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o biNÔMÍO fANTÁSTÍCO 

Vimos nascer o tema fantástico - a primeira inspiração para uma 

história - mediante uma única palavra. Tudo não passou, porém, de 

uma ilusão de ótica. Na realidade, não basta um pólo elétrico para 

provocar uma faísca , são precisos dois . Uma única palavra "age" 

("Sopre,o . E o nome age ... " disse Montale) apenas quando encontra 

outra que a provoca, que a obriga a sair do seu cotidiano binário e 

se redescobrir em novos significados. Não há vida onde não há luta. 

Isso está intrínsecamente ligado ao fato de que a imaginação 

não é uma faculdade qualquer, separada da mente: é a própria men, 

te, na sua interação, a qual, solicitada por uma atividade mais que 

por outra, serve, se sempre dos mesmos procedimentos. E a mente 

nasce na luta e não na paz. Henry Wallon escreveu em Le origini 
dei pensiere nef bambino, que o pensamento forma,se em ~u~la. A 
·d ,· d " 1 " -- e d ·s da 1de1a de 1 eia e mo e nao se I orma nem antes nem epoi 
"d " e undo · "o uro , mas contemporaneamente, em um encontro iec · _ 

b. , ·a nao 
elemento fundamental do pensamento é essa estrutura man ' . 

, anteno, 
apenas os elementos que a compõem. A dupla, os pares, sao 

res ao elemento isolado". 
Logo, no princípio era a oposição. Paul Klee é do mesmo pare-

d d 11 fi tione que 
cer quan o escreve em sua Teoria dei/a forma e e a igura 
" · .. . . ceitos ern 

0 conceito nao existe sem o seu oposto. Não existem con 

si, mas em geral são 'binômios de conceitos"'. 
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d "b . ~ ío fantástico". 
Uma história pode nascer apenas e um mom , . ,, É 
"Cavalo,cão" não é exatamente um "binômio fantastico · . uma 

simples associação de elementos de uma mesma ~lasse zo~lógica. A 

imaginação assiste indiferente à evocação dos dois quadrupedes~ . 
É necessária certa distância entre as duas palavras, é ne~essa __ no 

que uma seja suficientemente estranha à outra e sua aprox1maç_ao : 

discretamente insólita, para que a imaginação se veja obrigada a ms, 
tituír um parentesco entre elas , para criar um conjunto (fantástico) 

onde os dois elementos estranhos possam conviver. Por isso é bom 

que o binômio fantástico seja escolhido com a ajuda do acaso . As 
duas palavras podem ser ditadas para duas crianças, às escondidas 

uma da outra, ou indicadas por um dedo que não saiba ler, em pági

nas de vocabulário desconhecido . 
Quando eu era professor, mandava um aluno escrever uma pa

lavra sobre um lado visível da lousa, enquanto outro escrevia outra 
palavra sobre uma parte coberta. O pequeno rito preparatório tinha 

sua importância. Criava expectativa. Se um aluno escrevia, à vista de 
todos, a palavra "cão", essa palavra se tomava imediatamente espe
cial, pronta para fazer parte de uma surpresa, inserindo-se num evento 

imprevisível. Aquele "cão" não era um quadrúpede qualquer, era já 

um personagem aventureiro, disponível, fantástico . Descoberta a outra 
parte da lousa lia-se, suponhamos, a palavra "armário". Uma risada 

gostosa saudava-a. A palavra "ornitorrinco", ou "tetraedron não fa

rjam tamanho sucesso. Ora, um armário em si não faz rir nem chorar. 

E uma presença inerte e banal. Mas aquele armário, faze n do dupla 

com um cão, era outra coisa. Era uma descoberta, uma invenção, 
um estímulo excitante. 

L!, anos ,,depois , o que Max Ernst escreveu para explicar O seu 
con_ce,to de desambientação sistemática". Ele serviu-se exatamente 

da imagem de ~m armário, aquele pintado por De Chirico no meio 

~e ~?1ª bela_ patsag~,m clássica, entre oliveiras e templos gregos . As-
s~m desambientado , precipitado em um contexto inédito , 
no t b . , o arma-

ornava-se um o Jeto misterioso . Talvez estivesse repleto d ·d 
talvez não: mas certamente estava pleno de e , . e vesti os, 

. 1asc1n10. 
V1ktor Skolovskij descreve o efeito de ., e stranhamento" Tc l . 

consegue obter falando de um simples divã como a1 , que o sto1 
tivess · t guem que jamais 

e vis o um, ou nem suspeitasse d e seus possíveis usos . 
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,,6. ~mio fantástico" as palavras não estão presas 
No mo . a seu si 

.d. no mas libertas da cadeia verbal da qual faz &-
nificado coti 'ª ' ,, "d b ' em Pane 

. . nte São "estranhas , esam 1entadas", iogad 
cottd1aname · as urna 

tras em mares nunca dantes navegados. Só e t-
contra as ou . _ . . . , n ao en-

em cond,çoes 1dea1s para gerar uma historia 
contram-se · 

Vamos, enfim, trabalhar com as palavras "cão" e "armário". 

O rocedimento mais simples para se criar urna relação e 
p . - . 1 d 06 ntre 

elas é ligá-las com uma prepos1çao arttcu a a . teremos assim di-

versas imagens: 

0 cão com o armário 

0 armário do cão 
o cão sobre o armário 

o cão no armário etc. 

Todas essas imagens nos oferecem o esquema de uma situação 

fantástica: 
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1 . Um cão passa pela estrada com um armário nas costas. É a 

sua casa, o que se há de fazer ... Ele a traz sempre nas costas, 

como os caramujos fazem com suas conchas. E assim ad 

Jibiwm. 
2 . O armário do cão me parece, mais do que qualquer outra 

coisa, uma idéia para arquitetos, designers, decoradores de 

luxo . É feito para guardar seus capotes, sua coleção de 

coleiras, pantufas para o frio, seu salvo-conduto, ossos de 

goma, gatos de pelúcia, o guia da cidade (para buscar o 

leite, o jornal e os cigarros de seu dono). Não me vem ne

nhuma idéia que contenha também uma história. 

3 • O cão no armário é uma idéia, de imediato, mais convidati, 

va. O doutor Polifemo volta para sua casa, abre o armário 

para pegar o seu roupão e encontra um cão. Somos subita, 

mente levados a cogitar explicações para aquela aparição. 

Mas as explicações podem ficar de lado. É mais interessante, 

no momento, analisar de perto a situação. O cão é de uma 

raça indefinível. Afável para com o próximo, oferece a pata 

educadamente, mas nada de sair do armário, apesar das sú, 

p licas do doutor Polifemo. Depois, o doutor Polifemo vai to 

mar uma ducha e encontra outro cão no armarinho do ba

nheiro. No armário da cozinha tem outro, outro debaixo da 

pia, outro na geladeira, meio congelado. N a d ispensa ta°'.

bém há um, e finalmente há um chiuaua na gaveta da escn

vaninha. O doutor Polifemo bem que podia, a essa altura , 

chamar o zelador para ajudá-lo a expulsar os invasores. M as, 

em vez disso, ele vai ao açougue e compra dez quilos de filé 

para alimentar seus hóspedes . Todos os dias, daquele em 

diante, ele compra dez quilos de carne. E acaba chamando 

a atenção. O açougueiro suspeita. Os boatos correm, e a 

maledicência cresce. Proliferam as calúnias . Aquele tal dou

tor Polifemo não teria em casa espiões atômicos? Não estaria 

fazendo experimentos diabólicos com todos aqueles filés e 

contrafilés? O pobre doutor perde a clientela. Alguém de

nuncia-o à polícia. O rde nam uma revista em sua casa. E as

sim descobrem que o inocente doutor Polifemo suportou 

tantas perseguições apenas por amor aos cães. Etc. 

A história , nesse estágio, é apenas "matéria-prima". Trabalhá-la 

como produto final seria tarefa para um escritor. Para nós interessa 

apenas exemplificar o uso de um "binômio fantástico". O nonsense 

pode permanecer. Trata-se de uma técnica que as crianças conse

guem aplicar muito bem, com muito divertimento, como eu mesmo 

pude constatar em tantas escolas da Itália. O exercício, bem entendi

do, tem sua importância real, da qual voltarei a falar em momento 

oportuno. Mas não vamos transfigurar seus alegres resultados. Em 

nossas escolas, de um modo geral, se ri muito pouco. A idéia de que 

a educação deve ser uma coisa tétrica está entre as mais dificeis de 

combater. Giacomo Leopardi já sabia disso quando escreveu, em l 0 

de agosto de 1823: 

A mais bela e afortunada idade do homem, que é a meninice, é 

atormentada de mil maneiras, com mil angústias, temores, fadigas 

nos estudos e na instrução, tanto que o homem adulto, ainda que 

em meio à infelicidade ... não aceitaria tornar-se menino se para 

isso a condição fosse sofrer tudo aquilo que sofreu na inf"ancia. 
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