusão e dos fins
felizes. Trata-se do filme nacional
que vem sendo exibido desde o nas-
cimento da república americana.

Bertolt Brecht inventou a ideia
do “efeito de distanciamento” co-
mo ferramenta teatral. Em vez de
criar para uma peça um final reple-
to de soluções agradáveis, Brecht
recomendava fins cheios de sofri-
mento, dor e injustiça. Assim, pen-
sou ele, o público sairia tão pertur-
bado, indignado e até enfurecido a
ponto de se tornar intolerante dian-
te da injustiça social ao seu redor.
Gostaria que a mídia americana em-
pregasse a convenção de Brecht.

O que ocorreu em Aurora foi alea-
tório, sem sentido, vazio de significa-
do e desprovido de narrativa. O ra-
paz de 24 anos que cometeu os assas-
sinatos, James Holmes, não se en-
quadra em nenhum tipo de perfil tí-
pico para os assassinos em massa.
Não existe perfil típico para um as-
sassino em massa. A única constan-

te são as armas que os assassinos em
massa usam para matar. Mas, como os
infantis Estados Unidos são incapazes
de reunir a coragem necessária para de-
ter o lobby das armas, e como os român-
ticos e eternamente inocentes EUA
são fanáticos pela felicidade e os fins
felizes, a classe comentarista america-
na volta sua atenção para os homens
que empunham as armas. E, quando os
comentaristas e especialistas termi-
nam sua investigação e análise, eles aca-
bam por tecer um conto perfeitamente
estruturado, reconfortante nos seus es-
clarecimentos e explicações.

Assim, deixamos para trás O Cavaleiro
das Trevas Ressurge e nos vemos agora no
meio de A Lenda Heroica do Massacre de
Aurora. Muitas das pessoas que estavam
naquele cinema de fato agiram de manei-
ra heroica. Lágrimas me vêm aos olhos
quando penso no jovem – ele cresceu na
cidade que fica bem ao lado daquela on-
de moro – que se jogou na frente da na-
morada para salvá-la. Ele foi morto por
uma saraivada de balas, mas ela sobrevi-
veu. Ao se concentrar nos feitos heroi-
cos das vítimas e não nos atos horrendos
do assassino, a mídia implica que, longe
de ser uma atrocidade sem sentido, todo
o evento foi uma afirmação do espírito
humano. Isso me parece algo nojento e
depravado. Uma das conclusões que po-
deríamostirar de uma afirmação tão per-
versa seria a de que a doentia permissivi-

dade das leis atuais de controle das ar-
mas não deveria ser revista. Como ve-
mos, as pessoas são capazes de suportar
qualquer coisa. Mas os mortos não po-
dem suportar nada, nem aqueles que fi-
caram marcados, seja mental ou fisica-
mente, para o resto da vida.

Depois da distorcida caricatura daqui-
lo que realmente ocorreu no cinema na-
quela noite, fomos então apresentados
a outro longa metragem: A História Da-
quilo Que Leva Um Assassino a Agir. So-

mos informados que Holmes tinha sido
reprovado nos exames orais para seu
doutoramento em neurociência. Ele
sempre foi “esquisito”. Parece que nun-
ca teve uma namorada. Apesar do fracas-
so no exame oral, ele era um cientista
“brilhante”; e é claro que a esquisitice
social e a preferência por assuntos cabe-
ça equivalem ao assassinato em massa.
Mais uma vez, não há motivo para mu-
dar as leis de controle de armas. Basta
tomar cuidado com pessoas tímidas de
aparência intelectual, denunciando-as
à polícia sempre que as encontrarmos.

Nenhuma revelação a respeito da vi-
da de Holmes vai consolar alguém cuja
vida tenha sido tocada pelo massacre. O

fato é que as informações a respeito de
sua vida e personalidade que estão ago-
ra vindo à tona são irrelevantes. Quem é
religioso o considera mau, e quem é ra-
cionalista secular o vê como insano. Em
ambos os casos, ele não passa de uma
entidade genérica e pouco distinta. Mal-
dade e insanidade são condições extre-
mas e niveladoras. O que quer que te-
nha feito de Holmes um indivíduo desa-
pareceu numa categoria genérica no se-
gundo em que ele começou a matar.

Mas o posicionamento e a criação de
narrativas por parte do público conti-
nuam, mesmo quando a solução para o
problema está encarando todos direta-
mente. Logo após o massacre, o prefei-
to de Nova York, Michael Bloomberg,
foi ao ar para castigar Obama, Romney e
todo o establishment político por sua
passividade diante do tema do controle
de armamentos. “Discursos reconfor-
tantes”, disse Bloomberg, são bem-vin-
dos, mas não servem como substitutos
de medidas que possam levar a uma mu-
dança real. Quanta coragem, prefeito!
Infelizmente, suas palavras de indigna-
ção são tão repreensíveis quanto as pala-
vras de conforto que criticou.

Afinal, o prefeito Bloomberg é dono
de uma fortuna de US$ 18 bilhões. De-
zoito bilhões de dólares. Trata-se de
uma soma superior ao orçamento
anual de um país pequeno. O obstáculo
que impede a aprovação de leis de con-

trole das armas é a National Rifle
Association, que faz contribuições
anuais de milhões de dólares para os
legisladores que, então, vetam to-
dos os esforços no sentido de limi-
tar o acesso dos americanos às ar-
mas. Bloomberg poderia usar uma
parte de sua fortuna – 1 bilhão de
dólares, digamos –, bater a melhor
oferta da NRA e comprar, por meio
do suborno legal conhecido como
“contribuição de campanha”, cada
um dos políticos que defendem a in-
dústria dos armamentos no país.
Em dois anos, os EUA de fato torna-
riam ilegal – vejam vocês! – a posse
de armas semiautomáticas.

Mas é melhor ainda fazer pose e
condenar eloquentemente os pró-
prios pares a partir do cume do Olim-
po. Trata-se de algo mais grandioso e
de um maior heroísmo aparente.
Quem sabe alguém transforme
Bloomberg e sua posição ousada num
frenético filme de ação. Então o tiro-
teio poderá recomeçar, assim como a
negação e as narrativas delirantes.
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