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APRESENTAÇÃO 

Os Anais das comunicações em mesas-redondas do I 

ENLIJ reúnem textos embrionariamente apresentados durante 

o I ENLIJ – I Encontro Nacional de Literatura Infantil/Juvenil: 

teorias e práticas leitoras –, na UERJ, período de 4 a 6 de junho 

de 2019. 

O I ENLIJ realizou-se como fruto de ação ligada ao Grupo 

de Pesquisa-CNPq “A narrativa ficcional para crianças e jovens: 

teorias e práticas”, atualmente nomeado “Encontros com a 

Literatura Infantil/Juvenil: ficção, teorias e práticas”, 

registrando-se o apoio dos GTs da Anpoll “Leitura e Literatura 

Infantil e Juvenil” e “Vertentes do Insólito Ficcional”. Teve, por 

objetivo, congregar pesquisadores cuja produção de 

conhecimento envolve essa literatura, no que diz respeito tanto 

a concepções mais aplicadas, como mais teóricas. O congresso 

fomentou diálogos entre tempos, espaços, linguagens, 

suportes, saberes, contemplando, como foco norteador, a 

literatura potencialmente direcionada a crianças e jovens. 

Os artigos que compõem estes Anais, provenientes de 

pesquisadores de todo o Brasil, abrigam os seguintes temas, em 

torno da Literatura Infantil/Juvenil: práticas leitoras; desafios 



sociais; identidades e diversidades de cultura, raça-etnia, 

gênero e faixa etária; relação com a imagem e vertentes do 

insólito ficcional. 

Boa leitura! 
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EIXO 1: LITERATURA 

INFANTIL/JUVENIL E 

PRÁTICAS LEITORAS 
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O ATENEU EM QUADRINHOS E OS 

MULTILETRAMENTOS: O LUGAR DOCENTE 

NA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA1 

Alison Medeiros de Mendonça Santiago 

Liliane Maria Jamir e Silva 

INTRODUÇÃO 

A temática desenvolvida neste trabalho relaciona-se à 

associação da literatura com a teoria dos multiletramentos, a 

partir da imersão na obra O Ateneu em quadrinhos, abarcando 

a utilização deste suporte didático na promoção dos 

letramentos visual e literário, simultaneamente. 

Esta proposta origina-se da inquietude em apresentar 

alternativas didáticas que ressignifiquem o ensino da 

literatura. A partir de estudos, notifica-se que as metodologias 

de ensino atuais se assemelham àquelas do século XIX. Sabe-

se que, nesse período, o modelo educacional pode ser 

considerado adequado por estar diretamente ligado aos 

sujeitos históricos daquela época. 

                                                           
1 Este artigo é um recorte do trabalho de conclusão de curso de Letras, desenvolvido e aprovado 
em 2019. 
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No entanto, mesmo com os avanços que se sucederam 

ao longo do tempo, o processo ensino-aprendizagem não tem 

apresentado grandes mudanças, sobretudo em um aspecto 

cultural, pois ainda se vê a valorização daquilo que é 

hegemônico, reproduzindo, no espaço escolar, uma espécie de 

segregação, à medida que os indivíduos nele inseridos 

compõem os diversos estratos sociais. 

Por esta razão, este trabalho inicia apresentando a 

tríade linguagem, cultura e sociedade, a fim de elucidar ao 

leitor que o discurso docente, através da prática, está associado 

a questões culturais e sociais. Em seguida, um estudo acerca 

dos multiletramentos é estabelecido, uma vez que, nesta 

construção, esta teoria reitera a importância da valorização 

multicultural no ambiente escolar. 

Por conseguinte, apontam-se as características dos 

quadrinhos frente à sua historicidade: como se deu o 

surgimento, a sua evolução e a aceitação desse gênero nos 

estudos científicos, sobretudo no trato com a verbovisualidade 

e com a tradução intersemiótica, características da literatura 

em quadrinhos que direcionam este trabalho às teorias dos 

letramentos visual e, concomitantemente, literário. 
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Posteriormente, são apresentados alguns aspectos 

sobre O Ateneu em quadrinhos enquanto obra literária, para 

que, logo após, a contextualização presentificadora seja 

desenvolvida, refletindo sobre a escola e o professor da 

contemporaneidade, em um paralelo com o internato e seu 

diretor, Aristarco. 

A LITERATURA COMO PRÁTICA SOCIAL: LINGUAGEM, 

CULTURA E SOCIEDADE 

Na constante modernização em que as práticas 

docentes estão localizadas, a literatura ainda se vê nos 

bastidores das estratégias didáticas para a formação do 

indivíduo social. As metodologias contemporâneas pouco se 

diferem das anteriores: carregam traços do ensino 

transmissivo, tratando o saber literário pelo viés conteudístico, 

informando épocas, obras e utilizando fragmentos destas para 

questões gramaticais. Este passado tão presente na atualidade 

contribui para o processo de escolarização inadequada que a 

literatura tem sofrido, singularizando-a como uma disciplina 

escolar. Este quadro – nada promissor – inquieta-nos a 

desenvolver uma alternativa que ressignifique a abordagem 

literária dentro do espaço escolar, por meio de perspectivas 

enriquecedoras que possam resgatar o seu caráter humanizador. 
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Ao iniciarmos o processo que relaciona a literatura e os 

multiletramentos, consideramos importante uma imersão 

acerca da tríade linguagem, cultura e sociedade. Para tal, 

salientamos que, nesse contexto, a linguagem é analisada em 

nível discursivo e, por esta razão, incide diretamente nas 

relações sociais. Assim, o discurso emana do âmbito escolar, 

originado nas práticas docentes, associadas ao trabalho com a 

literatura na sala de aula, caracterizando as nuances de 

tradicionalismo que ainda permeiam a praxis do ensino na 

contemporaneidade. Porém, antes de chegarmos à 

problemática deste tópico, vale ressaltar algumas questões 

referentes ao distanciamento entre o papel social que exerce a 

literatura e sua abordagem no contexto escolar. 

Conforme apresenta Candido, 

a literatura expressa uma necessidade universal 
e um direito dos indivíduos em qualquer 
sociedade. Ela é fundamental ao processo de 
humanização que confirme 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 de 
beleza, a percepção da complexidade do mundo 
e dos seres, o cultivo do humor. (2004, p.180) 
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Tem-se, então, a função humanizadora da literatura, 

atrelando-se à formação cidadã e educacional do indivíduo, em 

virtude da pluralidade de saberes que, em si, abarca, 

corroborando a construção da percepção crítica e a 

compreensão da realidade e suas entrelinhas. Entretanto, 

erroneamente, a literatura está inserida em lugares vazios, com 

um ensino restrito à transmissividade e à pseudoapropriação 

dos períodos literários, sob um modus operandi que não atribui 

valores significativos a essa experiência. 

As abordagens que valorizam esta modalidade de 

ensino também utilizam o corpus literário como objeto 

metalinguístico, servindo, tradicionalmente, ao estudo de 

aspectos gramaticais da Língua Portuguesa, junto à 

obrigatoriedade do trabalho com obras e formatos, tomados 

como válidos e únicos na pseudoformação do sujeito. 

Esta obrigatoriedade, portanto, leva-nos ao ponto 

crítico da relação entre as três esferas, pois a valorização 

referida ao final do parágrafo anterior emana de uma cultura 

engendrada no tradicionalismo docente, que reconhece, 

unicamente, os elementos da cultura hegemônica como aporte 

à constituição do indivíduo social. Neste reconhecimento único, 
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ancora-se um conflito, já que em determinados universos 

sociais, tais elementos distanciam-se da realidade do sujeito, 

fazendo com que o discurso docente, através da prática, esteja 

relacionado à supressão cultural e social que permeia o 

universo do educando. 

Logo, tais considerações subsidiam-nos na 

compreensão da tríade apresentada, ao associarmos o discurso 

docente com a não valorização dos outros lugares sociais e suas 

respectivas culturas, nos quais estão imersos os sujeitos 

envolvidos. Ao tomarmos a literatura como um mecanismo de 

prática social, a prática docente precisa estar em consonância 

com as múltiplas culturas e linguagens situadas em outras 

esferas sociais, uma vez que, através desse contato múltiplo, a 

criticidade e as percepções são construídas, favorecendo uma 

leitura crítica do mundo por parte do educando. 

Um método pelo qual pode ser alcançando essa 

multiplicidade simultânea ancora-se nos multiletramentos, que 

além de promover um olhar de equidade, frente às diversas 

formas culturais e linguísticas, presentes nas variadas esferas 

sociais, possibilita o indivíduo a observar o espaço escolar como 

um lugar passível à valorização do meio a que pertence, junto 
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à possibilidade de conhecer outros universos, oferecendo-lhe 

uma experiência positiva e enriquecedora durante sua formação. 

CONCEITUANDO LETRAMENTO, LETRAMENTOS E 

MULTILETRAMENTOS 

Para estabelecermos um estudo introdutório acerca do 

letramento, importa frisar sua concepção contemporânea a fim 

de compreender em qual perspectiva o tomamos neste 

contexto. Esta abordagem é válida, pois, em um passado não 

tão longínquo, este termo confundia-se com alfabetismo, 

apresentando “significados muito semelhantes e próximos, 

sendo, por vezes, usados indiferentemente ou como sinônimos 

nos textos” (ROJO, 2009, p.98). No entanto, com a 

“necessidade de reconhecer e nomear práticas sociais de 

leitura e escrita, mais avançadas e complexas que as práticas do 

ler e escrever” (SOARES, 2004, p.5), pesquisadores linguísticos, 

em meados da década de 80, distinguiram ambas as práticas. 

Consolidou-se, portanto, que “alfabetizar é ensinar o código 

alfabético; letrar é familiarizar o aprendiz com os diversos usos 

sociais da leitura e escrita” (CARVALHO, 2007, p.65). Desde 

então, a amplitude teórica deste conceito fomentou estudos 

associados ao processo de aprendizagem da leitura e da escrita, 

como munição à atividade social do indivíduo. Por meio dessas 
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abordagens, podemos elencar aspectos relevantes que 

reiteram esta perspectiva, como aponta Street ao apresentar 

os enfoques autônomo e ideológico do letramento: 

o enfoque autônomo vê o letramento em 
termos técnicos, tratando-o como 
independente do contexto social, uma variável 
autônoma cujas consequências para a 
sociedade e a cognição são derivadas de sua 
natureza intrínseca [...] Ao contrário do modelo 
autônomo dominante, o enfoque ideológico vê 
as práticas de letramento como 
indissoluvelmente ligadas às estruturas 
culturais e de poder da sociedade e reconhece 
a variedade de práticas culturais associadas à 
leitura e à escrita em diferentes contextos. 
(Street, Apud ROJO, 2009, p.9) 

Em outras palavras, o primeiro refere-se a técnicas de 

meta-apropriação, considerando as atividades de ler e escrever 

– por si mesmas – autossuficientes, integradas ao indivíduo 

apenas pelo contato escolar, permitindo o alcance gradativo 

dos níveis de alfabetização. Em contrapartida, o viés ideológico 

engloba-o num contexto cultural, reconhecendo tanto a 

realidade em que o indivíduo está imerso, quanto às práticas 

de leitura e escrita situadas extraescola, importantes neste 

processo. Outra classificação que Soares (Apud ROJO, 2009, 

p.99-100) aponta são as versões fraca e forte do letramento: a 

primeira localiza-se nos métodos qualitativos de habilidades e 
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competências, mensurando-as mediante o domínio da 

normatividade padrão, como requisito de lugar social válido; a 

segunda distancia-se deste tecnicismo adaptativo, 

considerando-o como ferramenta de resgate cultural e de 

construção identitária do indivíduo, uma vez que valoriza 

letramento(s) inserido nas múltiplas realidades. 

Através destes apontamentos, notifica-se uma 

pseudoconcepção no que diz respeito à validade de alguns 

letramentos na constituição do sujeito. Hamilton aponta as 

características relacionadas à sua natureza e estrutura: 

os letramentos dominantes estão associados a 
organizações formais tais como a escola, as 
igrejas, os locais de trabalho, o sistema legal, o 
comércio, as burocracias. Os letramentos 
dominantes preveem agentes (professores, 
autores de livros didáticos, especialistas, 
pesquisadores, burocratas, padres e pastores, 
advogados e juízes) que em relação ao 
conhecimento, são valorizados legal e 
culturalmente, são poderosos na proporção do 
poder da sua instituição de origem. Já os 
chamados “letramentos vernaculares” não são 
regulados, controlados ou sistematizados por 
instituições ou organizações sociais, mas têm 
sua origem na vida cotidiana, nas culturas 
locais. Como tal, frequentemente são 
desvalorizados ou desprezados pela cultura 
oficial e são práticas, muitas vezes, de 
resistência. (Hamilton, Apud ROJO, 2009, p.102 
– grifo do original) 
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A pseudoconcepção citada anteriormente se ancora na 

supervalorização dos letramentos associados ao enfoque 

autônomo. Todavia, importa ressaltar que, institucionalizados 

ou locais, estes não divergem entre si, havendo a possibilidade 

de construir um sujeito social a partir do trabalho com ambas 

as esferas, à medida que as mudanças nas formas 

comunicativas e na circulação das informações promovem uma 

abordagem para além da fala e da escrita, numa perspectiva 

multissemiótica, conforme aponta Rojo: 

já não basta a leitura do texto verbal escrito – é 
preciso relacioná-lo com um conjunto de signos 
de outras modalidades de linguagem (imagem 
estática, imagem em movimento, música, fala) 
que os cercam, ou intercalam, ou impregnam; 
esses textos multissemióticos extrapolaram os 
limites dos ambientes digitais e invadiram 
também os impressos (jornais, revistas, livros 
didáticos). (2009, p.105) 

A importância desta abordagem relaciona-se, também, 

ao analisarmos o espaço escolar sob a ótica multicultural, na 

qual seus atores – docentes e educandos – compõem estratos 

sociais distintos, trazendo consigo práticas de letramento que 

se fundem e divergem, num lugar simultâneo de aproximação 

e conflito. Esta associativa entre as multilinguagens e 

multiculturas possibilita o indivíduo a participar dos eventos 

23



sociais que envolvam a leitura e a escrita como fatores 

primordiais à ação, inserindo-o no contexto dos 

multiletramentos, cabendo à instituição escolar potencializá-lo 

através de um trabalho plural. 

Portanto, como alternativa prática, abordaremos, no 

próximo item, as histórias em quadrinhos. Mediante o que foi 

apresentado nos parágrafos anteriores, podemos classificá-las 

como aportes de letramento vernacular com enfoque ideológico 

e de versão forte, pois embora comumente desvalorizadas pelos 

docentes, elas estão no cotidiano extraescolar e podem ser bem 

aproveitadas pelos profissionais do ensino, contribuindo 

positivamente na leitura crítica dos educandos, valorizando uma 

realidade em que possam estar inseridos. Além disso, a 

multissemiose presente na verbovisualidade configura o aspecto 

da multilinguagem neste estudo, enquanto a multiculturalidade 

se presentifica aos aproximarmos as HQs dos objetos de estudo 

considerados dominantes. 
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A LITERATURA EM QUADRINHOS COMO FORMA DE 

MULTILETRAMENTO 

Como tratamos inicialmente, a literatura em quadrinhos 

nada mais é do que textos de prosa adaptados à ilustração. 

Podemos encontrar, nesse formato, obras da literatura brasileira 

e histórias mundialmente conhecidas, a exemplo de Dom Quixote 

(2005), Os Lusíadas (2013), Odisseia (2013), entre outras. 

No tocante às características, todas do hipergênero a que 

pertencem são contempladas, seja em estrutura, seja em 

elementos constitutivos, podendo servir, também, de aporte aos 

mais variados fins didáticos, os quais, neste subitem, relacionam-

se à prática dos letramentos visual e literário, considerando a 

obra O Ateneu em quadrinhos (2012) como referencial. 

Importa ressaltar que a principal diferença desse gênero 

para as outras HQs está na tradução intersemiótica, termo que 

denomina a adaptação do texto para o formato quadrinístico. 

Conforme cita Nascimento, 

A adaptação para os quadrinhos requer prática 
e técnica, pois a literatura em quadrinhos 
procura transformar as palavras em imagens. 
Essa tarefa não é mecânica e requer criatividade 
do adaptador, porque deve haver um enredo, 
uma sequência narrativa que deve ser 
semelhante ao original, a fim de que o leitor 
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reconheça visualmente a relação com a obra 
literária. (2014, p.250) 

Em O Ateneu, esta adaptação é global, pois “abrange o 

texto-fonte como um todo, reformulando-o de acordo com 

fatores externos a ele e operando mudanças profundas em seu 

conjunto” (NASCIMENTO, 2014, p.249), como apresenta o 

ilustrador Marcello Quintanilha: 

uma vez lida e obtida a sua tradução inicial em 
sequência de quadrinhos, a história passou a ser 
minha propriedade [...] é fiel ao texto original, é 
uma adaptação livre e uma visão 
absolutamente pessoal também, tudo ao 
mesmo tempo. (2012, p.95) 

Nessa tradução, podemos perceber que as cores, os 

traços, o impressionismo das imagens utilizado pelo artista 

favorece a compreensão da história, do espaço em que se 

desenvolve, do tempo e dos acontecimentos, fazendo da obra 

um suporte didático que contempla o uso do texto visual para 

retratar ao leitor detalhes que o texto verbal não apresenta. 

Este uso, portanto, faz-nos considerar alguns aspectos do 

letramento visual, caracterizando uma das finalidades 

pedagógicas da literatura em quadrinhos nesta pesquisa. 

Podemos definir essa categoria de letramento como 

uma habilidade desenvolvida para a compreensão dos efeitos 
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de sentido, originados em textos imagéticos ou nos que 

contemplam a multimodalidade. No contexto atual, o uso de 

imagens pressupõe informações, sobretudo com as mídias 

sociais e suas facilidades de comunicação. Diante disto, é 

necessário que o trabalho desenvolvido na sala de aula esteja 

em consonância com essa realidade atual, pois, mesmo sendo 

característica do meio tecnológico, a interpretação de signos 

não verbais está além do meio digital. 

As próprias HQs são um exemplo disso, pois, por meio 

da compreensão de suas características visuais, o educando 

poderá aplicar este conhecimento em outras esferas de 

percepção, contemplando a leitura e a análise das qualidades 

lexicais, sintáticas, semânticas e pragmáticas das imagens, 

“com o propósito de construir interpretações socialmente 

significativas” (Scheneiderman, Apud OLIVEIRA, 2006). Assim, 

podemos perceber que o texto visual é estruturado como 

qualquer outro sistema linguístico, que produz significado e 

pode embasar uma formação crítica. 

Ressaltando que os aspectos do texto visual não se 

esgotam nos seguintes apontamentos, elencaremos breves 

características acerca das funções de representação, 
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orientação e organização do texto visual, à luz dos estudos de 

Lemke (1998), presentes em Oliveira: 

a função representacional indica o que nos está 
sendo mostrado, o que se supõe esteja “ali”, o 
que está acontecendo, ou quais relações estão 
sendo construídas entre os elementos 
apresentados. A função orientacional posiciona o 
espectador em relação à cena (ex. intimidade, 
distância, superioridade, subordinação, 
credibilidade, importância), estabelecendo 
algum tipo de orientação avaliativa do 
produtor/interprete em relação à cena 
propriamente dita (trágica, cômica, normal, 
surpreendente) e o faz também em função do 
espectador/leitor (ex. solidariedade, 
antagonismos, deferência, condescendência), 
bem como em relação a outros possíveis pontos 
de vista e imagens semelhantes da comunidade 
intertextual (opositor, aliado, 
complementaridade). A terceira função – 
organizacional – segundo Lemke, ocorre quando 
a construção do significado cria um “sistema de 
relações que organizam o texto visual em 
elementos e regiões por meio de aspectos tais 
como cores e textura que interagem definindo 
partes e unindo-as dentro de uma rede de 
ecossistemas onde os objetos são vistos e 
usados”. (OLIVEIRA, 2006 – grifos do original) 

Desse modo, conforme apresenta Riesland, “o 

letramento visual é algo aprendido, assim como a leitura e a 

escrita, e o conhecimento dos possíveis caminhos dos efeitos 

de sentido gerados pela integração de linguagens – verbal e 

visual” (Riesland, Apud PROCÓPIO; SOUZA, 2010, p.102), sendo 
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necessário o aprimoramento das competências de produção e 

interpretação por parte dos alunos. 

Assim, ao imergirmos a literatura em quadrinhos neste 

contexto, objetivamos que, para além do saber literário, por 

meio do realismo visual que dá vida às palavras de Raul 

Pompeia, os educandos possam aprimorar suas competências 

na leitura daquilo que não é dito. Dessa forma, humanizamos o 

indivíduo com a literatura e o preparamos para um lugar crítico 

dentro da sociedade, pois, mediante o contexto sociocultural 

em que o leitor está inserido, a perspectiva de interpretação 

poderá promover a abertura de diálogos tanto numa esfera 

global quanto local. Por esta razão, Oliveira afirma: 

é cada dia mais evidente que precisamos 
preparar nossos alunos para construir 
significados que vão além do simplesmente 
denotativo (decodificar). De fato, do aluno será 
exigido também ler o conotativo (interpretar); 
ler o dito, mas saber perceber o valor do que foi 
omitido, apontar motivos (avaliar), perceber 
intenções (fazer inferências) e, tirar conclusões 
acerca do que foi lido, com a clara intenção de 
atuar sobre situações, visando à sua 
transformação. (2006, p.7) 

Quando situamos essa interpretação visual no contexto 

de O Ateneu, concomitantemente notificamos a sua influência 

no âmbito do letramento literário, outra finalidade pedagógica 
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para a qual trabalhamos o gênero proposto. Segundo Bianchini, 

“baseia-se no ensino da leitura literária como forma de 

interação e desenvolvimento de uma consciência crítica do 

indivíduo perante o mundo que o cerca” (2005, p.327). Desta 

maneira, “o foco não deve estar somente na aquisição das 

habilidades de ler gêneros literários, mas também no 

aprendizado da compreensão e ressignificação dos textos” 

(Silva; Silveira, Apud VIEIRA, 2015, p.121). 

Importa ressaltar que a própria natureza da literatura nos 

leva a inseri-la no âmbito dos multiletramentos. Sendo este um 

estudo que contempla, além de outros aspectos, a 

multiculturalidade, observamos, conforme os escritos de Scheffel 

(2015, p.6) que, no percurso de constituição da literatura 

brasileira, foi relativizada a polarização entre as culturas 

dominantes e não dominantes, por meio do olhar à cultura do 

outro. Elementos que faziam parte do popular, da massa, foram 

sendo imersos nas obras, reduzindo as fronteiras de segregação. 

Essa pluralidade cultural, assim como nos textos visuais, 

também permite que as interpretações sejam múltiplas, a 

depender do conhecimento e da vivência de cada um. Da 

mesma forma que é possível, através de um aprimoramento 
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visual, a leitura do que está implícito, no trabalho com a 

literatura em quadrinhos, enquanto obra literária, “o autor 

direciona o leitor, porém os espaços vazios, as lacunas, são 

preenchidos conforme a experiência de leitura que este possui” 

(SENKO; SOARES, s/d), fazendo com que haja um diálogo com o 

texto, tornando o leitor ativo e desenvolvendo sua percepção 

crítica, à medida que se insere no universo da obra. 

No entanto, para que isto seja possível, é necessário 

repensar as práticas comuns da transmissão de conteúdo e de 

informações literárias, a fim de promover no aluno uma 

experiência estética com a literatura. Esta experiência é 

profundamente estudada por Hans Jauss2, que desenvolveu as 

teses da Estética da Recepção3. Considerando, mais uma vez, 

que a abordagem deste tema não se esgota nos seguintes 

apontamentos, trazemos, a esta discussão, uma breve 

compreensão acerca das atividades simultâneas e 

complementares de poesis, aistheses e katharsis, respectivamente. 

                                                           
2 Crítico literário e escritor alemão que se utilizou do estudo das teorias marxistas e socialistas 
a fim de propor uma relação mais intrínseca e transformadora entre o leitor e a literatura. 

3 De modo simples, “A estética da recepção descrita por Hans Robert Jauss, fundamenta-se 
teoricamente no relativismo histórico e cultural. Jauss reflete sobre o impasse entre a história 
e a estética e propõe uma história da arte e da literatura fundada no princípio de que as análises 
literárias deveriam centralizar-se no que denominou de ‘terceiro estado’, o leitor, deixando 
para segundo plano o texto e o autor.” (SENKO; SOARES, s/d). 
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Segundo Senko e Soares, a poesis “ocorre no 

preenchimento dos vazios do texto na interação do autor e 

leitor/receptor” (s/d). Aisthesis é o momento de recepção, 

quando “a obra causa um efeito sobre o leitor, agindo por meio 

do reconhecimento dos elementos apresentados, 

transformando em uma nova percepção de mundo”. Por fim, a 

katharsis acontece na subjetividade que perpassa esta 

experiência, quando “o prazer proveniente da recepção 

ocasiona, tanto a liberação, quanto a transformação das 

convicções do leitor, mobilizando-o para novas maneiras de 

pensar e agir sobre o mundo” (COSTA, s/d). 

Assim, ao estabelecermos a relação da literatura em 

quadrinhos com os letramentos visual e literário, convergimos 

estas duas habilidades para o âmbito do letramento crítico, que 

se resume, grosso modo, na percepção de determinados 

aspectos socioculturais, não antes conhecidos pelo indivíduo, 

porém trazidos à tona no momento de diálogo, promovido na 

sala de aula, a partir do trabalho dessas esferas de letramento. 

Na colisão entre os horizontes de possibilidades4 do aluno e da 

                                                           
4 Segundo Costa, “o conceito de horizonte de expectativas é um dos postulados básicos da 

teoria de Jauss (1994) e engloba o limite do que é visível e está sujeito a alterações e mudanças, 
conforme as perspectivas do leitor. O horizonte de expectativas é responsável pela primeira 
reação do leitor à obra, pois encontra-se na consciência individual como um saber construído 
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obra literária, e na socialização das múltiplas interpretações 

entre os pares, a inquietação é inevitável. É neste diálogo que 

se dá a construção do indivíduo social, pois possibilita, nas 

variadas visões de uma mesma obra, que certos estigmas 

sociais sejam repensados. Desta forma, o aprendiz poderá 

apropriar-se não só dos aspectos visuais da obra ou da gama de 

características que não se limitam em informações de cunho 

literário e dos principais autores, mas também de conceitos e 

pontos de vista que podem favorecê-lo enquanto cidadão. 

Nisso, portanto, propomos uma alternativa de 

escolarização adequada da literatura, por meio de um recurso 

didático atrativo e facilitador, que pode estar inserido na 

realidade do educando. No entanto, o não aproveitamento 

deste suporte didático diante da valorização única dos 

elementos dominantes configura uma prática que muito se 

assemelha ao contexto educacional do século XIX, momento 

histórico em que se passa O Ateneu, quando o corpo discente era 

formado, em maioria, pelos filhos da elite econômica, 

impossibilitando às outras classes sociais o acesso ao saber. Além 

                                                           
socialmente e de acordo com o código de normas estéticas e ideológicas de uma época. A 
terceira tese postula que o texto pode satisfazer o horizonte de expectativas do leitor ou 
provocar o estranhamento e o rompimento desse horizonte, em maior ou menor grau, 
levando-o a uma nova percepção da realidade.” (COSTA, s/d). 
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disso, por mais que bolsas de estudos fossem ofertadas pelo 

Estado, numa falsa benevolência para com as famílias não 

elitizadas, todos os aspectos culturais e sociais imersos nas 

práticas escolares atendiam apenas a uma demanda privilegiada, 

alimentando, desde aquela época, uma cultura de segregação. 

Diante destas considerações, chegamos ao cerne deste 

trabalho, quando, por meio de uma contextualização 

presentificadora, trazemos à tona a realidade de O Ateneu para 

os dias de hoje, à luz da teoria dos multiletramentos, a fim de 

reiterar a importância do espaço escolar no acesso igualitário 

ao conhecimento, através de uma prática docente que contemple 

as multiculturas e os diversos agentes de letramento, tendo em 

vista o indivíduo social como sujeito desse processo. 

“VAIS ENCONTRAR O MUNDO”: O ATENEU NOS DIAS DE HOJE 

De modo recorrente, utilizamos o termo “mundo” para 

designar determinadas áreas de conhecimento: mundo da 

tecnologia, mundo da música, mundo acadêmico... Enfim, “o 

mundo”, a que temos nos referido ao longo deste trabalho, é o 

fantástico universo da literatura, do saber literário, de caráter 

humanizador, construtivo, intrinsecamente ligado a questões 

sociais. As histórias que apreciamos hoje talvez sejam um 
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espelho do ontem; sociedades peculiares, retratadas em 

escritos e eternizadas no tempo. O mais interessante é 

podermos utilizar estas histórias para traçar aproximações com 

a atualidade, fazendo-nos compreender que nem sempre o 

progresso está em voga, como se pensa. 

Vejamos o exemplo de O Ateneu: um livro datado no 

século XIX que apresenta uma contemporaneidade 

surpreendente, sobretudo com a releitura da obra para os 

quadrinhos, tornando os relatos do menino Sérgio, acerca de 

sua experiência escolar, mais real do que nunca! Imerso numa 

composição social em que a maioria das escolas compunha um 

sistema privado e o acesso ao conhecimento limitado a único 

grupo social, este livro trata do modelo educacional vigente no 

II Império, que não difere muito das vivências dos alunos do 

século XXI. Escrito em 1888, pelo autor Raul D’Ávila Pompeia 

(1863–1895), este livro foi o emblema de sua carreira. Numa 

mescla de autobiografia e retrato sociocultural do século XIX, 

os doze capítulos da obra contam sua experiência escolar vivida 

no Colégio Pedro II no período de sua juventude. Por esta razão, 

podemos afirmar que as características descritas por Pompeia, na 

voz – e na vida – do menino Sérgio, volve à apresentação do 
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contexto educacional da respectiva época, em “um tratamento de 

ficção, na melhor técnica moderna, onde se fundem memorialismo 

e realidade, imaginação e fatos” (PROENÇA, 2011, p.9). 

Considerando que todo espaço escolar é um 

microcosmo social, O Ateneu não era exceção à regra: o regime 

educacional e todos os aspectos ressonantes situavam o 

internato naquele contexto. Historicamente, segundo Correa, 

o Brasil das três últimas décadas do século 19 
passava por profundas transformações que 
concatenadas com a economia e sociedade 
culminaram com o golpe civil-militar de 15 de 
novembro de 1889 que derrubou a monarquia: a 
emergência de novos grupos sociais guindados 
ao centro do jogo político como o Exército e os 
cafeicultores de São Paulo, as condições de 
urbanização melhoradas pelo ritmo da economia 
agro-exportadora favorável, a intensificação da 
propaganda em favor da abolição da escravidão 
e da república que ganhou adeptos e 
organização nos centros urbanos, as ideias de 
“progresso” e “civilização” propagadas pela elite 
intelectual que passa a questionar o modelo de 
regime político, a incapacidade da elite 
monárquica em promover uma ampla reforma 
política no país. (2012, p.38) 

Do ponto de vista educacional, conforme apresenta 

Silva e Mazzuco, 

pode-se afirmar que a educação imperial tinha 
caráter: classista, por ser destinada às elites; 
racista por não ser destinada aos negros, 
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mesmo aos livres; de gênero, ao ser direcionado 
à formação dos homens já que a mulher ainda 
não tinha conquistado seu espaço no campo 
político e econômico; dual ao reforçar a 
hegemonia do bloco no poder que detinha o 
controle do aparelho estatal. (2005, p.4) 

A partir dessas considerações, indagamos: o que há de 

tão similar entre O Ateneu e as escolas de hoje? Partindo do 

pressuposto de que o internato atendia, apenas, às demandas 

sociais da elite, observamos, ainda, esta mesma valorização da 

cultura hegemônica nas práticas de ensino. Seja instituição 

pública ou privada, os suportes didáticos preferidos ao uso 

pelos docentes são aqueles ditados pela classe dominante 

como importantes na constituição do indivíduo. Sabemos que, 

sendo a escola um espaço que proporciona acesso ao 

conhecimento, é válido apresentar ao educando elementos sociais 

de outras naturezas, pois, através deste contato, o processo de 

consolidação do sujeito vai se estruturando pela criticidade das 

escolhas e na percepção de reconhecimento no outro. 

Entretanto, esta aproximação não justifica a supressão 

da realidade em que ele está inserido. De modo geral, nem as 

multilinguagens, nem as multiculturas são consideradas: há 

supervalorização de umas e um olhar hostil para outras. Por 

que não validar, também, o que compõe o meio social do 
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aluno? Por ser considerado, geralmente, um produto da cultura 

não central? Da mesma maneira que outros gêneros podem 

agregar valores positivos na formação educacional e cidadã, 

estes e outros suportes da cultura marginal também podem 

assumir esse papel. Por esta razão, vale ressaltar a função 

escolar na democratização do acesso ao saber, na aproximação 

das diferenças e na redução dos conflitos. Diante disso, 

observamos que o principal agente na mediação do saber é o 

educador, através de práticas e discursos que contemplam esta 

pluralidade. Todavia, este também é um aspecto de análise, 

pois considerando a escola como passível à reprodução das 

segregações sociais, os métodos desenvolvidos neste ambiente 

em muito se relacionam com a percepção de mundo que os 

professores possuem. 

Logo, qual o lugar docente na sociedade 

contemporânea? Sabe-se bem que a atuação de um professor 

está atrelada à sua formação, ou seja, os conhecimentos 

teóricos construídos no meio acadêmico estão relacionados às 

práticas desenvolvidas por este profissional, dentro do 

ambiente escolar. No entanto, nesta relação entre teoria e 

prática, encontramos, conforme afirma Nóvoa (1994), uma 
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visão real e esperada do ensino, em virtude da estagnação 

social sofrida pela profissão. Segundo o autor, “apesar de ter 

estado submetido a grandes pressões demográficas e sociais 

desde meados do século XX, o ensino não sofreu 

transformações estruturais tão significativas quanto a de outras 

profissões (NÓVOA, 1994, p.23). 

Em outras palavras, podemos afirmar que há um 

distanciamento entre o que é vivenciado nos cursos de 

formação e a realidade de uma sala de aula, pelo fato de as 

experiências acadêmicas estarem associadas a práticas 

tradicionais de ensino transmissivo e reprodutor, não 

contemplando outros métodos, a não ser aqueles já 

trabalhados. Sobre isto, Pimenta (1996) afirma que é necessária 

uma reavaliação acerca desses cursos, pois além de não 

subsidiar o saber fazer, não traz inovação, fazendo com que o 

ensino continue atrelado a metodologias pré-estabelecidas 

que, muitas vezes, não se adequa a este ou àquele meio social. 

Conforme aponta a autora Pimenta, 

Para além da finalidade de conferir uma 
habilitação legal ao exercício profissional da 
docência, do curso de formação inicial se espera 
que forme o professor. Ou que colabore para 
sua formação. Melhor seria dizer que colabore 
para o exercício de sua atividade docente, uma 
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vez que professorar não é uma atividade 
burocrática para a qual se adquire 
conhecimentos e habilidades técnico-
mecânicas. Dada a natureza do trabalho 
docente, que é ensinar como contribuição ao 
processo de humanização dos alunos 
historicamente situados, espera-se da 
licenciatura que desenvolva nos alunos 
conhecimentos e habilidades, atitudes e valores 
que lhes possibilitem permanentemente irem 
construindo seus saberes-fazeres docentes a 
partir das necessidades e desafios que o ensino 
como prática social lhes coloca no cotidiano. 
(1996, p.17-18 – grifos do original) 

Imergindo estas considerações no ensino de literatura, 

podemos perceber o quão importante é a aplicação deste 

saber, mediante o contexto social do aluno. Como apresentado 

anteriormente, é válido ao educando conhecer elementos de 

outros núcleos sociais, desde que a realidade dele também 

esteja inserida no processo de constituição educacional e 

cidadã. A partir disto, cabe ao educador, conforme sugere 

Pimenta (1996, p.17-18), refletir sua própria prática e ir além 

dos portões acadêmicos, no sentido de não se limitar apenas 

ao que é contemplado nas aulas da formação, mas desenvolver 

métodos e estratégias que valorizem as várias realidades que 

compõem o universo escolar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento do presente estudo sugeriu uma 

forma diferenciada no ensino da literatura através da teoria dos 

multiletramentos. Foi possível notificar que a literatura em 

quadrinhos, além de ser um suporte didático facilitador, 

abrange questões de valorização cultural, fazendo com que o 

educando utilize a própria realidade para a sua formação 

enquanto indivíduo social. Além disso, inserindo este formato 

nas aulas de literatura, o acesso ao saber literário é promovido 

e volve ao seu caráter humanizador. 

Outrossim, confirmamos que esta prática faz do espaço 

escolar um lugar democrático, uma vez que não atende às 

demandas de um único grupo social. Esta construção, portanto, 

procura trazer, ao meio acadêmico, uma discussão bastante 

pertinente, pois, embora os tempos sejam passados, as práticas 

docentes ainda continuam similares às do século XIX, como 

apontado nas entrelinhas de O Ateneu. 

As considerações aqui apresentadas também 

objetivaram o incentivo à elaboração de outras estratégias que 

estejam em consonância com mundo de hoje, sem anular a 

riqueza que possui a literatura, visto que o formato da obra 
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utilizada neste trabalho contempla, além do saber literário, 

possibilidades de extensão a outras instâncias, exemplificando 

a habilidade da leitura de textos visuais, recorrente no meio 

tecnológico, como figurinhas, gifs, memes e afins, que também, 

estabelecem a relação de verbovisualidade presente no gênero 

tratado no percurso deste projeto. 

Assim, através desta abordagem, podemos constatar que 

o docente beneficia o educando com a competência de uma 

prática social ativa e consciente emanada do trabalho com a 

literatura, sendo refletida além dos muros da escola. Importa 

ainda ressaltar que as considerações apontadas ao longo desta 

pesquisa não se esgotam nestas páginas; tanto o método quanto 

a obra servem de aporte a outras propostas construtivas. 
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ENTRE LEITURAS, ESCRITAS E PARTILHAS: 

A SUBJETIVIDADE NO BOJO DA 

FORMAÇÃO LITERÁRIA 

Ana Crélia Penha Dias 

Andressa Penna Almeida 

A ESCOLARIZAÇÃO DA LITERATURA 

A literatura é uma arte que se 
transmite, mais do que se ensina. 
[...] Na maioria das vezes, 
tornamo-nos leitores porque 
vimos nossa mãe ou nosso pai 
mergulhado nos livros quando 
éramos pequenos, porque os 
ouvimos ler histórias ou porque 
as obras que tínhamos em casa 
eram tema de conversa. 

(Michèle Petit)1 

Podemos afirmar ser consensual entre os estudiosos a 

ideia de que a formação do leitor e, por conseguinte, do 

escritor, ocorre pela constância de estímulos, iniciados desde a 

infância no ambiente familiar, através das contações de 

histórias, do contato com livros, antes mesmo de a criança ter 

se apropriado do código escrito. Dessa forma estimulamos a 

imaginação, a organização das ideias, a elaboração do discurso, 

                                                           
1 In: (2009). A arte de ler ou como resistir à adversidade. São Paulo: Editora 34. p.22. 
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o autoconhecimento, a alteridade e uma infinidade de outras 

potencialidades que vão além da decodificação de grafemas. 

Além da imersão do aprendiz num cenário letrado, é 

importante também que os responsáveis por sua formação se 

constituam como modelo de apreciação desse universo; mais do 

que aconselharmos a leitura, precisamos praticá-la assiduamente, 

pois exemplos concretos do que se vê podem ser mais 

significativos do que recomendações abstratas que se escuta. 

Além da família, outras instituições sociais, 

especialmente o Estado, as escolas e as bibliotecas, têm a 

responsabilidade política, cultural e social de formar o leitor. 

Contudo, para grande parte da população, que vive em regiões 

marginalizadas e possui um orçamento no qual mal cabem os 

itens básicos de sobrevivência, o acesso aos livros ocorre 

principalmente através das instituições de ensino. Se visitarmos 

essas regiões, perceberemos a precariedade de espaços 

destinados à promoção da leitura literária e constataremos 

que, para alguns, talvez a escola seja a única via de acesso à 

literatura, onde na figura do professor muitos estudantes 

encontram sua principal referência leitora. 

Para a ínfima minoria da população (que não 
coincide necessariamente com categorias de 
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classe abastada) que tem condições de fazer 
essa exploração livresca nas estantes que 
forram as paredes da própria casa, trata-se de 
um privilégio em geral muito bem aproveitado 
e que rende excelentes frutos pelo resto da 
vida. Mas a imensa maioria da sociedade não 
dispõe desses recursos. Sobretudo em países 
como o nosso, vai depender intrinsicamente do 
que lhe seja oferecido em nível institucional. 
Basicamente pela escola e pela biblioteca. 
(MACHADO, 2004, p.103) 

As experiências vivenciadas com as diferentes séries da 

educação básica possibilitaram-nos observar que, nas séries 

iniciais, mesmo diante da precariedade de estímulos no âmbito 

familiar e social, as crianças demonstram muita predisposição 

para se envolverem em narrativas fantasiosas. Isso evidencia-se 

nos constantes pedidos para contar-lhes histórias, na 

concentração do olhar, na atenção ao escutar, na curiosidade 

pelos livros, no desejo espontâneo de expressar o próprio 

pensamento. Rouxel corrobora essa percepção ao afirmar que 

“Na primeira etapa do ensino fundamental, os alunos sempre 

revelam abertamente seus pensamentos e suas emoções” 

(2013, p.21). 

A escola costuma cooperar para alimentar esse fascínio 

natural pelo mundo imaginário nessa primeira etapa: em geral, os 

livros literários são lidos integralmente, pois o volume menor de 
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textos e a maior liberdade do professor na organização do tempo 

cooperam para que a mediação leitora aconteça; as atividades 

propostas são comumente associadas ao lúdico, à brincadeira; 

práticas de contação de histórias, de rodas de leitura estão, muitas 

vezes, presentes na rotina das turmas; o espaço da sala de aula 

costuma ter uma ambientação acolhedora e rica em estímulos 

leitores, em função da demasiada preocupação com a 

alfabetização e com o letramento. 

Ainda que alguns equívocos não tenham sido superados 

na abordagem do texto literário, durante as séries iniciais, tais 

como a primazia da abordagem lúdica e moralizante em 

detrimento do refinamento da apreciação estética, 

percebemos uma expressividade maior no trabalho 

desenvolvido nessa fase escolar, nos contextos escolares com 

os quais temos contato. 

À medida que a criança amadurece, a consciência ficcional 

emerge e, assim, ela torna-se mais exigente com as histórias que 

possam causar-lhe alumbramento. Enquanto no primeiro 

segmento os estudantes entregam-se mais facilmente às 

fabulações, no segundo segmento grande parte deles começa a 

demonstrar maior resistência à leitura, ao compartilhamento de 

48



ideias, que se revelam em frases do tipo: “Ouvir histórias é coisa 

de criança, professora!”, “Não gosto de ler.” 

Os adolescentes resistem a revelar aquilo que 
consideram sua intimidade. Pudor ou medo do 
contrassenso, do erro de interpretação que os 
desacredita diante da classe e de seu professor? 
Eles se refugiam com frequência num silêncio 
obstinado, às vezes sem risco para eles. 
(ROUXEL, 2013, p.22) 

Esse comportamento defensivo reflete, muitas vezes, 

valores que a própria escola dissemina em relação à leitura 

literária: nas séries iniciais aprende-se a gostar de ler, nas séries 

finais adquire-se conhecimentos a partir da leitura (COLOMER, 

2007, p.63). Isso fica muito evidente durante a transição do 

primeiro para o segundo segmento, quando costuma haver uma 

reorganização da dinâmica escolar, que interfere na abordagem 

do texto literário e nas relações que o estudante estabelece com 

a leitura. Nessa nova etapa, ele precisa lidar com uma variedade 

de professores, cada qual responsável por um campo do saber e 

ansioso para cumprir o currículo da sua disciplina. Embora a 

leitura atravesse todos os saberes e tenha sua importância 

reconhecida por todos os participantes envolvidos com a 

educação, incentivá-la, normalmente, é tarefa incumbida apenas 

aos docentes de língua portuguesa e literatura. 
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A partir da 5ª série, costuma haver mudanças 
significativas na metodologia utilizada para a 
abordagem do texto literário, e isto se deve a 
alguns fatores: primeiramente, porque agora as 
áreas estão verdadeiramente separadas, o 
professor teve uma formação universitária 
específica para o magistério da área e a 
interdisciplinaridade, quando ocorre, é produto 
de ações pontuais e individualizadas, sem a 
característica institucional, que verificávamos 
até então. (VILLARDI, 1997, p.25) 

Diante da escassez de tempo em função da nova rotina e 

das listas de conteúdos que crescem ainda mais nessa segunda 

etapa, muitos profissionais das letras acabam reduzindo a 

abordagem da literatura a recortes de textos que servem à análise 

de aspectos gramaticais, à compreensão da estrutura dos gêneros 

textuais, à realização de questionários cujas respostas baseiam-se 

em sentidos unívocos, respaldados na autoridade da fala do 

professor. Em contrapartida, a leitura integral e aprofundada de 

livros, a apreciação estética e tudo que dela advém, como a 

capacidade imaginativa, a criatividade, a sensibilidade, a 

oportunidade de se sentir partícipe na interação com o texto, é 

secundarizada. Assim, cada vez mais, a escola reforça para o 

estudante que a leitura é algo protocolar, utilitário e que a 

literatura é algo distante, para ser reverenciado e não desbravado 

em sua plenitude com todos os sentidos. 
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Consciente de que os problemas ora apresentados 

circundam o nosso contexto escolar e da necessidade de 

ressignificação da nossa própria prática docente, o presente 

trabalho traz como proposta um itinerário pedagógico de 

incursões literárias que não se limitem às tradicionais atividades 

escolares, mas que valorizem a leitura integral de livros, que 

oportunizem espaço para interpretações singulares, para 

apreciação estética, para criticidade, para as emoções. Dar voz 

às subjetividades dos estudantes, por muitas vezes silenciadas 

pela frieza hierárquica com a qual durante muito tempo se 

conduziu e, infelizmente, ainda se conduz o trabalho com a 

literatura em algumas escolas, é uma maneira de tornar as 

aulas mais acolhedoras, democráticas, de encorajá-los a 

adentrar no jogo, para que se sintam inspirados a lerem além 

dos muros escolares. Conforme propõe Jouve, a subjetividade 

precisa estar no coração dos estudos literários, pois “é mais 

fácil, no plano pedagógico, fazer com que o aluno se interesse 

por um objeto que fale dele próprio; e não é desinteressante, 

no plano educativo, completar o saber sobre o mundo pelo 

saber sobre si” (2013, p.53-54). 
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DIÁLOGOS COM OS ESTUDOS TEÓRICOS 

Em Tremores, Larrosa traz à baila algumas ideias que 

permeiam o universo educacional e costumam ser consideradas 

orientadoras da prática docente. A primeira delas valoriza a 

ciência e a técnica, e remete-nos a uma perspectiva reparadora, 

na qual professores são concebidos como técnicos que 

implementam propostas pedagógicas criadas por cientistas 

acadêmicos. A segunda ideia valoriza a coadunação entre teoria e 

prática, e encoraja os profissionais do ensino a terem um 

posicionamento crítico, reflexivo acerca da educação (2015, p.20). 

Em função dessas lógicas, buscamos incessantemente 

por informações, sobre as quais necessitamos avidamente 

construir um posicionamento crítico. Assim, constituímo-nos 

como seres informados e cheios de opiniões sobre questões 

diversas, muitas das quais não vivenciamos a ponto de 

compreender a complexidade dos seus desafios. Entretanto, 

em que momento atentamos para os saberes da experiência? 

Larrosa caracteriza a experiência como “tudo o que nos 

passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, 

não o que acontece, ou o que toca” e propõe que ela também 

faça parte das discussões que circundam o âmbito educacional 
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(2015, p.21). Nesse sentido, o presente trabalho intenta 

estabelecer com os pressupostos teóricos um diálogo no qual os 

saberes acadêmicos e os saberes da experiência docente possam 

intercomunicar-se democraticamente, de modo a tecer novos 

sentidos, novos saberes, que possam contribuir para a formação 

de uma comunidade de leitores, dotada de desafios específicos. 

Dentre os estudiosos que versam sobre a didatização do 

ensino da literatura, a professora francesa Annie Rouxel traz 

expressivas contribuições acerca da formação do sujeito-leitor, 

que harmonizam com as ideias preconizadas pelos teóricos da 

Estética da Recepção e com os estudos engendrados por 

especialistas, como Tereza Colomer e Michele Pétit. Ao longo 

desta seção, serão descortinados os eixos teóricos que 

inspiraram um itinerário pedagógico pensado para estudantes 

do 7º ano de escolaridade, de uma escola pública situada na 

periferia de Duque de Caxias, Rio de Janeiro. 

Nos entremeios desse itinerário, destaca-se a leitura 

do livro Corda Bamba, de Lygia Bojunga. A partir do percurso 

da experiência da leitura integral da obra, pretende-se 

construir um caminho epistemológico de reflexões acerca da 

mediação da leitura integral de um mesmo livro com toda a 
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turma; da recepção dos estudantes, de suas leituras críticas da 

obra; e da potencial possibilidade de escritas literárias a partir 

dessa experiência. 

Rouxel apresenta-nos três pilares pedagógicos 

essenciais, que, associados, cooperam para a formação de 

leitores capazes de construir sentido e de argumentar a própria 

recepção com autonomia. São eles: as atividades 

interpretativas do aluno, as ações do professor e as obras 

selecionadas (2013, p.20). 

No que concerne às atividades interpretativas do aluno, 

a estudiosa afirma que para instituí-lo como sujeito-leitor 

precisamos encorajá-lo a imergir na aventura interpretativa, 

sem a imposição de sentidos unívocos, convencionados, tendo 

em vista que a construção dos significados envolve as 

experiências socioculturais e particulares de cada indivíduo. Ela 

aponta ainda três saberes que podemos estimular na interação 

do leitor com a obra: os saberes sobre si, que se referem à 

expressão das subjetividades; os saberes sobre os textos, que 

dizem respeito à familiaridade com as formas, ao 

funcionamento do discurso; os saberes metaléxicos, que são 
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aqueles que asseguram os direitos do texto e os direitos do 

leitor (ROUXEL, 2013, p.20-22). 

Atividades de escrita subjetiva, como autobiografia de 

leitor e diário de leitura, representam alternativas possíveis 

para que o estudante possa urdir e tomar consciência dos 

próprios saberes sobre si de que fala Rouxel. Isso envolve 

pensar nos títulos e nos autores que deixaram marcas em sua 

memória, nas temáticas e nos gêneros que se tornaram 

prediletos, nas relações íntimas que estabelece com as 

histórias, na maneira pessoal de se apropriar dos textos e de 

torná-los significativos para si. 

Propiciar a emersão desses saberes particulares é 

essencial para que o aluno possa se auto perceber enquanto 

leitor, delinear sua identidade literária e desejar aprimorá-la 

cada vez mais a partir de novas experiências leitoras; é uma 

maneira de autorizá-lo a desvelar, inspirado nos textos, suas 

experiências de mundo, suas emoções; é uma via que 

possibilita-lhe tomar coragem para adentrar num universo que, 

até então, ele reverenciava de forma passiva e distante. Nesse 

sentido, dar voz às subjetividades do sujeito-leitor é uma 
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maneira de incentivá-lo a estabelecer com os livros vínculos de 

afeto e autonomia. 

Tereza Colomer afirma que: 

Em geral, nós docentes dedicamos muito pouco 
tempo para saber que autoimagem, como 
leitores, têm os alunos e como lhes afetam as 
obras que leem. Talvez não desejemos saber 
porque isto nos afastaria do programa que 
tínhamos organizado ou porque requer um 
tempo que não nos permitiria terminá-lo. [...] 
ensina-se a dar respostas objetivas e a ocultar a 
subjetividade, passando à margem do enlace do 
texto com o mundo do leitor. (2007, p.64) 

Destarte, é preciso subvertermos a lógica que impera 

em muitos espaços escolares, se o desejo é estreitarmos as 

relações entre o aprendiz e a literatura. E as atividades que 

estimulam a produção de escritas subjetivas constituem meios 

eficientes para acessarmos o universo de cada individualidade, 

que integra a diversidade com a qual precisamos lidar no 

âmbito escolar. Individualidade que talvez não se desvele, por 

timidez ou receio de equivocar-se, se não oportunizarmos 

caminhos para a expressão pessoal, para interações 

pedagógicas acolhedoras. 

Quanto aos saberes sobre o texto, são aqueles 

construídos à medida que possibilitamos ao estudante contato 
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com obras diversificadas quanto ao tipo de escrita (narrativa, 

descritiva, dialogal, argumentativa), de gênero (poemas, 

contos, novelas, romances), de temática (fantasia, aventura, 

comédia, terror, suspense). Dessa maneira, o aprendiz 

gradativamente familiariza-se com diferentes estruturas e 

discursos, que lhe servem de inspiração para elaborar os 

próprios textos; apropria-se da linguagem metaliterária 

(enredo, trama, personagem, protagonista, antagonista, 

clímax, desfecho), que lhe permite versar sobre as obras lidas; 

conquista cada vez mais autonomia para compreender livros de 

diferentes níveis de complexidade; exercita sua capacidade de 

concentração para ler textos, desde os mais curtos aos mais 

longos, desde os mais simples linguisticamente aos mais 

complexos. Enfim, os saberes sobre os textos permitem ao 

estudante apropriar-se progressivamente dos mecanismos de 

funcionamento que permeiam a linguagem literária e que 

cooperam para o seu amadurecimento enquanto leitor. 

Os saberes metaléxicos representam a consciência de que 

a interpretação textual precisa encontrar respaldo em elementos 

presentes na tessitura do texto, ainda que o leitor ative todo o seu 

repertório cultural, construído a partir de suas experiências 
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afetivas e sociais. Assim, os argumentos em defesa da sua 

recepção não podem ser evasivos, precisam ser confirmados 

pelos elementos expressos na materialidade do texto. 

No que concerne às ações do professor, Rouxel afirma que 

também precisamos nos reconhecer como sujeitos-leitores, que 

constroem sentidos singulares, argumentam a favor da própria 

recepção e não se contentam em reproduzir interpretações 

institucionalizadas, pré-fabricadas (2013, p.28-31). 

Quanto à seleção das obras que compõem o acervo 

escolar, a estudiosa recomenda que oportunizemos ao 

estudante: o contato com uma diversidade de gêneros, desde 

os tradicionais aos contemporâneos; a apreciação de obras cujo 

conteúdo existencial deixe marcas na humanidade; o desafio de 

interagir com escritas literárias de diferentes graus de 

dificuldade (2013, p.23-28). 

Em Andar entre livros, Colomer traz à baila pertinentes 

reflexões acerca da formação do leitor, que dialogam muito 

bem com as ideias de Rouxel. Colomer enfatiza a importância 

de reservarmos aos alunos momentos para compartilhar a 

recepção com a turma e com os especialistas, que diz respeito 

aos leitores mais experientes, tais como professores e 
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bibliotecários. A autora preconiza que, numa dimensão social, 

o leitor menos experiente pode perceber a reverberação dos 

próprios sentidos construídos individualmente, ampliar a 

atenção para novas perspectivas de interpretação e 

compreender melhor trechos do texto que até então estavam 

obscuros. Os momentos de leitura coletiva também 

possibilitam exercitar a capacidade de ouvir e de traduzir as 

próprias ideias, aplicar a metalinguagem literária, respeitar 

pensamentos que divergem dos seus, sentir-se encorajado a 

preencher os implícitos de obras mais elaboradas 

linguisticamente, que demandam releituras, muita 

concentração e abstração, harmonizar-se ao grupo, sentir-se 

pertencente e partícipe de uma comunidade de leitores, e não 

um mero espectador (2007, p.148). 

Teresa Colomer (2007) recomenda que as obras 

destinadas à leitura individual tenham um nível de 

complexidade mais simples do que as destinadas aos 

momentos de interação coletiva ou com os especialistas, pois 

dessa forma os estudantes podem compreendê-las com mais 

autonomia e sentir-se orgulhosos por isso. Já as obras 

destinadas à leitura em conjunto ou com especialistas, que 
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contam com a cooperação interpretativa conjunta, precisam 

suscitar experiências desafiadoras, que favoreçam a 

multiplicidade de significações. 

As propostas de intervenção pedagógica também 

encontram inspirações nos estudos engendrados por Petit, 

cujas ideias valorizam a mediação literária de forma 

humanizada e afetuosa, posicionamento pedagógico essencial 

para lidar com alunos que já sofrem toda sorte de privações e 

que precisam sentir-se acolhidos para embarcar 

voluntariamente nas incursões literárias propostas. Além disso, 

a antropóloga francesa revela-nos que, além do afeto, a 

consciência política é mobilizadora da coragem, da rebeldia 

para fazer das aventuras literárias maneiras de “resistir às 

adversidades” e de superá-las. 

Estou convencida de que a leitura, em particular 
a leitura de livros, pode ajudar os jovens a 
serem mais autônomos e não apenas objetos de 
discursos repressivos ou paternalistas. E que ela 
pode representar uma espécie de atalho que 
leva de uma intimidade um tanto rebelde à 
cidadania. (PETIT, 2010, p.16) 

UM PERCURSO PEDAGÓGICO ATENTO ÀS SUBJETIVIDADES 

O presente trabalho será desenvolvido durante as aulas 

de língua portuguesa e literatura, em uma escola da rede pública 
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estadual situada na periferia do Município de Duque de Caxias, 

Rio de Janeiro, cujo cenário social, político e econômico é 

caracterizado por dificuldades diversas. Os poucos espaços 

públicos de incentivo à cultura letrada encontram-se, 

principalmente, no centro da cidade, a 15 km da unidade escolar. 

Infelizmente, o colégio também não dispõe de muitos recursos, 

tais como: biblioteca, laboratório de informática e rede wi-fi. 

O estudo tem como público-alvo cerca de trinta 

participantes, na faixa etária entre 12 e 15 anos, matriculados 

no 7º ano do ensino fundamental. São meninas e meninos 

oriundos, em grande parte, de famílias com sérios problemas 

de ordem emocional e financeira, que repercutem nas 

interações em sala de aula. 

O desejo de desenvolver o trabalho especificamente 

nessa unidade escolar surgiu em função da percepção da 

precariedade de incentivos à leitura literária existentes na 

escola e da constatação das fragilidades dos alunos em relação 

à leitura. A maior parte dos estudantes afirma não a apreciar, 

alguns apresentam sérias dificuldades em relação à 

compreensão textual, à elaboração do discurso oral e à 

produção de textos escritos; outros apresentam problemas de 
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distorção série-idade, que interferem na autoconfiança e no 

comportamento escolar. 

O trabalho de campo tem como mote inicial a evocação 

das reminiscências leitoras dos estudantes, no intuito de 

estimular a autopercepção dos saberes sobre si e o 

delineamento das próprias identidades literárias (ROUXEL, 

2013). Eles serão estimulados a pensar e a escrever sobre as 

vivências literárias que ainda luzem em suas memórias, sobre 

seus gostos pessoais, sobre os aspectos que os constituem 

enquanto leitores. 

Uma vez delineado o perfil leitor da turma, será proposta 

a leitura da novela Corda Bamba, de Lygia Bojunga, cuja escolha 

vai ao encontro das ideias de Rouxel, no sentido de promover o 

desafio de interagir com escritas literárias de diferentes graus de 

dificuldade e de trazer à baila uma temática que possa deixar 

marcas na humanidade do aluno (2013, p.23-28). 

A obra apresenta um tom engajado, suscita discussões 

acerca de diferentes questões sociais, como luto, separação e 

desigualdade social; questiona estereótipos antiquados, 

combate comportamentos preconceituosos. Pelas vias 

simbólicas, o leitor é convocado a ressignificar e construir suas 
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perspectivas críticas acerca de assuntos que atravessam o seu 

entorno real. Sua linguagem, criativamente talhada e 

enriquecida com recursos plurissignificativos, propicia-lhe 

estranhamentos que instigam as ideias, desautomatizam a 

percepção, demandam esforço intelectual para a compreensão 

dos implícitos, para interpretações diversas. Nesse sentido, o 

trabalho com Corda Bamba pode contribuir para estreitar as 

interações dos estudantes com a literatura e refinar suas 

habilidades para apreciar os livros literários do ponto de vista 

crítico e estético. 

Conforme propõe Colomer (2007), a leitura ocorrerá no 

âmbito individual e coletivo, mediada pela professora-

pesquisadora de maneira democrática e acolhedora. Tendo em 

vista que as aulas ocorrem apenas duas vezes na semana e o 

livro apresenta doze capítulos, a dinâmica das atividades 

funcionará da seguinte forma: semanalmente será proposta 

aos alunos, como atividade de casa, a leitura individual de dois 

capítulos e, a partir deles, a produção de um texto subjetivo. 

Em seguida, a cada aula, será lido coletivamente um capítulo 

lido em casa. Após a leitura compartilhada dos dois capítulos 

semanais, será realizada a troca de recepções, de modo a 
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propiciar a ampliação das perspectivas leitoras dos estudantes 

e de ajustar possíveis equívocos de leitura, identificados tanto 

nas suas produções escritas, quanto nas suas colocações orais. 

Cabe destacar que a dinâmica das aulas sempre oferecerá aos 

jovens leitores oportunidades para argumentarem o percurso 

percorrido na elaboração do significado, de modo a encaminhá-

los a buscarem respaldo nos elementos expressos no texto. Em 

hipótese alguma, possíveis equívocos serão tratados de forma 

taxativa, estigmatizante. 

Após a leitura do livro, será proposta a exibição do filme 

de mesmo título inspirado pela obra e a elaboração de um 

diálogo entre ambos. O objetivo dessa atividade consiste em 

conectar a literatura com outras formas de expressão artística 

e possibilitar aos envolvidos ampliar suas experiências de 

fruição estética. 

Paralelamente às atividades de leitura e de escrita 

subjetiva de Corda Bamba, semanalmente, será ofertado aos 

estudantes um pequeno acervo para empréstimos, com livros 

de formas diversas, que contemplem seus gostos particulares, 

que possam ser compreendidos individualmente, que associem 

potencialidade estética e reflexiva. 
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As produções textuais de cada participante serão 

compiladas numa antologia de leituras, que será personalizada 

artisticamente por ele e apresentada, de acordo com o desejo 

de cada um, num sarau literário. Assim, da leitura à escrita de 

livro, da escuta à fala, o aluno poderá experimentar os diversos 

papéis possíveis numa interatividade discursiva que tem, no 

seu bojo, a subjetividade como inspiração para se estabelecer 

com a literatura vínculos de emoção e autonomia. 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

O presente trabalho faz parte de uma experiência ainda 

em andamento, portanto as conclusões encontram-se na ordem 

da escolha do percurso teórico, da decisão de ler integralmente 

uma narrativa longa em sala de aula e da defesa da escolha do 

texto literário Corda Bamba, de Lygia Bojunga. Muito antes de 

qualquer dificuldade que porventura houver com a leitura do 

texto de Bojunga, esteve o impasse da ausência de livros para 

todos os estudantes, e fez-se necessário caminhar por vias não-

institucionais, de campanha em rede social, para adquirir a obra. 

Portanto, o desafio de ler uma narrativa longa, necessário ao 

percurso formativo do leitor em seu processo de educação 

literária, passa antes pelo acesso à obra. 
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O ASSOMBRAMENTO E SUA 

POTENCIALIDADE PARA O 

INCENTIVO À LEITURA 

Cláudia de Socorro Simas Ramos 

INTRODUÇÃO 

Jan Santos1 publicou Rainha de Maio em 2016, sua 

segunda obra publicada. A exemplo do que encontramos no 

Grande Sertão: Veredas (1956), de Guimarães Rosa (1908-

1967), bem como na obra do moçambicano Mia Couto (1955), 

aqui se buscou trazer a fala local para a escrita, como se observa 

no seguinte trecho: “E cês trate de pará cum essa papagaiada 

que se num tem bicho cum a gente quieto, cum vocês 

barulhando é que num vai tê mermo” (SANTOS, 2016, p.34). 

De acordo com Emerson Carvalho (2016), A Rainha de 

Maio narra à história de Anga, um curumim que habita uma 

tribo envolta de superstição e medo, à beira da Floresta Baixa, 

conhecida por seu povo, os suanam, como “um lugar mau” 

(SANTOS, 2016, p.17). Surgem boatos de que uma antiga 

                                                           
1 Nascido na cidade de Manaus em 1993, formado em Letras Língua e Literatura Portuguesa 
(2016) e atualmente aluno do mestrado pela UFAM (2018). Participa do Servo da literatura 
fantástica, sendo autor de Evangeline, Relatos de um Mundo sem Luz (2013), A Rainha de Maio 
(2016) e O dia em que enterrei Miguel Arcanjo e outros contos de fadas (2017), além de assinar 
contos na antologia Quando a Selva Sussurra (2015) e colaborar com o blog Circo Literário. 
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entidade, a Maria-Fogo, retorna ao mundo dos vivos e, 

assombrados pelos rumores que se acentuam com a morte de 

animais em estranhas circunstâncias, os suanam passam a 

enfrentar perigos envolvendo seres do além. Na passagem para 

a vida adulta, Anga carrega consigo o peso por sua mãe, uma 

xamã poderosa, ter morrido ao lhe dar à luz, fato que ocasionou 

indignação em sua gente. Seu pai, o pajé da tribo, o orienta na 

jornada até a maturidade. Anga deverá assim testar sua 

coragem e força perante forças sobrenaturais. 

É na realização desta jornada que se dão o fantástico e o 

maravilhoso na narrativa, conforme será exposto na sequência. 

A LITERATURA FANTÁSTICA 

As narrativas que pertencem a esse gênero2 nos deixam 

as seguintes perguntas: realidade ou sonho? Verdade ou ilusão? 

Visto que, em Introdução à Literatura Fantástica, Tzevetan 

Todorov (1939-2017) afirma que “o ponto principal do fantástico 

é a situação de ambiguidade”, isto significa que é no gênero da 

literatura fantástica que se caracteriza uma importante oposição 

                                                           
2 A expressão “literatura fantástica” refere-se a uma variedade da literatura ou, como se diz 
comumente, a um gênero literário. Examinar obras literárias a partir da perspectiva de um 
gênero é um empreendimento absolutamente peculiar. Nosso propósito é descobrir uma regra 
que funcione para muitos textos e nos permita aplicar a eles o nome de “obras fantásticas”, e 
não pelo que cada um tenha de específico (TODOROV, 2012, p.7-8). 
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entre o real, o sobrenatural e o inexplicável, sendo que os limites 

entre esses conceitos perpassam a hesitação, que estabelece o 

que é o fantástico-estranho e o fantástico-maravilhoso. Como 

exemplifica Azevedo: 

Adentrando um pouco mais nesses gêneros, 
veremos que há uma relação íntima entre eles, 
sendo assim, não há como separar o Fantástico 
dos demais. Dessa relação passam a existir 
então, os subgêneros transitórios: Fantástico-
estranho e Fantástico-maravilhoso. Ambos 
surgem de um longo tempo de hesitação diante 
do sobrenatural por parte do narrador e do 
leitor no decorrer do relato, mas se em algum 
momento esse fenômeno for explicado de 
forma natural, chamar-se-á deste modo, 
Fantástico-estranho; se houver a hesitação por 
demorado tempo e o evento sobrenatural for 
aceito por parte do narrador e do leitor, dir-se-
á que é Fantástico-maravilhoso. (2011, p.185) 

Dessa forma, na leitura da Rainha de Maio, somos 

transportados ao interior do fantástico-maravilhoso quando o 

leitor se depara com um mundo que não é exatamente como o 

seu, pois, no segundo capítulo do livro, “Tempo de Vitória”, o 

autor apropria-se do ritual dos índios Sateré Mawé3 para 

apresentação da sua narrativa, no qual os curumins, para se 

tornarem homens e dignos de se casar, passam pelo ritual das 

                                                           
3 Tribo indígena dos estados do Amazonas e do Pará. 
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tucandeiras, provando assim sua força, sua coragem e 

resistência à dor. Vejamos o seguinte trecho: 

Sobe do chão uma nuvem que um dia foi pedra, 
os guerreiros suanam batem os pés em passos 
de fera e repetem o círculo dos ancestrais, 
apertando a cara e urrando com vontade de se 
provar. A poeira sobe, eles tremem e dançam, 
tremem e trotam, e o espírito da fogueira 
resseca suas bocas. (SANTOS, 2016, p.23) 

Esta dança acontece enquanto os participantes do ritual 

deixam-se ferrar no mínimo vinte vezes, colocando as mãos 

dentro da luva da tucandeira, de nome saaripé. As tucandeiras 

são formigas grandes com ferrão muito dolorido que, na 

véspera do ritual, são capturadas vivas e conservadas num 

bambu. Como veremos a seguir, Anga, personagem principal da 

trama, passa por esse ritual prometendo não gritar, instigando-

se a si mesmo para aguentar a dor: 

Tinha dito que não gritaria que não ia passar 
vergonha na frente dos infelizes que disseram 
que era demais para ele. Tinha dito que ia 
trançar os dentes, enrolar a língua o quanto 
desse, engolir se precisar. Cada furo é brasa nas 
mãos, queimando como só ferro e fogo. 

Não mexe, não mexe, aguenta quieto, aguenta 
sem chorar, sofre calado, mas que diabo de não 
sofrer, isso dói como uma faca. Uma, dez, vinte, 
sabe nem dizer, mas cada uma vermelha de 
calor, cada uma rasgando a pele até morder o 
osso. (SANTOS, 2016, p.23-24) 
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Como vimos anteriormente, Anga tenta, com grande 

esforço, provar ser digno de sua tribo, pelo fato de carregar 

uma culpa: a de seu parto ter sido responsável pela morte da 

xamã da tribo, sua mãe, aquela que protegia os suanam contra 

os espíritos maus da Floresta Baixa. Durante um momento de 

caçada, por exemplo, paira esta rejeição, como vemos no 

trecho abaixo: 

nenhum deles gostaria de estar ali não com 
tantos boatos vindo do lugar nenhum sobre 
coisas acontecendo debaixo da Floresta Baixa. 
Sua mãe, sua ceci deveria fazer um trabalho 
muito bom se todo suanam o evitava por tê-la 
matado. (2016, p.32) 

E, por isso, na narrativa da Rainha de Maio, Anga será 

apresentado ao mundo dos seus pais nesse processo de 

crescimento, o fantástico-maravilhoso começa a insinuar-se em 

seu universo cotidiano, primeiro através dos rituais de 

passagem e depois pela transformação em mundo de 

enfrentamentos e provações, diante do qual o menino chama 

para si a responsabilidade de estar preparado para a vida 

adulta, como citamos anteriormente, e também como no 

trecho a seguir: “e sofrendo como um ali vai Anga, que enxerga 

melhor que os outros, agora um homem com direito a ter lança. 
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As mãos que a tucandeira fez de aço, não tremem quando 

segura as armas” (SANTOS, 2016, p.32). 

É sempre bom lembrar que escolhemos um recorte, 

visto que uma narrativa compõe-se por diferentes elementos, 

como afirma Carvalho ao analisar este mesmo romance, com 

recorte diferente do nosso: 

Consideramos que A Rainha de Maio, romance do 
autor amazonense Jan Santos, é um bom exemplo 
de como um texto é tecido por diferentes 
narrativas. Percebe-se, ao longo de toda a trama, 
que o autor recorre a lendas do imaginário 
popular brasileiro, muitas provindas do universo 
indígena, mas que também dialogam (guardam 
semelhanças) com outras culturas como a greco-
romana, para construir as personagens e os 
espaços da narrativa. Observa-se que o autor, um 
cuidadoso contador de histórias, resgata uma 
memória cultural para a construção de um mundo 
ficcional com códigos próprios. Além disso, o autor 
apela para anagramas e múltiplos recursos 
textuais e estéticos, projetando uma obra cuja 
engenharia se configura a partir dos intertextos 
que se fundem às suas criações. (CARVALHO, 
2016, p.27) 

Observemos a ocorrência da narrativa fantástica numa 

conversa de que participa Anga, em que ouve os boatos que 

circulam sobre acontecimentos inexplicados: 

Eles ando dizendo que num dá de passá pela 
trilha da Floresta Baixa sem perdê ninguém. 
Fico vendo visage atravessando as árvore, e tem 
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uns que falo até da Maria-bicho, que ela voltô. 
[...] 
Trouxero um cachorro todo cortado de lá na 
otra noite, e uma vaca que trazio amanheceu 
morta toda cheia de queimadura. (SANTOS, 
2016, p.29-30) 

Temos aqui um exemplo de fantástico, como o 

descreveu Todorov ao analisar O diabo apaixonado (1772), de 

Jacques Cazotte (1719-1792), que citamos a seguir: “Em um 

mundo que é o nosso, que conhecemos, sem diabos, sílfides, 

nem vampiros se produz um acontecimento impossível de 

explicar pelas leis desse mundo familiar.” (TODOROV, 2012, 

p.15). Portanto, as personagens veem e ouvem acontecimentos 

que, dentro da sua realidade, não era possível explicar, o que 

os deixa sob o signo da incerteza. 

Considerando que estamos observando o processo de 

transformação do menino em homem, dentro do texto a 

narrativa fantástica constrói aquilo que afirma o linguista 

búlgaro, ao mencionar outro autor: “o herói sente em forma 

contínua e perceptível a contradição entre os dois mundos, o 

do real e o do fantástico, e ele mesmo se assombra ante as 

coisas extraordinárias que o rodeiam” (TODOROV, 2012, p.16). 

Avançando na obra, vemos que Anga também 

representa o herói que se sente incompreendido pela sua gente 
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e que tenta, de todas as maneiras, provar sua coragem, 

caçando e sendo perseguido por criaturas sobrenaturais: 

Alguma coisa vem pela escuridão e pelo vento 
achando que não vai ser vista, a pele arrepiada 
o avisa, alguma besta nascida do fogo que 
queima debaixo da terra, uma que nem o 
kuru`por podem amansar, mas não é essa cria 
da Floresta Baixa que findará sua história. Sair 
da clareira, único pensamento que lhe brota na 
hora... por algum raio de motivo é sua única 
chance, e talvez não escape do bote da coisa, 
um salto... salto. (SANTOS, 2016, p.63) 

Como temos visto na obra de Jan Santos, o fantástico-

maravilhoso são gêneros que mais se distinguem das demais 

histórias por apresentarem características como o uso de 

magias e encantamentos, ou o dual das lutas entre o bem e o 

mal, criando assim o contato com certos personagens com os 

quais o leitor possa se identificar: o herói (que representam o 

bem), os seres sobrenaturais (que representam o mal), 

produzindo, assim, através dessas narrativas fantásticas, o 

potencial para que os jovens tenham oportunidade de 

aprender a superar seus temores, procurando enfrentar ou 

solucionar problemas. Nessa construção narrativa, sem que se 

perceba, o medo é abolido. 
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Outro fator que contribui para a construção do 

maravilhoso na narrativa são alguns nomes das personagens 

sobrenaturais que causam medo aos suanam, como Floresta 

Baixa, Sangue-Pedra, Cobra-Gêmea, Yakairiti, Iãci, Maria-fogo, 

Maria-bicho, Caraúma, Muiaci, Yakowa, Tunimba; conforme 

vemos já no início do livro: “são essas mesmas histórias que os 

mantêm acuados quando o sol morre e as estrelas sobem, 

quando vem a meia-noite e o mundo fica entregue ao breu. 

Nessa hora, ninguém abre janela alguma, e em nenhuma palafita 

se pronuncia o nome da Cobra-Gêmea” (SANTOS, 2016, p.17). 

Esses são os seres fantásticos que povoam as lendas 

populares brasileiras, conforme exemplifica Carvalho ao falar 

sobre as cobras gêmeas: “a Cobra-Gêmea, entidade que os 

suanam tanto temem, sugere ter sido inspirada na lenda de 

Maria Caninana e Cobra Honorato, também conhecida como 

Norato” (CARVALHO, 2016, p.36). Diz a lenda que, numa tribo 

indígena da Amazônia, uma índia (Tapuia), grávida da Boiúna 

(Cobra-grande Sucuri), deu à luz a duas crianças gêmeas que, 

na verdade, eram Cobras. Um menino, que recebeu o nome de 

Honorato (ou Norato), e uma menina, chamada de Maria 

Caninana. Ao nascerem, tanto a Cobra Norato quanto a sua 
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irmã gêmea foram atirados no rio por sugestão do Pajé da tribo. 

E, enquanto Norato era bondoso, Maria Canina era travessa, 

alagava canoas, assombrava os viajantes e, por isso, o irmão foi 

abrigado a matá-la. Na narrativa, temos também outras 

referências de nomes que levam ao fantástico-maravilhoso, 

como por exemplo, os demônios ahiãg, seres que acompanham 

a Rainha de Maio: 

Histórias, sim, mas não feitas de palavras. 
Vieram do chiado do vento passando nas folhas, 
do coaxado sinistro na beira do igarapé e do pio 
da coruja, do estalar de galhos quando os bichos 
da noite passam e do riso dos demônios do 
mato, pois osahiãg ainda perambulam por aqui, 
digam o que digam. Espíritos inquietos, cujo 
único prazer é devorar os sangue-pedra que 
vagueiam as margens do rio quando alua se 
esconde, na beira da floresta quando não há 
estrelas no céu. (SANTOS, 2016, p.17-18) 

Outras criaturas que também são representadas na 

narrativa são os yakairiti, “deuses da terra e do além” e que “são 

os únicos que podem barrar os ahiãg” (SANTOS, 2016, p.18). 

Carvalho (2016), explica que “os yakairiti são seres do 

mundo subterrâneo sendo terríveis” e, “ por possuírem uma 

fome insaciável e, em troca de peixe, milho, mandioca e sal 

vegetal, mantêm a ordem social e cósmica”. Todos esses 
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monstros são baseados nas lendas e fábulas antigas que 

causam terror do sobrenatural. 

Para Rodrigues, “as mais antigas narrativas da 

humanidade são fantásticas (lato sensu): basta pensar nos 

mitos, nas epopeias e nos contos populares” (2010, p.95). 

Reconhecemos, assim, os medos milenares da humanidade, ou 

como afirma H. P. Lovecraft (1927), “a emoção mais forte e mais 

antiga do homem é o medo, e a espécie mais forte e mais antiga 

de medo é o medo do desconhecido” (1987, p.20), o que 

também observamos nos mitos dos povos que habitavam 

nosso país antes de 1500. 

Da mesma forma, Diez (2009) afirma que as crianças, ao 

ouvirem histórias sobre criaturas sobrenaturais, como as de 

fantasmas, assombrações, esqueletos, escuro, barulhos 

estranhos, monstros, bruxas, vampiros, ressignificam e 

substituem os sentimentos de insegurança e medo, pois 

entendem que essas histórias não são reais; as crianças 

necessitam sentir o perigo, desafiar o medo elaborando 

igualmente os medos internos de não serem aceitas ou 

amadas, como no caso de Anga, protagonista da trama, que se 

sente desprovido da aceitação de sua gente. Ao enfrentar as 
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assombrações, o filho do Pajé procura recursos e meios que o 

levem a compreender a vida e a natureza humana, como lemos 

no romance: 

Ninguém tem ideia do que acontece aqui. Mais 
uma vez o coração de Anga põe força na língua 
dele. Tem coisa acontecendo em todo canto 
bicho se levantando da água e da terra, visage 
saindo da tumba e querendo sangue de vivo. 
Cês num ouviro o que o povo que vinha aqui 
falava? Num é só na floresta Baixa, e meu pai 
tinha que dá conta de tudo enquanto cês ficava 
sossegado deixando tudo nas costa dele. 
(SANTOS, 2016, p.99) 

O gênero fantástico, como já foi dito, representa nossos 

medos. Há como se fosse um fascínio ao vivenciá-los, 

principalmente através da ficção, pois não corremos os riscos 

da nossa integridade física, ou de nossas vidas. Na narrativa A 

Rainha de Maio, é descrita uma atmosfera assustadora entre o 

espaço e o tempo, isto é, as manifestações do que é 

desconhecido pelo protagonista vão se dando paulatinamente, 

sendo enfatizados os cantos escuros, à noite, os espaços 

sombrios da Floresta Baixa, de modo a criar para o leitor um 

ambiente do qual emana o medo, sendo que o sobrenatural 

maligno da narrativa é desconhecido, pelo menos até o 

primeiro enfretamento do protagonista: 
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Já não consegue mais ver o contorno do teto 
das folhas, e nenhuma estrela brilha pra que o 
caminho seja mais fácil. Então começa a 
escutar, batendo de árvore em árvore e 
enchendo a clareira com eco de maldição, uma 
ventania vinda de lugar nenhum espalha 
risadas, a intenção maligna da floreta pulsando 
nos ouvidos. Anos se metendo a teimoso 
parecem bastar pra deixar ela querendo de ver 
ele morto. (SANTOS, 2016, p.62) 

A narração é desenvolvida com os mitos e lendas 

conhecidas pelos povos da floresta; são aventuras que poderão 

ser ou não mortais para o protagonista. Essa narrativa é 

construída tendo como pano de fundo a atmosfera assustadora 

da Floresta Baixa, como quando “e do nada o sol some, e se não 

é noite no mundo, pelo menos é debaixo das árvores Floresta 

Baixa.” (SANTOS, 2016, p.62). Assim, a manifestação de uma 

criatura maligna, horrível e impiedosa vai ao encontro do 

protagonista sendo a materialização do medo para leitor, que 

vivencia o terror através da expectativa e da espera, conforme 

o trecho selecionado abaixo: 

Tu gosta de mim.. 
Anga, me solta, eles tão vindo 
Quem tá vindo 
Os que mando na Floresta Baixa...os yakairiti. 
A luz da lua some que nem a chama de uma vela 
fraca, e quando o vento sopra com a insanidade 
de um espírito louco, já não se enxerga mais 
nenhuma estrela no céu. (SANTOS, 2016, p.120) 
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Essa expectativa pode provocar no leitor a percepção de 

que somos vulneráveis, de que somos suscetíveis aos perigos, 

ou o sentimento de não estarmos protegidos, até a consciência 

da possibilidade da morte, dos perigos que se manifestam, 

mesmo aos mais valentes, pois reconhecemos nessa narrativa 

as memórias passadas e as origens de alguns dos nossos medos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Podemos observar que, neste romance, em que 

podemos acompanhar as aventuras de Anga no processo de 

tornar-se um adulto, vemos corroborada a avaliação de 

Todorov, segundo a qual: 

O fantástico implica pois uma integração do 
leitor com o mundo dos personagens; define-se 
pela percepção ambígua que o próprio leitor 
tem dos acontecimentos relatados. Terá que 
advertir imediatamente que, com isso, temos 
presente não tal ou qual leitor particular, real, a 
não ser uma “função” de leitor, implícita ao 
texto (assim como também está implícita a 
função do narrador). A percepção desse leitor 
implícito se inscreve no texto com a mesma 
precisão com que o estão os movimentos dos 
personagens. (TODOROV, 2012, p.18) 

Uma obra que conjuga diversos elementos, como o uso 

da linguagem oral, as lendas do norte do Brasil e povos 
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indígenas, o sobrenatural, para construir efeitos de suspense e 

expectativa, enquanto desenrola as vidas das personagens. 

Se perguntarmos nos dias de hoje para os alunos quais 

histórias eles gostariam de ouvir, é provável que venha logo a 

resposta: terror, pois com tecnologias mais avançadas à 

disposição dos jovens, há um maior acesso às informações, com 

mais rapidez e por isso é possível que suas relações acabem se 

tornando individuais e sem tempo para a imaginação – talvez 

venha daí a necessidade de ouvir a leitura de uma narrativa de 

terror bem mais forte. 

As histórias têm que ter muito mais sangue, com o 

desejo de exprimir coisas mais horripilantes que a própria vida, 

vista através do seu cotidiano, para quem trabalha nas 

periferias ou como efeito das notícias de violência que são 

veiculadas pelos meios de comunicação. 

Diante disso, é importante que tenhamos cuidado para 

não banalizarmos a morte, reforçando assim a violência, de 

modo que fica para os professores um compromisso, quando 

atendem esses pedidos, a incumbência de levar para os leitores 

o lado saudável dos elementos de horror, pois hoje as 

opressões foram substituídas pela própria crueldade não mais 
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tão simbólica. Ou seja, temos que escolher, nas narrativas 

fantásticas, uma ficção que acompanhe o gosto pela leitura, 

mas que não banalize o mal, que faça aos poucos a fantasia se 

organizar para supressão da violência, falando assim de 

conflitos reais ou imaginários que levem a criança ou o 

adolescente a tornar sua imaginação muito mais rica, 

transformando o que seria desconhecido na possiblidade de 

um desenvolvimento emocional. 

Dito isto, acreditamos que a narrativa de Jan Santos 

represente as fábulas significativas que irão estimular nossos 

alunos a encontrar soluções, interpretar, refletir, expressar suas 

ideias e sentimentos a partir da valorização das lendas dos povos 

da floresta, estimulando igualmente a capacidade linguística, a 

construção crítica, a imaginação e o mundo da fantasia. 
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A IMPORTÂNCIA DA LEITURA DE POEMAS 

NA FORMAÇÃO DE JOVENS LEITORES: 

QUE ESPAÇO A POESIA OCUPA 

NO CURRÍCULO ESCOLAR? 

Jolie Antunes da Cunha 

PLANO E BASE NACIONAL DA EDUCAÇÃO: ONDE O CURRÍCULO 

SE CONSTITUI? 

A principal lei que rege a educação no Brasil, a Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB, Lei nº 9.394/1996), tem nas últimas 

décadas, servido de princípio das Diretrizes Curriculares 

traçadas pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e levada 

em consideração no estabelecimento do Plano Nacional de 

Educação (2014/2024)1, o qual determina as diretrizes 

pedagógicas e metas para a educação nos próximos dez anos 

no Brasil. Houve, com o PNE (2014/2024), a necessidade de 

estabelecer uma base nacional comum dos currículos capaz de 

instituir direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento dos alunos em cada ano do Ensino. É a partir 

desse cenário que surge a Base Nacional Curricular Comum 

                                                           
1 A Lei nº 13.005/2014 promulgou o Plano Nacional de Educação (PNE), que reitera a 
necessidade de diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos 
currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos(as) alunos(as) 
para cada ano do Ensino Fundamental e Médio, respeitadas as diversidades regional, estadual 
e local. 
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(BNCC) – novo documento que estabelece os conhecimentos, 

as competências e as habilidades de cada área de ensino, e que 

orienta a elaboração de currículos e de propostas pedagógicas 

para escolas públicas e privadas. Ele também versa sobre a 

produção de material didático e a avaliação nos próximos anos. 

Seguindo essas mudanças no ensino, em dezembro de 2017, a 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo foi a primeira a 

alinhar seu currículo escolar à BNCC. Busca-se, aqui, 

compreender como a poesia é tratada na área de língua 

portuguesa do “Currículo da Cidade” e verificar o espaço que 

ela ocupa no currículo e na formação de um leitor literário 

nessa fase escolar, em específico sua forma de concepção e 

abordagem para alunos entre 12 e 14 anos. 

CONCEPÇÕES DO CURRÍCULO DA CIDADE 

O currículo passou por um processo de atualização em 

março de 2017 e teve seu lançamento em dezembro do mesmo 

ano. O documento passou por uma pesquisa on-line, na qual 

parte dos estudantes pôde responder a questões de múltipla 

escolha elaboradas com o objetivo de traçar e integrar o perfil 

desses alunos às “Matrizes de Saberes” do currículo. Na área de 

Língua Portuguesa, o conjunto de aprendizagens fundamenta-
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se em nove princípios estipulados na “Matriz de Saberes”, entre 

eles o pensamento científico, crítico e criativo; a abertura à 

diversidade; a empatia e a colaboração; o repertório cultural; o 

autoconhecimento e o autocuidado; e a resolução de 

problemas. Percebe-se uma preocupação do documento em 

dialogar com temáticas contemporâneas. Para tal efeito, o 

currículo segue as temáticas estipuladas nos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS)2, os quais integram a 

Agência 2030, desenvolvida pela Organização das Nações 

Unidas (ONU). Seus dezessete objetivos são articulados aos 

“Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento” presentes no 

currículo de Língua Portuguesa. 

A LÍNGUA PORTUGUESA: O CICLO AUTORAL, O EIXO DA 

LEITURA E A POESIA 

O currículo de língua portuguesa é dividido em três 

ciclos de ensino. Atentar-nos-emos ao ciclo final, o qual 

compreende os três anos finais (7º ao 9º ano) do Ensino 

                                                           
2 Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) integram a Agenda 2030 das Nações 
Unidas (ONU), a qual, percebendo que os indicadores sociais, econômicos e ambientais dos 
últimos anos eram pessimistas em relação ao futuro, propôs que os 193 países-membros 
assinassem um plano global composto por 17 objetivos (ODSs) e 169 metas a serem alcanças 
até 2030. A UNESCO, agência especializada da ONU para a Educação, é a responsável por liderar 
e coordenar a Agenda Global de Educação. Entre os objetivos propostos, há Educação de 
qualidade, Igualdade de gênero, Redução das desigualdades e Energia limpa e sustentável. São 
esses objetivos que o Currículo da Cidade integra ao ensino das diversas áreas de 
conhecimento, entre elas a área de Língua Portuguesa. 
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Fundamental brasileiro. Os anos finais de ensino correspondem 

ao “Ciclo Autoral”, que, segundo o documento, tem a proposta 

de promover o protagonismo do(a) estudante com o 

envolvimento de problemas reais. A ideia de autoria nesse ciclo 

considera o(a) estudante um sujeito crítico e protagonista da 

sua realidade local e como “produtor de conhecimento”. 

No ensino de Língua Portuguesa, compreende-se a 

aprendizagem dividida em quatro atividades: falar, ouvir, ler e 

escrever. Tais atividades se organizam nos eixos de Práticas de 

Leitura de Textos, Práticas de Produção de Textos Escritos, 

Práticas de Escuta e Produção de Textos Orais, e Práticas de 

Análise Linguística. Os eixos são estruturantes e alinham os 

Objetos de Conhecimento (o que os professores precisam 

ensinar em cada ano do Ensino Fundamental) aos Objetivos de 

Aprendizagem e Desenvolvimento (conjunto de saberes que os 

estudantes da Rede Municipal devem desenvolver ao longo do 

Ensino Fundamental). A intenção que tange essas práticas é a 

língua em seu contexto, tendo como unidade básica o texto. 

A concepção de língua portuguesa busca aproximar as 

práticas de linguagens a seus usos reais e prioriza que a 

linguagem se realize por meio de discursos, os quais resultam 

88



em textos orais ou escritos, a fim de que o sujeito utilize a 

linguagem em suas práticas sociais. O documento estipula essa 

proficiência como finalidade da escola e determina que as 

características relativas ao contexto de produção de um 

determinado enunciado e a materialização dele em texto ou 

gênero precisam ser consideradas no processo de leitura e de 

escuta de textos: 

As determinações relativas ao contexto de 
produção, precisam, também ser consideradas 
no processo de leitura e escuta de textos: 
recuperar as características que orientam a 
produção do discurso auxilia o leitor/ouvinte no 
processo de reconstrução dos sentidos do 
texto, de modo a possibilitar uma aproximação 
mais efetiva das eventuais intenções do 
produtor. Quanto melhor o leitor/ouvinte 
conseguir recuperar esse contexto e articulá-lo 
no processamento dos sentidos do texto, 
maiores serão as possibilidades de 
reconstrução de sentidos adequados. (SÃO 
PAULO, 2017, p.72) 

Desse modo, o leitor é também considerado como 

“ouvinte” e precisa articular as características ou marcas que 

orientam a produção de um texto tanto no âmbito oral quanto 

no escrito. É, portanto, esperado que o aluno consiga 

estabelecer e recuperar o contexto de produção na leitura de 

textos de diversos gêneros. A indicação para o trabalho docente 
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em sala de aula, em relação à linguagem, é apresentada a partir 

de um movimento metodológico que integra situações de 

trabalho coletivo, situações de trabalho em duplas ou grupos e 

situações de trabalho autônomo. Observa-se o foco dessa 

abordagem em um princípio de colaboração entre os parceiros 

e o coletivo, no qual as práticas de leitura e escrita de textos 

auxiliam o sujeito na elaboração de um repertório crítico e 

argumentativo de temas sociais. O lugar da Literatura no 

currículo, bem como o dos textos literários e, 

consequentemente, o poema, são “equiparados” a textos 

pertencentes a outras esferas e inseridos nas práticas de 

produção e de leitura. Segundo o documento: 

Os textos literários, neste documento [...] são 
trabalhados nas práticas de produção de textos 
orais e escritos, assim como nas de leitura e 
escuta de textos. Compreendemos que esses 
textos devem ser trabalhados com equidade em 
relação aos que pertencem a outras esferas. Por 
um lado, circulam em diferentes práticas, cada 
uma a seu modo, fundamentais para a 
formação da pessoa e imprescindíveis para o 
exercício da participação cidadã. (SÃO PAULO, 
2017, p.89 – grifo meu) 

Assim, percebe-se que a leitura de textos literários 

ocorra em situações de trabalho coletivo, em grupos ou 

individualmente, uma vez que são “equiparados” a textos 
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pertencentes a outras esferas e inseridos nas práticas de 

produção e de leitura, do mesmo modo, a leitura atua como 

uma atividade de princípio coletivo e o texto literário como 

fonte para a participação cidadã. Observa-se que a mediação 

entre a ficção e suas possíveis reinterpretações não se 

estabelecem em um âmbito subjetivo de leitura, isto é, leitor e 

texto; ao invés, percebe-se uma forma de leitura distanciada3 

do aluno. 

A leitura torna-se uma atividade “consciente” a qual o 

aluno utiliza para a construção de saberes e competências. O 

texto literário, desse modo, torna-se uma ponte entre o sujeito 

e a sua formação, ao invés de fonte para a construção de si 

mesmo. Entende-se que as práticas de leitura e de escrita nesse 

ciclo ocorram de maneira que fomentem uma contribuição 

crítica do aluno em sala de aula entre seus parceiros. 

Pressupõe-se uma leitura engajada que cultive a proposta de 

autor-cidadão e que estabeleça possíveis intervenções críticas 

no ambiente escolar. Os temas que compõem o aprendizado 

                                                           
3 A leitura distanciada é retratada por Catherine Mazauric em seu texto “Les Moi Volatils de 
Guerres Perdues: A leitura, construção ou desconstrução do sujeito?” (ROUXEL, 2013, p.89-
101). Nesse texto, a pesquisadora francesa, Mazauric, relata que a instituição escolar tende a 
legitimar esse tipo de leitura, distanciando o aluno do texto em busca de competências e de 
construção de conhecimentos para sua formação. Pode-se observar que o Currículo da Cidade 
tende a direcionar a leitura dos alunos com esse mesmo intuito. 
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nessas séries são a interculturalidade, as questões de gênero, 

as relações de consumo e a sustentabilidade e as questões 

relativas a representações sociais. 

No que se refere à especificidade do texto literário, o 

texto pertence tanto à esfera clássica ou canônica quanto à 

marginal-periférica, regional ou global. Para cada ano desse 

ciclo sucederá o trabalho com diferentes gêneros, os quais 

podem pertencer a diferentes esferas literárias. Para o 7º ano, 

o trabalho no eixo de “Práticas de Leitura de Textos” inclui 

contos e crônicas, gêneros teatrais e leitura de letras de 

canções. No que se refere aos poemas, eles são apresentados 

somente no eixo de “Práticas de Produção de Textos Escritos” 

como “produção por frequentação”4, ou seja, compreende-se 

que o trabalho com esses textos não precisa de 

aprofundamento, pois se subentende que o lidar com poemas 

já tenha sido realizado em ciclos anteriores, como no 

Interdisciplinar do 4º ao 6º ano. Dessa forma, o poema aparece 

no âmbito da produção e não da leitura. No eixo de “Práticas 

                                                           
4 Para a produção de textos, há o estabelecimento de dois critérios de atividades: a “produção 
buscando aprofundamento” e a “produção por frequentação”. Esta última não necessita de um 
aprofundamento no ensino dos textos para a sua produção. Segundo o documento, “há textos 
que podem ser produzidos durante determinado ano/ciclo, sem exigirem um trabalho de 
aprofundamento (bilhetes para os responsáveis, convites para eventos escolares, bilhetes de 
solicitação de materiais, regras de convivência, por exemplo)” (SÃO PAULO, 2017, p.93). 
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de Escuta e Produção de Textos Orais”, o poema também 

aparece, mas com a finalidade de apresentação, isto é, a leitura 

em voz alta em sarau de modo individual ou em forma de jogral 

(SÃO PAULO, 2017, p.153). Portanto, percebe-se que o trabalho 

com a poesia não é priorizado em leituras regulares, e sim 

apoia-se no conhecimento prévio dos alunos para a produção e 

consequentemente a apresentação dos poemas em feiras 

literárias. Consideramos que, se o trabalho com poemas é feito 

esporadicamente em feiras literárias, não é possível formar 

uma experiência íntima de gosto pela leitura de poemas, visto 

que o poema apresenta apenas a finalidade de apresentação. 

Acreditamos que, se esse trabalho for proposto pelo viés de 

temas direcionados, o sentido de ler poemas e buscar outros 

textos poéticos pode se esvaziar. A poesia não deve ser um 

pretexto apenas para feiras literárias. Ela também é parte 

integrante na formação de um leitor crítico. 

Para o 8º ano, entende-se que haja uma abertura mais 

autônoma do professor em relação à escolha de obras 

literárias. Nesse ciclo, é solicitada a leitura de obras mais 

extensas sob orientação do professor. A poesia aparece no 

gênero de cordel, mas como “recriação poética” na área de 
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“produção por frequentação”, ficando em segundo plano no 

trabalho com a leitura. Para o 9º ano, o trabalho segue com 

contos literários diversos (fantásticos, de mistério, policial, de 

ficção cientifica, noir, entre outros) e crônicas. O estudante 

deve identificar a especificidade do texto e sua organização 

interna, as marcas linguísticas e de estilo. Busca-se por essa 

perspectiva apenas o reconhecimento do leitor com o objeto 

texto, isto é, espera-se que ele seja capaz de identificar marcas 

linguísticas e sua organização interna. Entretanto, em relação a 

essas orientações, acreditamos que, havendo apenas essa 

abordagem, o contato entre o leitor e o texto se torna raso, pois 

acreditamos que o trabalho de leitura deva ultrapassar os 

aspectos formais do texto. 

Ademais, a orientação aos professores para os 

procedimentos com as atividades de leitura, nos três anos 

desse ciclo, indica que é preciso que o estudante reflita sobre o 

contexto no qual o texto foi produzido e identifique marcas 

textuais para suscitar interpretações. Todavia, ao tomar como 

base apenas os aspectos do texto e suas marcas, bem como o 

contexto histórico de uma obra, omite-se o seu leitor, pois o 

texto pode ser interpretado diferentemente por leitores de 
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tempos diversos. Consideramos que as obras têm, em 

determinadas épocas, diferentes formas de recepção por seus 

leitores, e cada leitor constitui o seu horizonte de expectativa. 

Em outras palavras, o texto não fica em um passado remoto, 

acabado, ou interno somente ao literário, mas promove uma 

experiência estética e um efeito sobre seu leitor. Isso acontece 

se considerarmos o texto literário como uma “via de mão 

dupla”, na qual o texto “fala” com o leitor e o leitor “se 

comunica” com o texto, ou seja, o texto suscita sentidos para o 

leitor e este constrói seus significados a partir da leitura. No que 

se refere ao trabalho com poemas no 9º ano, ele aparece 

novamente como “produção por frequentação”, em que os 

alunos devem produzir haicais, poemas visuais ou concretos. 

Tem como finalidade uma situação comunicativa, sendo 

sugerido “gravar em vídeo para exibição em um sarau da 

escola” (SÃO PAULO, 2017, p.166). O poema, nessa perspectiva, 

é reconhecido como uma “produção artística” para fins de 

apresentação. Assim, o poema aparece no eixo de “Práticas de 

Escuta e Produção de Textos Orais” em “produção buscando 
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aperfeiçoamento” como apresentações em slams5 e raps com 

enfoque característico de um evento comunicativo. 

Portanto, nos três anos do Ciclo Autoral, pode-se 

identificar uma concepção de poesia como pertencente ao 

âmbito de “produção artística”, sendo ela abordada na esfera 

da “revisitação” e, com exceção do 9º ano, que objetiva um 

aprofundamento nas práticas de slams, com o foco maior na 

produção-autoral do que na leitura de poemas. Percebe-se que 

essa concepção se alinha à proposta do Ciclo Autoral, que 

objetiva a formação de jovens questionadores e autores. Em 

relação às orientações, acreditamos que, ao deixar a poesia em 

segundo plano e, tendo por finalidade a produção para uma 

apresentação apenas, dissipa-se a possibilidade de experiência 

íntima e o prazer pela leitura, bem como a formação de um 

leitor de poemas. 

                                                           
5 Slam no sentido denotativo da palavra na língua inglesa, significa “mover-se contra uma 
superfície dura com força e geralmente com um ruído alto”; outro significado é “fazer críticas”. 
No entanto, slams relacionam-se à esfera da cultura popular periférica, em especial junto ao 
hip hop dos anos 1980 da cidade de Chicago nos Estados Unidos. A chegada desse movimento 
ao Brasil ocorre apenas nos anos 2000 em bairros periféricos das cidades. Os slams são 
apresentações ou campeonatos de poesia falada e se firmam como espaço de literatura nas 
periferias. Normalmente, nessas apresentações, os participantes têm alguns minutos para 
expor a poesia de própria autoria. O texto pode ser previamente escrito, mas também podem 
ocorrer improvisações durante a performance. Há um júri formado que estabelece as notas aos 
competidores. 
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Observou-se que, no currículo, não há especificidade 

da leitura de textos poéticos, como há, por exemplo, de textos 

de crônicas, contos e romances policiais nos outros anos. Por 

fim, percebeu-se que a atenção ao gênero poético se 

estabelece em um segundo plano, não prevalecendo no plano 

de atividades com a leitura de textos. Entende-se que a poesia 

apareça no currículo como um projeto “adjacente” ao 

trabalho dos textos literários, sendo designada a sua função 

para feiras literárias, saraus e apresentações, e prevalecendo 

na esfera da literatura marginal-periférica em apresentações 

de slams e raps. Ela, portanto, pode atuar no âmbito de 

criação autônoma do aluno a depender da proposta 

pedagógica ou do professor na sala de aula. 

Diante das características da poesia apresentadas no 

documento, acreditamos que o trabalho com leitura de poemas 

pode contemplar outros aspectos essenciais ao indivíduo, tais 

como a apropriação individual do texto, o compartilhamento 

de diferentes leituras do mesmo texto, a identificação de si 

mesmo e a legitimação do indivíduo no meio social. Com essa 

abordagem, a leitura de poemas favorece um espaço subjetivo, 

o qual também deve ser explorado, pois esse espaço pode 
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fomentar “a elaboração ou reconquista de uma posição de 

sujeito” (PETIT, 2013, p.43). A experiência de leitura pode 

fomentar a criação de seu próprio espaço para a construção de 

si mesmo, ou seja, a elaboração da “subjetividade leitora”, 

conforme proposto pela antropóloga francesa Michèle Petit, 

pois “os leitores são ativos, desenvolvem toda uma atividade 

psíquica, se apropriam do que leem, interpretam o texto e, 

deslizam entre as linhas seus desejos, suas fantasias, suas 

angústias” (2013, p.43). 

Ademais, além da criação de um espaço subjetivo de 

leitura, a vivência com tal atividade, principalmente a leitura de 

poemas relacionando com outras artes, como música, teatro e 

pintura por exemplo, nos faz estabelecer relações de leituras 

que suscitam diferentes olhares, interpretações e o gosto por 

obras literárias. Identificamos que, para o trabalho da poesia e 

com poemas em sala de aula, é importante que o(a) 

professor(a) também seja um professor-leitor. Acreditamos ser 

a leitura um ato de tecer sentidos e experiências, ou seja, a sala 

de aula deve ser o ponto de encontro entre professor e aluno e 

o espaço onde possa acontecer essas trocas de experiências de 

leituras. A poesia nos permite vislumbrar o encontro entre a 
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arte (estético) e o leitor, do mesmo modo, ela é capaz de nos 

proporcionar dinâmicas que possam trazer diferentes sentidos 

ao leitor e tirá-lo de seu lugar comum. Como bem colocado pela 

professora Maria Zilda da Cunha: 

A nossa vivência de leituras torna-nos capazes 
de vislumbrar relações que se estabelecem no 
âmbito das dinâmicas literárias, e de conferir 
aos poemas a possibilidade de se renovarem em 
poesia sob nosso olhar. (2012, p.110) 

Portanto, é importante que o professor também se torne 

o “encarregado” dessa tarefa e não apenas o livro didático. Por 

outro lado, nota-se necessário que tal gênero literário seja 

comtemplado em orientações curriculares e materiais didáticos, 

uma vez que, tanto a literatura, quanto a poesia são formas de 

artes e fontes para diferentes sentidos, principalmente na fase 

escolar, na qual tem-se a formação leitora. 

Além do mais, acreditamos que tais documentos devem 

estabelecer orientações que contemplem uma abordagem e 

uma perspectiva subjetiva e estética de leitura, isto é, uma 

leitura literária como colocado anteriormente e, não apenas 

orientações de leitura que contemplem abordagens focando na 

construção de competências linguísticas, nas quais os alunos 

devem encontrar no texto marcas gramaticais. 
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Por fim, a leitura literária, e especificamente a leitura de 

poemas, gênero que pode provocar variadas interpretações 

subjetivas, faz-se também necessária no âmbito escolar, 

devendo haver menção em documentos que orientem os 

professores, uma vez que a construção do “gosto pela leitura”, 

em específico de obras literárias, faz-se por meio do hábito e 

das experiências vividas pela leitura. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A concepção do Currículo da Cidade para o “Ciclo 

Autoral” constitui-se em temas contemporâneos, promovendo 

diferentes temáticas e articulando a participação do estudante 

como autor-crítico em meio a ações culturais na escola. Por 

outro lado, a leitura e a poesia, dentro da concepção do Ciclo 

Autoral, tornam-se, também, uma ação coletiva e por uma 

abordagem que dá ênfase aos aspectos textuais e ao contexto 

social da obra lida. Percebe-se que essa abordagem tende a 

ignorar o leitor e a sua experiência estética com o texto. A 

perspectiva para a poesia e a sua concepção curricular atua em 

uma esfera adjacente, com o foco na produção, levando em 

consideração o trabalho com os gêneros poéticos nos ciclos 

anteriores. Porém, por mais que ocorra esse trabalho nos ciclos 

anteriores, é importante saber como ele é realizado, quais 
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poemas e autores são abordados e qual forma de leitura de 

poemas é proposta no currículo. Por fim, observa-se a 

necessidade de orientações em materiais que contemplem a 

abordagem e a perspectiva subjetiva de leitura, tendo como 

foco principal a literatura como fonte para diferentes sentidos 

de si mesmo, e não apenas como ponte entre o sujeito e a 

formação cidadã. 
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PROFESSORES EM RODA – FORMAÇÃO DE 

PRÁTICAS: DO PNAIC À SALA DE AULA 

Mônica Macedo 

Sabrina Guedes 

INTRODUÇÃO 

Quando ousamos falar em Leitura Literária nos 

primeiros anos do Ensino Fundamental, admitimos que ela, 

enquanto ferramenta para a aquisição da leitura e da escrita, 

ocupa um espaço importante e significativo dentro do trabalho 

pedagógico, especialmente, no chão da sala de aula. 

O professor, desde a sua formação e até antes mesmo de 

adentrar o universo da docência, se depara com estruturas 

formadoras que o impelem ao contato com o material literário, 

selecionando, admitindo-o ao seu fazer, conjugando-o com as 

múltiplas realidades que o cercam. Dentre os projetos nacionais 

para a erradicação do analfabetismo, tivemos o PNAIC (Pacto 

Nacional Para a Alfabetização na Idade Certa), tendo como ponto 

central na formação continuada literária docente a Roda de 

Leitura, e uma leitura denominada “deleite”, aspecto este que 

será abordado melhor na seção Desenvolvimento. 
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Dentro deste contexto de formação docente, trazemos 

para essa roda de discussão a nossa experiência como 

formadoras, a estética literária e o que teóricos da área dizem 

como contribuição, para pensarmos como está a leitura 

literária nos primeiros anos de escolaridade e a sua importância 

para o processo ensino-aprendizagem e, consequentemente, 

para a alfabetização. 

O gosto pela leitura coloquial, pela leitura literária, é 

construído ao longo da vida, torna-se uma experiência cara e 

por vezes desafiadora, especialmente para nós, professores, 

educadores, mediadores, enfim, para todos que se destinam a 

apresentar para o outro esse universo mágico. Uma relação que 

precisa criar laços para que afete o outro, mas que também 

precisa de uma dose de criatividade, imaginação, brincadeira... 

Um lúdico que transmita as palavras, a mensagem que o 

autor/escritor quis dizer, mas que também possa transparecer 

o “eu” e o “nós” nesse diálogo. 

Neste artigo, trazemos as memórias dos professores, o 

encontro da literatura com o espaço de sala de aula e as vozes 

constituintes de cada aluno, num importante enlace que a 

formação docente institucional não pode desconsiderar. 
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DESENVOLVIMENTO 

A literatura nos faculta o direito de sonhar e ao mesmo 

tempo de desenvolvermos reflexões e o processo de estética 

sobre o mundo que nos circunda. Ela nos possibilita dialogar 

com tempos e espaços concretos, fantasiosos e inimagináveis, 

abrindo as portas de nossa consciência num diálogo entre a 

realidade e a quimera. Ela também nos possibilita articulações 

com vários tipos de conhecimentos, influenciando nossos 

saberes e valores, onde alguns são carregados vida à fora. 

Os primeiros contatos com a literatura precisam ser 

instigantes e ao mesmo tempo lúdicos e gostosos. Em nossa 

memória, lembramos da avó que nos trazia casos inusitados de 

seu lugar, ouvimos a fala de uma tia a imitar os sons de 

bichinhos, vemos a professora nos mostrando o mundo através 

dela. Essas são algumas falas que nos mostram os caminhos que 

algumas crianças têm na oportunidade de serem apresentadas 

à literatura, embora saibamos que, no nosso país, para a grande 

maioria, esse contato inicial acontece somente na escola. 

O PNAIC (Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa) 

foi um programa federal de formação de professores 

disponibilizado para todo o Brasil, sendo necessária a adesão 
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voluntária dos municípios brasileiros. A formação era dirigida aos 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Inicialmente, nos anos de 2013 e 2014, respectivamente, trataram 

de questões ligadas ao ensino da Língua Portuguesa 

(notadamente as questões relativas ao processo de alfabetização) 

e da Matemática. Embora o programa tenha se prolongado, nossa 

experiência se resume a esse período em destaque. 

No caso do município do Rio de Janeiro, os professores 

recebiam a formação aos sábados em tempo integral, 

distribuídos pelas CREs (Coordenadorias Regionais de Educação), 

sendo também sua adesão voluntária. Os Orientadores de 

Estudos do Rio de Janeiro recebiam uma formação realizada 

mensalmente pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) 

e, em seguida, realizavam as formações com os professores 

regentes de cada CRE. Esses professores regentes atuavam no 

1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental. No que tange às 

questões sobre Literatura, vamos nos deter na experiência do 

ano de 2013 no PNAIC. 

As turmas eram compostas em média por 25 professores 

do 1º ao 3º ano. Isso foi um aspecto bastante positivo, pois 

tínhamos nas mãos boa parte do segmento dos anos iniciais e as 
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práticas alfabetizadoras percorriam por esses anos. Às vezes 

professores da mesma escola estavam agrupados na mesma 

turma de formação, um outro aspecto também muito positivo, 

pois possibilitava aos colegas refletirem sobre suas práticas que 

advinham de um mesmo espaço. 

A cada encontro, os professores traziam suas 

experiências e relatavam suas angústias, sucessos, dúvidas, 

onde deixavam as marcas de seu fazer, carregados de 

significados culturais, sociais, políticos e acadêmicos. Isso nos 

dava a percepção de onde e como poderíamos estimular as 

mediações entre eles e ao mesmo tempo conosco, provocando 

reflexões e avanços em suas questões e, assim, contribuindo 

para o desenvolvimento de sua formação. 

A Leitura Literária era parte do programa e fazíamos a 

leitura em voz alta ou trazíamos também em forma de vídeo. 

As histórias eram riquíssimas e sempre contávamos com uma 

grande roda de escuta e de trocas sobre esse ou aquele título. 

TEÓRICOS 

Para aprofundar um pouco mais essa discussão, trazemos 

para a roda de conversa alguns teóricos da área literária. 
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Antonio Candido enfatiza a literatura como direito 

básico do ser humano. Deveria ser acessível e pertencente ao 

cotidiano de todos. Um direito inalienável, constituinte da 

própria subsistência, assim como alimentar-se, vestir-se. “A 

literatura corresponde a uma necessidade universal, que deve 

ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo 

fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo ela nos 

organiza” (CANDIDO, 1995, p.256). 

Numa sociedade como a atual, onde a literatura está 

distante de grande parte da população e é percebida como 

artigo de luxo, até pelos altos valores que rondam esta 

indústria, bem como pela inacessibilidade que os autores 

mostram, a escola/a educação precisam trabalhar para que a 

literatura se propague, tornando-se um hábito. 

A divulgação e mesmo a implementação de eventos 

literários necessita ser uma prática diária na formação docente. 

O professor precisa ser formado onde haja este norte na sua 

identidade profissional, tendo a literatura como elemento 

estético e material. As políticas públicas educacionais precisam 

atentar para que aconteça uma amplidão no acesso ao acervo 

literário para as diferentes faixas etárias, oportunizando por 
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meio de bibliotecas e salas de leitura esse contato quase que 

intrínseco. O gosto pela arte/leitura literária passa 

irremediavelmente por esse processo de contato físico, 

manuseando e trazendo para dentro dos lares esse lindo 

encontro que se dá entre o escritor e o leitor. 

Não nos esqueçamos que o trabalho educacional com a 

literatura é constante, diário, desde que as crianças adentram 

os bancos escolares. Isso não pode ser negado. Precisamos 

construir junto aos alunos um senso crítico, estético, que 

permita a construção de uma consciência sobre a importância 

social da escrita e o duplo movimento do ler-escrever para o 

processo ensino-aprendizagem. 

Para Bajour, o professor precisa ouvir, escutar os alunos, 

suas vozes, experiências, sons, silêncios, o material intelectual 

e pessoal que possuem. “A escuta dos professores precisa 

então nutrir-se de leituras e saberes sobre ‘como’ da 

construção de mundos com palavras e imagens para que os 

alunos se desenvolvam na arte cotidiana de falar sobre livros” 

(BAJOUR, 2012, p.27). A literatura é feita nesse tensionamento 

dos fazeres de professores, alunos, escola, autores, seus 

escritos e os múltiplos significados que adentram a roda. 
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Nesse sentido, Bajour nos coloca que: 

Quando escutamos a maneira singular com a 
qual as crianças nomeiam o mundo, colocamos 
em saudável tensão nossas fibras interpretativas 
– atitude que pode ser muito interessante e 
produtiva se a considerarmos a partir da 
capacidade e da convicção, e não do déficit ou da 
carência. A fala das crianças é habitada por 
surpreendentes esforços metafóricos de ir além 
de um universo de palavras que começa a ser 
construído e ainda é pequeno. Também por 
silêncios. (2012, p.19-20) 

O importante é que a literatura seja conversada, 

discutida, onde mais do que o certo ou errado, as intenções 

cheguem e se desdobrem em novas portas e possibilidades de 

fazer conhecimentos/saberes. O saber dos alunos é algo caro 

que vai além das palavras que são lidas, emitidas e/ou 

interpretadas. Segundo Bajour, nenhuma leitura é 

autossuficiente ou subjetiva. 

Uma outra teórica que trazemos para a roda, e que foi 

utilizada durante o PNAIC, é a professora Ludmilla Thomé 

Andrade. Sua obra reflete sobre muitas discussões em torno da 

aprendizagem da língua numa perspectiva discursiva. Nesse 

sentido, ela enaltece a importância da voz do aluno em todo o 

trabalho pedagógico. “As vozes de seus alunos – vozes infantis 

– marcam a voz docente. As diferentes vozes interpeladas a 
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serem ditas são intervenientes nessa formação discursiva” 

(ANDRADE, 2016, p.96). Uma fala que seja respeitada na 

participação ativa no ato de aprender, levantando e testando 

hipóteses sobre a língua de que é participante e nativo. 

Seu trabalho se encontra com o campo da literatura na 

medida em que destaca a importância do professor como 

modelo na formação do aluno leitor/escritor. Privilegia a 

função da mediação docente na constituição desse processo. O 

professor, tendo consciência ou não disso, é basicamente o 

sujeito acadêmico com o qual o sujeito leitor terá seus 

primeiros contatos. Por sua vez, esse contato via literatura 

necessita ser prazeroso, dialogal e participativo. 

A autora traz ainda uma discussão em torno do gosto da 

literatura/ gosto pela leitura deleite. Ela questiona esse 

adjetivo com o cuidado de que a leitura, o gosto pela leitura 

não seja mediado pelo professor de forma despretensiosa, o 

prazer pelo prazer sem uma intencionalidade nas ações. 

Formar leitores é uma das funções do professor. Requer 

conhecimento, aprofundamento e envolvimento pessoal com a 

literatura. É fundamental que um professor alfabetizador goste 

de ler e de escrever, pois o modelo a que nos referíamos um 

110



pouco atrás precisa ser trabalhado e sentido pelos alunos em 

suas relações quotidianas que se dão na sala de aula. Nesse 

sentido, Andrade é muito cuidadosa, criteriosa no que diz 

respeito ao comportamento do professor frente à literatura. 

Petit nos aponta a importância da interação no contato 

com a literatura: “O leitor não é passivo, ele opera um trabalho 

produtivo, ele reescreve. Altera o sentido, faz o que bem 

entender, distorce, reemprega, introduz variantes, Mas ele 

também é transformado.” (2008). A interação é o processo que 

possibilitará a formação do leitor /escritor. Esse 

desenvolvimento não se dá somente a partir do contato com o 

professor. Ele atravessa todas as vivências de interação do 

aluno: com seus pares, com outros professores, com outras 

pessoas na escola ou em outro lugar. “A leitura representava 

tanto um atalho para elaborar sua subjetividade quanto um 

meio de chegar ao conhecimento” (PETIT, 2008, p.20). 

O processo com a imagem também faz parte da 

interação. Ao longo das oportunidades e vivências que se 

estabelecem, a interação vai formando um corpo, um arcabouço 

que carrega em si nuances da estética sobre si e sobre o mundo. 

A autora destaca o trabalho com a oralidade em que se pensa 
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em falar do que se leu, do que sentiu e do que essas sensações 

produziram em termos de vínculo com a literatura. 

O aluno é sujeito ativo dessa aprendizagem, 

produzindo, dialogando, interagindo e se fazendo presente na 

construção da literatura na vida. “Em particular, a leitura de 

livros [...] pode ajudar os jovens a serem mais autônomos e não 

apenas objetos de discursos repressivos ou paternalistas” 

(PETIT, 2008, p.19). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho pretendeu dar voz aos trabalhos e 

representações dos professores e espaços de formação, 

como o PNAIC, não somente como apoio à alfabetização, mas 

como suporte das atividades pedagógicas que visam um 

trabalho qualitativo. 

Como formadoras, trouxemos para a discussão a leitura 

literária como esse suporte necessário para o trabalho 

pedagógico. As experiências pedagógicas foram importantes 

para (re)pensarmos o nosso papel formador e de que modo 

afetamos de maneira a criar significados. 

A prática pedagógica apresenta uma infinidade de 

questões que precisam ser refletidas pelos docentes. Dentre 
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elas, a literatura é um campo de conhecimento que vai além de 

apenas ler livros. A literatura na prática pedagógica carrega 

como que um álibi, uma conivência com o processo leitor / 

escritor do docente e que se transpõe em suas demais ações 

pedagógicas. 

Em nossa prática a maior finalidade é propiciar 

condições para a formação do aluno como leitor e escritor, 

dando voz aos seus processos de ressignificação da realidade e 

do mundo em que vive, sem perder o gosto e o desejo de estar 

no mundo e de colocar sua marca, legitimando a sua voz. E para 

isso, a literatura pode e deve contribuir. 

Para elucidar melhor o nosso texto, Freire nos indica que: 

A leitura do mundo precede a leitura da palavra, 
daí que a posterior leitura desta não possa 
prescindir da continuidade da leitura daquele. 
Linguagem e realidade se prendem 
dinamicamente. A compreensão do texto a ser 
alcançada por sua leitura crítica implica a 
percepção das relações entre o texto e o 
contexto. (1982, p.5) 

A literatura é um campo de conhecimento que faculta 

ao professor e ao aluno o contato com o mundo do desejo, a 

ampliação das relações linguísticas. Mas formar leitores e 

escritores é um trabalho complexo e delicado ao mesmo 
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tempo, e que começa no sujeito professor. Quão importante é 

o seu gosto pela leitura! Como entender e viajar nos processos 

constituintes do leitor e do escritor se não experienciar essa 

vivência em si mesmo? Quando isso acontece, exige mais do 

professor. Portanto, é fundamental uma reflexão sobre que 

modelo estamos cultivando em nossos alunos. Por isso, 

insistimos na importância do professor. Seja em ano for, a 

literatura é sempre bem-vinda! 
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O LETRAMENTO LITERÁRIO EM PRÁTICA: 

INCENTIVO À LEITURA E À PRODUÇÃO DE 

TEXTOS LITERÁRIOS NO ENSINO MÉDIO 

Sirley Ribeiro Siqueira 

Glayci Kelli Reis da S. Xavier 

A EDUCAÇÃO LITERÁRIA 

É cada vez mais notório que, no mundo atual, com a força 

da internet, dos aparatos tecnológicos e das redes sociais, a 

escola não pode deixar de exercer sua função educadora, 

reflexiva e transformadora. De acordo com os documentos 

oficiais, uma das tarefas que cabe às escolas da Educação Básica 

é desenvolver a visão crítica de mundo no aluno, por meio da 

percepção das múltiplas formas de expressão da linguagem e da 

observação dos diversos textos representativos de nossa cultura. 

Um dos meios de realizar isso é promovendo o letramento 

literário, ou seja, criando meios para que a literatura cumpra seu 

papel humanizador (COSSON, 2011, p.17). 

De acordo com Cosson, ler implica troca de sentidos não 

somente entre escritor e leitor, mas também “com a sociedade 

onde ambos estão localizados, pois os sentidos são resultados 

de compartilhamentos de visões do mundo entre homens no 
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espaço e no tempo” (2011, p.27). Desse modo, a escola deve 

propor situações que permitam aos alunos penetrarem na obra 

literária de diferentes maneiras e, assim, explorá-las sob os 

aspectos mais variados. 

Nessa perspectiva, acreditamos que a educação literária 

não é simplesmente ter conhecimento sobre as teorias da 

literatura e sobre as diferentes escolas literárias, mas sim 

proporcionar ao aluno uma experiência de dar sentido ao 

mundo e viver novas experiências por meio do texto literário. 

Segundo Souza e Cosson, o letramento literário possibilita um 

modo privilegiado de inserção no mundo da escrita, já que 

conduz ao domínio da palavra a partir dela mesma; e este é um 

processo que precisa da escola para se concretizar, pois 

demanda uma intervenção educativa específica que a mera 

prática de leitura de textos literários não consegue efetivar 

sozinha (2011, p.102). 

Um importante papel do professor de língua 

portuguesa, portanto, seria atuar como mediador no processo 

de educação literária de seus alunos. Conforme afirma Queirós, 

“o professor é, antes de tudo, aquele que acredita na realidade 

como possível de ser alterada pelas constantes buscas de 
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realizações pela humanidade” e, nesse sentido, a função do 

professor é, a partir dos conhecimentos, “convocar os alunos 

para outros passos em direção a novas realidades” (QUEIRÓS, 

2012, p.87). Desse modo, precisamos criar práticas que ajudem 

o letramento literário a ser concretizado. 

Esse mesmo entendimento é corroborado na BNCC, 

segundo a qual o trabalho com a Educação literária deve priorizar 

a formação para conhecer e apreciar textos 
literários orais e escritos, de autores de língua 
portuguesa e de traduções de autores de 
clássicos da literatura internacional. Não se 
trata, pois, no eixo Educação literária, de 
ensinar literatura, mas de promover o contato 
com a literatura para a formação do leitor 
literário, capaz de apreender e apreciar o que 
há de singular em um texto cuja 
intencionalidade não é imediatamente prática, 
mas artística. O leitor descobre, assim, a 
literatura como possibilidade de fruição 
estética, alternativa de leitura prazerosa. Além 
disso, se a leitura literária possibilita a vivência 
de mundos ficcionais, possibilita também a 
ampliação da visão de mundo, pela experiência 
vicária com outras épocas, outros espaços, 
outras culturas, outros modos de vida, outros 
seres humanos. (MEC, 2017, p.64) 

A leitura ajuda a compreender o mundo. Por isso, o 

hábito de ler deve ser estimulado desde a infância, para que o 

indivíduo aprenda desde muito jovem que ler é algo importante 
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e pode ser prazeroso. Assim, o trabalho com a leitura de textos 

literários deve ser uma prática constante, feito por meio de 

diferentes estratégias, de acordo com o nível de maturidade 

dos educandos. Além disso, esse é um hábito que, conforme 

aponta Lajolo (2001, p.7), pode e deve começar na escola, mas 

não pode encerrar-se nela. Para cumprir essa meta, contudo, a 

escola deve se constituir como espaço de discussão no qual os 

professores possam refletir juntos acerca de estratégias e 

ações, como veremos a seguir. 

A CRIAÇÃO COLETIVA DE AÇÕES VISANDO AO LETRAMENTO 

LITERÁRIO 

Conforme afirma Todorov, a análise das obras literárias na 

escola deve ter como tarefa “nos fazer ter acesso ao sentido 

dessas obras – pois postulamos que esse sentido, por sua vez, nos 

conduz ao conhecimento do humano, o qual importa a todos” 

(2010, p.89). Desse modo, acreditamos que reunir professores 

comprometidos com essa perspectiva pode tornar mais 

consistente e enriquecedora a proposição de atividades cujos 

objetivos sejam ampliar a educação literária dos discentes. 

É importante que a escola também seja um espaço 

destinado ao estudo, à reflexão e à busca de propostas criativas 
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que atendam às novas demandas de nossa sociedade. O 

próprio conhecimento e discussão dos documentos oficiais 

vigentes, relacionados à educação em nosso país, deve ocorrer 

no coletivo, pois juntos os professores podem encontrar as 

estratégias apropriadas para adaptar as propostas a cada turma 

em suas características. 

Uma das formas de reunir professores com objetivos em 

comum é a criação de grupos de pesquisa na Escola Básica. O 

LEPELL – Laboratório de Estudo de Práticas Educativas em 

Língua Portuguesa e Literatura – é um grupo voltado para o 

estudo das práticas relacionadas ao ensino de Língua 

Portuguesa e Literatura. O grupo de pesquisa possibilita a 

integração de professores, a troca de experiências, o estudo de 

novas teorias e de documentos oficiais, além da elaboração de 

estratégias que facilitem o ensino-aprendizagem e de ações 

que visem ao letramento global do aluno. 

O desenvolvimento de projetos coletivos por 

intermédio de um grupo de pesquisa permite a integração 

entre os alunos e as turmas do mesmo nível ou de diferentes 

níveis, possibilitando a criação de estratégias variadas de 
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ensino-aprendizagem, possibilitando ao aluno ir “para além da 

sala de aula”. Como afirma Almeida, 

é necessário que o professor crie um ambiente 
que estimule o pensar, que desafie o aluno a 
aprender e a construir conhecimento 
individualmente e em parceria com os colegas. 
Isso propicia o desenvolvimento da autoestima, 
do senso crítico e da liberdade responsável. 
(2000, p.36) 

Essa é a perspectiva que temos em mente ao 

desenvolver as atividades do grupo. O aluno deve ser sujeito de 

sua aprendizagem e sentir-se parte do processo; ele deve 

reconhecer-se como capaz de criar, inovar, reformular, enfim, 

de agir no mundo. 

O LEPELL foi criado por professores dos campi do 

Colégio Pedro II localizados em São Cristóvão (SCII e SCIII), com 

o intuito de promover estudos e reflexões sobre o ensino-

aprendizagem das disciplinas Língua Portuguesa e Literatura, 

além de facilitar o diálogo entre os campi, que atendem o 

Ensino Fundamental e o Ensino Médio. O grupo surgiu a partir 

da inquietação de professores preocupados em relacionar a 

teoria acadêmica à prática educativa, pois entendemos que 

uma complementa e fortalece a outra. A criação do grupo se 

deu no início de 2017, pois somente em 2015, com a 
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equiparação do Colégio Pedro II aos Institutos Federais, é que 

nos foi aberta a possibilidade de criar grupos de pesquisa 

oficialmente. Os grupos de pesquisa do Colégio Pedro II estão 

vinculados à PROPGPEC (Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Cultura). A PROPGPEC é o órgão 

responsável por planejar, coordenar, fomentar e acompanhar 

as atividades e políticas de pesquisa, de extensão e de cultura 

integrando-as ao ensino. 

Além de realizar atividades com os alunos e de 

possibilitar a troca de conhecimento e de experiências entre 

seus integrantes, o grupo também tem por objetivo estar em 

contato com outros professores e estudantes interessados, por 

meio de eventos, palestras, publicações, cursos de extensão, 

entre outras ações. Dessa maneira, este grupo de pesquisa 

espera contribuir para aprimorar a prática de ensino de Língua 

Portuguesa e Literatura dos envolvidos, além de contribuir para 

a formação continuada de professores e estudantes da área. 

LETRAMENTO LITERÁRIO NA PRÁTICA: ALGUMAS POSSIBILIDADES 

O LEPELL tem realizado diferentes atividades ligadas a 

duas linhas de pesquisa: Leitura e produção de textos literários e 

não literários; Ensino de Língua Portuguesa e Literatura. Dentre os 
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vários projetos desenvolvidos, três se destacam por incentivar o 

Letramento Literário dos estudantes: o “Festival de Poesia”, o 

“Resgate da autoria negra” e o “Meu livro sem spoiler”. 

Em julho de 2017 ocorreu o primeiro Festival de Poesia de 

São Cristóvão. O projeto, idealizado pelos professores Jeferson 

Dantas e Sirley Siqueira, tem por objetivo aproximar o aluno com 

a linguagem poética, no sentido de familiarizá-lo com a poesia, 

para que tenha o prazer em ler e ouvir poemas e, sobretudo, 

sentir-se motivado a expor suas emoções, a ter liberdade de criar, 

brincar com as palavras e deixar fluir sua imaginação. 

O evento ocorre anualmente no fim do primeiro 

semestre. A primeira edição, em 2017, contou com o apoio da 

Direção-Geral do campus SCIII e da Diretoria de 

Culturas/PROPGPEC e teve como tema “Revivendo a Semana 

de Arte Moderna”. A segunda edição, em 2018, em 

homenagem aos 50 anos dos grandes festivais de canção do 

ano de 1968, teve como mote “As flores vencendo o canhão”. 

A terceira edição, em 2019, com o intuito de dar mais 

visibilidade à poesia feminina, homenageou a escritora Cora 

Coralina, cujo verso escolhido como tema foi: “Entre pedras 

nasceu a minha poesia”. 
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O evento conta com apresentações musicais e os alunos 

têm espaço para declamar suas próprias poesias, poemas de 

autores reconhecidos e ainda propor arranjos musicais para 

poesias. Além disso, há o encontro com outros tipos de arte, 

como exposição de trabalhos dos alunos conduzidos pela 

professora de Artes Visuais Maria Lia Gautério. Para os 

professores envolvidos, é muito gratificante perceber a 

satisfação dos alunos e o quanto eles podem realizar em termos 

de expressão literária. 

Coordenado pelo professor Hélio Sant'Anna, o projeto 

“Resgate da autoria negra na literatura brasileira” atende à 

aplicação das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008 e procura 

contribuir para a valorização da diversidade cultural inerente à 

formação da sociedade brasileira, ao propor atividades que 

colaborem para o resgate da autoria negra na literatura 

brasileira, tornando visível o trabalho de tantos autores 

relegados a um segundo plano ou simplesmente deixados à 

margem da memória literária, tais como Maria Firmina dos 

Reis, Luiz Gama, Carolina Maria de Jesus e tantos outros. Da 

mesma forma, busca-se discutir por que autores consagrados 

pelo cânone não são identificados como negros, a exemplo de 
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Machado de Assis. Uma das atividades ligadas ao projeto é o 

concurso literário “Pérola Negra”, que pretende estimular a 

produção criativa por estudantes autodeclarados negros e 

divulgar os trabalhos, buscando contribuir para a maior 

visibilidade de sua participação no âmbito escolar. O evento 

ocorre também anualmente e já teve como resultado a 

publicação de uma coletânea de textos dos alunos 

participantes. Realizado em novembro, em data próxima ao dia 

da Consciência Negra, esse é um evento que nos emociona a 

cada ano, pois os alunos mostram, através de seus textos, 

identidade, sensibilidade e força. 

Outro projeto desenvolvido para atender o segundo 

segmento do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, nos 

campi II e III de São Cristóvão, foi o “Meu livro sem spoiler”. O 

projeto se articula aos eixos oralidade, leitura e formação do 

leitor literário. Seu objetivo é proporcionar aos alunos a 

oportunidade de expor oralmente acerca do livro que marcou 

a vida de cada um. É um momento de ouvir os alunos, conhecer 

suas preferências, permitir que se expressem e argumentem 

por que tal livro é relevante. Também é possível perceber que, 

ao ouvir os colegas falando de maneira enfática sobre uma 
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obra, é despertado o interesse de outros alunos para o 

conhecimento do título em questão. Para isso, pedimos que 

não revelem o final ou os fatos surpreendentes, ou seja, que 

contem sem “dar spoiler”1, expressão que faz parte do 

vocabulário dos nossos alunos nos dias atuais. 

Esses são alguns dos projetos realizados anualmente, que 

têm se tornado cada vez mais conhecidos e reconhecidos pelos 

alunos e pela comunidade escolar. Há muito a se fazer, e a 

participação de nossos alunos e o apoio da instituição só nos 

motivam a criar novas possibilidades e a enfrentar novos desafios. 

REFLEXÕES, INDAGAÇÕES E PERSPECTIVAS 

O papel da escola não é apenas “transmitir conteúdos”, 

mas sim “ensinar a aprender”. Ensinar a aprender é criar 

possibilidades; não é apenas mostrar o caminho, mas orientar 

para que o aluno desenvolva um olhar crítico e desenvolva sua 

autonomia. De acordo com Pedro Demo, “a aprendizagem 

adequada é aquela efetivada dentro do processo de pesquisa 

                                                           
1 Segundo o Dicionário Priberam da Língua Portuguesa, “spoiler” é uma palavra que vem da 
língua inglesa que significa uma informação que “revela partes importantes do enredo de um 
filme, de uma série televisiva ou de um livro, sobretudo para quem ainda não os viu ou leu”. 
(In https://www.priberam.pt/ dlpo/spoiler Acesso em 27.Dez.2017) 
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do professor, no qual ambos – professor e aluno – aprendem, 

pensam e aprendem a aprender” (2001, p.6). 

Muito se discute sobre a relação entre teoria e prática. O 

professor que procura se qualificar “absorve” várias teorias na 

universidade, mas nem sempre é fácil utilizar tal conhecimento 

em sala de aula. Por isso, acreditamos que, para além da 

formação complementar, a experiência adquirida pelo professor 

em sua prática e as iniciativas de sucesso podem e devem ser 

compartilhadas com seus pares, com professores em formação, 

com professores recém-formados e com aqueles que buscam 

aprimorar sua prática por meio de formação continuada. 

Sabemos que, a cada dia, como a sociedade está em 

constante evolução, muitas perguntas surgem: Como lidar com 

as diferenças em sala? Trabalhar um livro único ou sugerir 

diferentes possibilidades? Como fazer que os alunos se tornem 

cada vez mais autônomos, sujeitos de sua aprendizagem? 

Como promover o letramento literário sem tirar o 

protagonismo do aluno, permitindo que este tenha um papel 

ativo? No entanto, não há como responder todas elas, pois 

ensinar envolve um eterno questionamento. E é esse 

questionamento que nos move, que nos incentiva a criar novas 
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possibilidades e que nos leva a estar em permanente pesquisa, 

aprendizado e busca de aprimoramento da prática educativa. 
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A CONSTRUÇÃO POÉTICA DO IMAGINÁRIO 

INFANTIL EM CORA CORALINA E MANOEL DE 

BARROS: PERCEPÇÕES CULTURAIS, 

IDENTITÁRIAS E EDUCACIONAIS NAS 

OBRAS “O PRATO AZUL-POMBINHO” E 

“MENINO DO MATO” 

Edison de Abreu Rodrigues 

Criança periférica, rejeitada 
Teu mundo é o submundo. 

(Cora Coralina) 

No fim da tarde, nossa mãe 
aparecia nos fundos do quintal: 
Meus filhos, o dia já envelheceu, 
entrem pra dentro. 

(Manoel de Barros) 

DA NECESSIDADE DO TEXTO POÉTICO PARA A FORMAÇÃO DO 

HOMEM 

Somos, desde sempre, seres impregnados de ritmo, 

nossa concepção, as batidas do nosso coração, nossa respiração, 

nosso caminhar e tudo a nossa volta é essencialmente rítmico. 

Talvez por esse motivo, as primeiras manifestações 

comunicacionais humanas, principalmente as consideradas de 

caráter místico, ligadas ao divino, privilegiavam a palavra 

cantada, ou seja, rítmica, e a essa palavra era atribuído poder 
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sobrenatural, pois por meio dela se evocavam deuses e 

demônios, manifestavam-se o bem e ou o mal. 

Desde registros mais antigos, tanto históricos quanto 

ficcionais, de nada adiantava ao homem possuir objetos 

considerados mágicos se ele desconhecesse a palavra, ou 

melhor, o canto, ou ainda, o verso a ser proferido, cantado, 

recitado para que o poder contido no objeto (cetro, livro, 

espada, crucifixo etc) se revelasse. A essência de todo poder 

residia no conhecimento não apenas da palavra, mas, 

sobretudo, da palavra ritmada. 

Assim, através dos séculos, homens e mulheres 

considerados autoridades religiosas (oráculos, sumo-

sacerdotes, rabinos, monges, babalorixás, pajés etc) nas mais 

diversas comunidades possuíam, como premissa do poder que 

lhes era atribuído, o domínio sobre a palavra e o utilizavam nos 

rituais mais importantes, independentemente do tipo de 

cerimônia, de forma ora ritmada, ora cantada, ora recitada, 

levando seus pares a um fascínio tal, capaz de fazê-los crer que, 

naquele momento, graças ao poder daquela palavra, o divino 

se presentificava ali. 
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É dessa linguagem, inerente à essência de cada um de 

nós, que nasce a poesia. Daí a definição dada por Octavio Paz, 

no início de sua obra O Arco e a Lira, mais especificamente no 

subtítulo em que ele discorre sobre poesia e poema, ser tão 

apropriada para nos conduzir neste nosso movimento inicial 

acerca da necessidade do texto poético para a formação do 

homem. Diz ele: 

A poesia é conhecimento, salvação, poder, 
abandono. Operação capaz de transformar o 
mundo, a atividade poética é revolucionária por 
natureza; exercício espiritual, é um método de 
libertação interior. A poesia revela este mundo; 
cria outro. Pão dos eleitos; alimento maldito. 
Isola; une. Convite à viagem; regresso à terra 
natal. Inspiração, respiração, exercício 
muscular. [...] Oração, litania, epifania, 
presença. Exorcismo, conjuro, magia. 
Sublimação, compensação, condensação do 
inconsciente. Expressão histórica de raças, 
nações, classes. [...] Regresso à infância, coito, 
nostalgia do paraíso, do inferno, do limbo. Jogo, 
trabalho, atividade ascética. [...] Visão, música, 
símbolo. [...] Ensinamento, moral, exemplo, 
revelação, dança, diálogo, monólogo. [...] o 
poema é uma máscara que oculta o vazio, bela 
prova da supérflua grandeza de toda obra 
humana! (2012, p.21) 

Talvez por esse motivo, isto é, por conter em si todo 

esse misterioso, místico e fascinante caráter, o texto poético 

esteja presente de modo fundamental nas mais primitivas 
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formas de educação do homem, seja ela reconhecida, do nosso 

ponto de vista ocidental, tanto como tribal quanto 

sistematizada e formal. Dessa forma, independentemente do 

contexto sociocultural no qual o processo educacional esteja 

inserido, a palavra poética, cantada e ritmada, ocupou, desde 

sempre, lugar de destaque. 

Quando pensamos, por exemplo, na educação clássica, 

desenvolvida entre os séculos V a.C. e V d.C., que compreende 

Roma e Grécia e que serviu de base para a educação ocidental, 

vemos que nela o ensinamento de poesia, desde os poemas 

gregos homéricos, pertencentes à fase heroica grega, até os 

poemas da fase imperial romana, era tratado com extrema 

relevância e deferência; gregos e romanos consideravam o 

texto poético um poderoso instrumento, capaz de auxiliar na 

formação do homem, desde sua mais tenra idade. 

O modo greco-romano de conceber a educação nos diz 

muito a respeito da importância do texto poético para o 

processo de formação do indivíduo, uma vez que “a poesia é o 

grau mais alto do pensar” (BRASILEIRO, 2002, p.151), 

provavelmente porque já enxergavam a potência (re)criadora 

da linguagem como característica intrínseca da poesia. Nesse 
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sentido, é fundamental pensarmos que o “poema é um ser de 

linguagem. O poeta faz linguagem, fazendo poema. Está 

sempre criando e recriando a linguagem. Vale dizer: está 

sempre criando o mundo. Para ele, a linguagem é um ser vivo” 

(PIGNATARI, 2005, p.11). 

A vivacidade imanente ao texto poético o torna assim 

imprescindível, para se dizer o mínimo, na formação do homem 

não apenas para aguçar sua sensibilidade acerca de si mesmo, 

mas também da sociedade, isto porque o “poema requer uma 

especificidade e mais trabalho para que se desvendam os seus 

códigos” (GREGORIN FILHO, 2009, p.75) e é nesse profundo 

exercício de análise, praticado desde cedo, que permitirá à 

criança conceber seu imaginário e, consequentemente, o 

mundo ao seu redor, de forma mais humana. 

Antes de avançarmos em nossa reflexão, faz-se 

necessário esclarecer o que estamos entendendo pelo termo 

imaginário, para que não pairem dúvidas quando estivermos 

nos referindo às questões ligadas à construção do imaginário 

infantil por meio do texto poético. Assim foi escolhida a 

acepção adotada por José Nicolau Gregorin Filho em seu livro 
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Literatura juvenil: adolescência, cultura e formação de leitores. 

Segundo ele: 

Imaginário, portanto, refere-se a uma produção 
de caráter histórico que nada mais é do que um 
conjunto de símbolos, dotados de expressão e 
conteúdo, que são utilizados pelas sociedades 
para que as ideologias e culturas a elas 
subjacentes sejam transferidas de geração a 
geração. (2011, p.54) 

É preciso ressaltar também que a realização do referido 

trabalho de análise que a especificidade do poema exige jamais 

deveria ser considerada um fardo para a criança, ou para 

qualquer pessoa, isso porque a linguagem poética é essência, 

já está em nós, ao contrário da prosa, como afirma Octavio Paz: 

A prosa é um gênero tardio, filho da desconfiança 
do pensamento ante as tendências naturais do 
idioma. A poesia pertence a todas as épocas: é a 
forma natural de expressão dos homens. Não há 
povos sem poesia, mas existem os que não tem 
prosa. Portanto, pode-se dizer que a prosa não é 
uma forma de expressão inerente à sociedade, 
enquanto que é inconcebível a existência de uma 
sociedade sem canções, mitos ou outras 
expressões poéticas. A poesia ignora o progresso 
ou a evolução e suas origens e seu fim se 
confundem com os da linguagem. (2006, p.12) 

Diante de tal afirmação, seria superficial julgar que a 

poesia faz parte apenas da formação educacional do homem, 

ela constitui as mais profundas entranhas do pensamento 
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humano, daí ser fundamental para construir, aguçar seu 

imaginário e, consequentemente, sua percepção acerca da 

vida. Assim, por meio de um breve recorte das complexas 

relações entre literatura, leitura e o contexto histórico, 

observaremos a seguir como se deu o processo de (não) 

inserção do texto poético na formação educacional do homem 

no Brasil desde a colonização até a contemporaneidade. 

BREVE PANORAMA DA RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO, LEITURA 

E OS MOMENTOS HISTÓRICOS DO BRASIL 

Em se tratando da história da educação no Brasil, não 

seria incorreto inferir que ainda somos fortemente 

influenciados pela proposta pedagógica da educação medieval 

trazida pelos jesuítas no século XVI que, apesar de possuir 

caráter essencialmente religioso, dogmático, em que 

predominavam matérias abstratas e literárias, acabou 

privilegiando o texto em prosa (os missais, as vidas de santos e 

mártires etc), bem como os autos com temáticas bíblicas (como 

a paixão de Cristo, por exemplo) para catequisar e, ao mesmo 

tempo, semear a língua portuguesa e o latim. 

Tal incidência acabou reduzindo consideravelmente a 

utilização da linguagem rítmica, cantada e poética na educação 
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formal das crianças, uma vez que a mesma era utilizada apenas 

em situações muito peculiares, como nas cerimônias religiosas, 

por meio dos corais, por exemplo. Entretanto, ainda que a 

prosa predomine no sistema educacional estabelecido naquela 

época, somos instigados a imaginar que, pelas veredas dessa 

formação, “as palavras retornam à poesia espontaneamente. 

No fundo de toda prosa circula, mais ou menos rarefeita, pelas 

exigências do discurso, a invisível corrente rítmica. E o 

pensamento, na medida em que é linguagem, sofre o mesmo 

fascínio” (PAZ, 2006, p.12). 

Ainda que a tônica pedagógica jesuítica permeie por 

todo Brasil e, em parte considerável das vezes, utilize o texto 

poético de modo muito aquém de sua potencialidade plena, 

não se pode afirmar que o texto poético não tenha estado 

presente na formação cultural e identitária do povo brasileiro, 

seja por meio da oralidade indígena, seja pelas cantigas 

populares lusitanas trazidas num primeiro momento, seja pelos 

cânticos trazidos dos povos de África (majoritariamente de 

Angola e Moçambique) num segundo momento. A poeticidade 

presente nos textos, ainda que não estivessem escritos em 
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forma de poema, sempre encontrariam um modo de se 

manifestar desde o primeiro retrato do Brasil colônia. 

Mais tarde, influenciado pelas conquistas burguesas da 

Revolução francesa, o sistema educacional que passara a 

vigorar nas principais capitais europeias, de um modo geral, 

inicia a elaboração, ainda que de forma incipiente, de uma 

concepção de infância até então inexistente. Emerge uma 

preocupação de caráter pedagógico para com a formação do 

indivíduo, até então enxergado como uma espécie de 

“miniadulto”, entretanto os textos utilizados para embasar tal 

formação ainda não privilegiavam o caráter literário, entendido 

aqui como estético, plástico ou artístico, mas apenas o caráter 

moralizante, presente nas fábulas, por exemplo. 

Quando tal concepção chegou ao Brasil do final do 

século XIX e início XX, ainda fortemente influenciado pelo 

projeto pedagógico jesuítico, o texto poético continuou a ser 

desprestigiado em relação aos textos dogmáticos que 

priorizavam a formação religiosa e moral das crianças e, 

embora já contássemos com poemas de reconhecida qualidade 

estética, frutos não apenas dos movimentos realista 

(Realismo/Naturalismo/Parnasianismo) e romântico, mas 
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também dos movimentos de séculos anteriores (Arcadismo, 

Barroco etc), os textos em prosa continuavam a dar o tom da 

formação infantil no ambiente escolar da época. 

Nesse contexto, destacam-se, por exemplo, fábulas, 

contos de fada e maravilhosos, novelas de aventura e de 

cavalaria, é difundida uma literatura de cunho humanista 

dramático e ainda utilizada (reflexo dos padrões europeus) 

majoritariamente como instrumento pedagógico, privilegiando 

a inteligência, o nacionalismo e a vida rural, sem desconsiderar, 

contudo, o moralismo e a religiosidade. Contos infantis (1886), 

de Júlia Lopes de Almeida e Adelina Lopes Vieira; História do 

Brasil ensinada pela biografia de seus heróis (1890) de Silvio 

Romero; Coração (1891) de Edmundo de Amicis; O patinho feio 

(1915), tradução de Arnaldo de Oliveira Barreto; Saudade 

(1919) de Tales de Andrade; Narizinho Arrebitado ― segundo 

livro de Leitura para uso em escolas primárias (1921) de 

Monteiro Lobato, são alguns exemplos desse período. 

Na poesia, merece destaque a obra Poesias infantis 

(1904) de Olavo Bilac, porque esta pululou por todas as escolas 

na primeira metade do século XX e, por que não dizer, no início 

da segunda metade, praticamente como única representante 
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do gênero, entretanto os versos compostos por Bilac 

objetivavam apenas o caráter de instrução moral ou introdução 

ao conhecimento linguístico das crianças (não que tais 

objetivos não estivessem sintonizados com os conceitos de 

criança, de ensino e de leitura da época), sem maiores 

complexidades linguísticas, ou ainda estéticas e artísticas, 

desconsiderando assim o que deve haver de essencial na 

constituição do texto poético, uma vez que 

um (bom) poema não se esgota: ele cria 
modelos de sensibilidade. É por isso que um 
poema, sendo um ser concreto de linguagem, 
parece o mais abstrato dos seres. É por isso que 
um poema é criação pura – por mais impura que 
seja. É como uma pessoa que diz que sempre 
quer ser compreendida. Mas o que ela quer 
mesmo é ser amada. (PIGNATARI, 2005, p.12) 

Durante a Era Vargas (1930-1945), surgem propostas de 

reconstrução no processo educacional, o que, para muitos 

estudiosos, significou a construção do estado moderno 

brasileiro, como a criação do Ministério da Educação e Saúde 

Pública (1930), por exemplo. Entretanto, estimulada pela 

expansão industrial e pelo surgimento de novas classes sociais, 

a educação acaba possuindo um caráter bipartido: uma levava 

para a universidade e a outra construía força de trabalho. 
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Uma obra poética que se destaca nesse período é o livro 

O menino poeta (1943), de Henriqueta Lisboa, que tenta se 

distanciar das características descritivas e da narratividade de 

Olavo Bilac, por meio da ampla utilização da metáfora, todavia 

sem romper com as questões morais e cívicas. Por outro lado, 

o livro traz algo inédito para a circulação escolar da época, pois, 

segundo Luís Carvalho, em sua palestra “A Poesia infantil no 

Brasil”, apresentada no LAIS – Instituto Latino-americano –, da 

Universidade de Estocolmo, e no Instituto Sueco do Livro 

Infantil, Estocolmo, Suécia, 

O menino poeta não foi publicado por editora de 
livros didáticos, nem trouxe prefácio 
recomendando sua leitura na escola. Dessa forma, 
o livro rompe com a circulação escolar, abrindo 
caminho para uma poesia infantil livre de 
compromissos pedagógicos. (CAMARGO, 1999) 

Desse modo, adentramos ao Período Democrático 

(1946-1964) destacando a formação do teatro infantil a partir 

da década de 1950, a expansão dos meios de comunicação de 

massa a partir da década de 1960, a criação, com forte 

influência da Escola Nova, da Lei de Diretrizes e Bases (LDB 

4.024, de 1961), a instituição do Conselho Federal de Educação 

em 1962 e do Plano Nacional de Educação para o período de 

1962 a 1970, sem contar os movimentos populares envolvendo 
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a Educação (Paulo Freire, Movimento de Educação de Base 

(CNBB), Centro Popular de Cultura, etc.), o Ato Institucional 5 e 

a LDB 5692/71. 

Considerando que “ler um texto significa entender que 

este ato implica um processo simbólico agindo nos modelos do 

imaginário cultural” e que “a literatura é a expressão máxima 

da arte e da alma de um povo” (GREGORIN FILHO, 2009, p.51-

75), nesse período, a prosa se sobrepõe significativamente à 

poesia no ambiente escolar, o que implica grande prejuízo à 

criança, no tocante a questões ligadas ao desenvolvimento do 

gosto e da sensibilidade para com o texto poético, 

distanciando-a de todos os benefícios inerentes a ele. 

Em relação ao texto em prosa, destacamos as obras A 

ilha perdida (1946) e O cachorrinho Samba (1949), ambos da 

autora Maria José Dupré; Novas aventuras de Pedro Malasartes 

(1949) de Hernâni Donato; O escaravelho do diabo (1955) e As 

aventuras de Xisto (1957), ambos de Lúcia Machado de 

Almeida; Meu pé de laranja lima (1968) de José Mauro de 

Vasconcelos; A mulher que matou os peixes (1968) de Clarice 

Lispector; Angélica (1975) de Lygia Bojunga Nunes; O reizinho 

mandão (1978) de Ruth Rocha; História meio ao contrário 
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(1979) de Ana Maria Machado e O menino maluquinho (1980) 

de Ziraldo; apenas para citar alguns. 

Percebe-se que, até aquele momento, em meio a toda 

a produção de obras em prosa, ainda que a poeticidade 

estivesse presente na confecção dos textos, as obras 

construídas privilegiando o texto poético praticamente 

inexistiram, ou ainda não tiveram o reconhecimento necessário 

no ambiente escolar. Vale destacar três nomes que, mesmo em 

meio a essa seara de obras em prosa, conseguiram inserir na 

atmosfera escolar obras poéticas. 

O primeiro, por privilegiar o caráter estético e o trabalho 

com a linguagem (explorando o ritmo, a sonoridade e o humor, 

por exemplo), é o poeta português radicado no Brasil, Sidónio 

Muralha (1920-1982), autor do livro A televisão da bicharada 

(1962). Em seguida, potencializando consideravelmente o 

trabalho do autor português, a poeta Cecília Meireles (1901-

1964) que, ainda na contemporaneidade, é reconhecida como 

uma das principais vozes femininas da poesia brasileira, sua obra 

Ou isto ou aquilo (1964) é permeada de poemas que privilegiam 

ora a musicalidade, ora as construções gramaticais e ora 

questões de caráter metafísico, como o desejo de plenitude 
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presente no poema que dá o título à obra. O terceiro nome que 

merece destaque, pela relevância de seus poemas para o 

universo infantil brasileiro como o poema A casa, por exemplo, 

é o poeta modernista Vinicius de Moraes (1913-1980). 

Para encerrar este breve recorte do panorama histórico 

da Literatura e da Educação no Brasil, entender-se-á por 

Contemporaneidade o período que data de 1985 até os dias de 

hoje, nesse ínterim convém sublinhar as influências da abertura 

política na concepção de educação presentes na Constituição 

de 1988 que, por sua vez, adota a mesma linha sobre educação 

que a lei 5692, a instituição da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (Lei 9.394 de 21/12/1996), os Parâmetros 

Curriculares Nacionais, a inserção dos Temas transversais nas 

propostas Curriculares e ainda os movimentos sociais e de 

minorias como reação a preconceitos. 

Este breve recorte do panorama histórico da Literatura 

e da Educação no Brasil fez-se necessário para que pudéssemos 

situar, da forma mais coerente e honesta possível, as obras e os 

autores escolhidos para serem trabalhados neste artigo. Trata-

se do livro O prato azul-pombinho (2001), da poetisa goiana 

Ana Lins dos Guimarães Peixoto Bretas (1889-1985), ou como 
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ela mesma preferia ser chamada, Cora Coralina; e do livro O 

menino do mato (2010), do poeta mato-grossense Manoel de 

Barros (1916-2014). 

Alguns critérios, além do gosto pessoal, fomentaram a 

escolha desses dois poetas, em primeiro lugar por se tratar de 

nomes cujas obras, além de pertencerem ao que consideramos 

Contemporaneidade, utilizam o texto poético na sua feitura; 

em segundo lugar, porque, apesar de terem passado quase 

despercebidamente tanto pelos seus pares quanto pela crítica 

literária de um modo geral, esses dois poetas gozam de uma 

aceitação popular invejável em pleno início de século XXI, 

mesmo nas mídias digitais e, em terceiro lugar, e não menos 

importante, porque produzem uma poesia que parece ir na 

contramão das tendências digitais, resgatando situações e 

elementos subjacentes capazes de estabelecer diálogo com 

uma gama de infâncias que nos parece residir no cerne da 

constituição do imaginário infantil cultural brasileiro, 

corporificando o pensamento de José Nicolau Gregorin Filho, 

que afirma o seguinte: 

Neste início de século XXI, pode-se encontrar 
uma grande variedade de “infâncias” 
coexistindo nas mais diversas sociedades, desde 
aquelas que ainda não conhecem as 
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transformações sofridas pela escola e seguem 
trabalhando como adultos até aquelas que 
vivem imersas num mundo puramente 
tecnológico, também afastadas das atividades 
lúdicas tão necessárias ao desenvolvimento do 
ser humano. (2009, p.42) 

Assim, procurar-se-á a seguir discorrer de forma breve, 

mas acurada, tanto acerca da obra O prato azul-pombinho de 

Cora Coralina, quanto da obra O menino do mato de Manoel de 

Barros, tentando demonstrar como os poetas concebem o 

processo de construção poética do imaginário infantil em ambas 

as obras e como tal construção se configura como fundamental 

para a formação escolar da criança na contemporaneidade. 

POESIA, CULTURA E EDUCAÇÃO SERVIDAS NO O PRATO AZUL-

POMBINHO DE CORA CORALINA 

Algo de ancestral paira no ar quando tocamos a poesia 

de Cora Coralina. Somos arrebatados por uma ternura que nos 

faz regredir àquela infância da casa de vó, cujos aromas de pão 

caseiro, recém tirado do forno do fogão à lenha, e de café, 

ainda fumegando, ressoavam no ambiente, criando uma 

atmosfera onírica de onde as histórias parecem 

misteriosamente brotar, desde tempos imemoriais. 

Não poderia ser diferente, em se tratando de uma mulher 

que fez da sua vida trigo, fermento, açúcar, poesia, causos do seu 
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Goiás que nos remetem a um Brasil tão distante e, ao mesmo 

tempo, tão familiar dada sua proximidade do nosso imaginário 

cultural. A poesia de Cora Coralina é capaz de despertar em nós 

situações guardadas nos recônditos de nossa alma. 

Interessante pensarmos que parece ser exatamente 

esse o desejo da poetisa, confessado no início do livro Poemas 

dos becos de Goiás e estórias mais (1965), em que a autora, e 

não o eu poético, se dirige diretamente ao leitor: 

Alguém deve rever, escrever e assinar os autos 
do Passado antes que o Tempo passe tudo a 
raso. 
É o que procuro fazer para a geração nova, 
sempre atenta e enlevada nas estórias, lendas, 
tradições, sociologia e folclore de nossa terra. 
Para a gente moça, pois escrevi este livro de 
estórias. Sei que serei lida e entendida. 
(CORALINA, 2001, p.25) 

Tal recado ao leitor nos revela dois traços peculiares da 

obra de Cora Coralina: a preocupação com o resgate histórico 

da memória e, com a mesma intensidade, a valorização das 

questões culturais ligadas, essencialmente, ao folclore e às 

tradições populares. 

Entretanto, apesar de manifestar preocupações que nos 

direcionariam, até com certa facilidade para o texto em prosa, 

Cora Coralina escolhe o (ou é escolhida pelo) texto poético, e não 
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se trata simplesmente de questões de forma, pois as estórias 

exalam poesia e os poemas exalam estórias, presentificando 

situações, lugares, pessoas e objetos de outrora. 

É o que vamos observar na concepção da obra O prato 

azul-pombinho, cuja primeira edição já figura no século XXI 

(2001) e a ela já se sucederam outras três, sendo que a última 

foi publicada dez anos depois da primeira (2011). Entretanto, 

convém lembrar que o poema que dá nome ao livro fora 

publicado pela primeira vez em 1965 na obra Poemas dos becos 

de Goiás e estórias mais como um desdobramento de um outro 

poema: “Estória do aparelho azul-pombinho”. Nele, Cora 

Coralina já antecipara o valor que atribuía às questões ligadas à 

constituição do imaginário infantil, vejamos a primeira estrofe 

do poema para exemplificar nosso apontamento inicial: 

Minha bisavó – que Deus a tenha em bom lugar – 
inspirada no passado 
sempre tinha o que contar. 
Velhas tradições. Casos de assombração. 
Costumes antigos. Usanças de outros tempos. 
Cenas da escravidão. 
Cronologia superada 
onde havia banguês. 
Mucamas e cadeirinhas. 
Rodas e teares. Ouro em profusão, 
posto a secar em couro de boi. 
Crioulinho vigiando de vara na mão 
pra galinha não ciscar. 
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Romanceiro. Estórias avoengas... 
Por sinal que uma delas embalou minha 
infância. 
[...] 
(CORALINA, 2001, p.49) 

A evocação da avó, enquanto contadora e fonte 

inesgotável de histórias impregnadas de História, todas elas 

inspiradas num passado permeado de aventuras e 

personagens de toda sorte que, em tempos idos, fizeram parte 

não apenas do cotidiano da infância da autora, mas também 

do cotidiano de um país. Tais estórias avoengas, descritas 

minuciosamente verso a verso no decorrer da estrofe, tendem 

a povoar, além do imaginário do eu poético ainda criança, o 

nosso próprio, constituindo nossa essência e, por 

consequência, nossa identidade. 

Não vamos estender nossa análise acerca deste poema, 

não é essa nossa intenção. A ideia é sinalizar que o modo como 

Cora Coralina o concebe tende a alumiar o caminho para que 

possamos adentrar profundamente no universo poético da obra 

O prato azul-pombinho, visto que, como citamos anteriormente, 

este sucede àquele. No caso de uma possível apresentação no 

ambiente escolar, seria uma espécie de contextualização à 

medida que “a educação formal deve partir de um lugar cultural 
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conhecido pelo aluno para que se possam inserir novas 

possibilidades de uso da linguagem e ampliar sua competência 

discursiva e textual” (GREGORIN FILHO, 2009, p.57). 

A nova possibilidade de uso da linguagem que 

pretendemos inserir no ambiente escolar diz respeito ao modo 

como a poesia deve ser reconhecida por todos nós para que se 

torne possível extrair do texto poético sua máxima potência 

artística, estética, simbólica. Para isso é preciso, antes de 

qualquer início de análise, discernir “a poesia não apenas como 

um modo de expressão literária, mas como um estado segundo 

do ser que advém da participação, do fervor, da admiração, da 

comunhão, da embriaguez, da exaltação e, obviamente, do 

amor, que contém em si todas as expressões desse segundo 

estado” (MORIN, 2008, p.9). 

Isto posto, iniciaremos a análise da obra O prato azul-

pombinho destacando a opção que Cora Coralina faz pelo texto 

poético para contar uma história de sua infância. Ela parece 

extrair, da essência do poema, a própria essência da linguagem, 

da vida e do tempo, o eu poético dá voz à sua bisavó que, apesar 

de se referir a um passado distante na primeira estrofe do 

poema, destaca, na estrofe seguinte, que, por meio deste 
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mesmo passado, era dada a ela a possibilidade de construir o 

presente e o futuro. Isto é, a cada vez que sua bisavó (re)contava 

a história, de modo esmiuçado e minucioso, ela garantia não 

apenas a atemporalidade da história, como também a 

atemporalidade de sua própria vida, uma vez que seu imaginário 

a levava a reviver todos os acontecimentos que permeavam a 

referida história. Observemos as duas primeiras estrofes: 

Minha bisavó - que Deus a tenha em glória - 
sempre contava e recontava 
em sentidas recordações 
de outros tempos 
a estória de saudade 
daquele prato azul-pombinho. 

Era uma estória minuciosa. 
Comprida, detalhada. 
Sentimental. 
Puxada em suspiros saudosistas 
e ais presentes. 
E terminava, invariavelmente, 
depois do caso esmiuçado: 
“- Nem gosto de lembrar disso...” 
É que a estória se prendia 
aos tempos idos em que vivia 
minha bisavó 
que fizera deles seu presente e seu futuro. 
(CORALINA, 2011, p.5) 

Segue-se a este relato inicial uma descrição do prato 

azul-pombinho exatamente como o eu poético dissera que 

seria nos cinco primeiros versos da segunda estrofe: estória 

minuciosa / Comprida, detalhada. / Sentimental. / Puxada em 
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suspiros saudosistas / e ais presentes. Cora Coralina 

transcende a descrição pura e simples de um objeto, porque, 

além de utilizar-se dos recursos linguísticos e literários 

propriamente ditos que, de certa forma, são comuns e 

aplicáveis a qualquer estrutura poética (metáforas, 

sinestesias, metonímias, etc.), a poetisa adocica a história com 

porções de amor, seja pelo sentimento manifestado pela 

bisavó ao contar, seja pela história do amor proibido dos 

amantes, seja ainda pelo sentimento que o eu poético nutria 

pelo prato azul-pombinho: 

Minha bisavó 
traduzia com sentimento sem igual, 
a lenda oriental 
estampada no fundo daquele prato. 
Eu era toda ouvidos. 
Ouvia com os olhos, com o nariz, com a boca, 
com todos os sentidos, 
aquela estória da Princesinha Lui, 
lá da China - muito longe de Goiás - 
que tinha fugido do palácio, um dia, 
com um plebeu do seu agrado 
e se refugiado num quiosque muito lindo 
com aquele a quem queria, 
enquanto o velho mandarim - seu pai - 
concertava, com outro mandarim de nobre 
casta, 
detalhes complicados e cerimoniosos 
do seu casamento com um príncipe todo-
poderoso, 
chamado Li. 
(CORALINA, 2011, p.10) 
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Nesse sentido, a poetisa, ao privilegiar o amor, 

proporciona uma leitura do texto muito mais apetecível ao 

leitor, pois com tais doses de sentimentos potencializadas pela 

estética da descrição, privilégio do texto poético, é possível 

abrandar o peso da realidade, tornando-a suportável. Afinal, 

não podemos nos esquecer de que 

Escreve-se “sobre” a realidade ou se escreve “a” 
realidade? Se admitirmos que se escreve “a”, 
que dizer da sua leitura – a leitura, por exemplo, 
de um poema? O que, nela, nos toca? Não mais 
que a “escrita” da realidade? Mas que é mesmo 
a “realidade”? A “realidade” é alguma coisa 
posta entre aspas. (BRASILEIRO, 2002, p.151) 

Uma vez arrebatados pela atmosfera poético-narrativa 

criada pela poetisa, visualizamos, quase no final da história, a 

própria destruição física do prato azul-pombinho seguida da 

confirmação de que ele já residia no imaginário infantil, na 

essência, na identidade não mais apenas do eu poético, mas 

também de todos nós, leitores, que aprendemos a amar, com 

o mesmo fervor, o prato azul-pombinho. Sentimos a mesma 

dor do eu poético, somos expostos visceralmente àquela 

emoção, choramos e, como ele, ficamos com os argumentos 

embargados, somos condenados... 
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Eu (emocionada) vendo o pranto de minha 
bisavó, 
lembrando só 
da princesinha Lui - 
que já tinha passado a viver no meu 
inconsciente 
como ser presente, 
comecei a chorar 
- que chorona sempre fui. 

Foi o bastante para ser apontada e acusada 
de ter quebrado o prato. 
Chorei mais alto, na maior tristeza, 
comprometendo qualquer tentativa de defesa. 
De nada valeu minha fraca negativa. 
Fez-se o levantamento de minha vida pregressa 
de menina 
e a revisão de uns tantos processos arquivados. 
Tinha já quebrado - em tempos alternados, 
três pratos, uma compoteira de estimação, 
uma tigela, vários pires e a tampa de uma 
terrina. 
(CORALINA, 2011, p.26) 

Interessante pensar que a decisão acerca da punição 

que a ser aplicada à ré é ponderada pela mesma bisavó, a outra 

personagem que, juntamente com o eu poético, era a que mais 

amava o prato azul-pombinho, fora um castigo aplicado por 

quem possuía a prerrogativa de amar primeiro, decisão 

matriarcal, que objetivava condenar e expor a falta, para que 

servisse de lição a todos. Entretanto, o que era para ser 

doloroso para a vida inteira cristalizou-se numa doce 

lembrança “no armarinho da memória” (CORALINA, 2011, 
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p.33); esse final traduz, com grande beleza, o quanto o 

imaginário infantil, aquele que está guardado no mais íntimo 

do nosso ser, pode ser despertado pela poesia, materializando 

impressões, lembranças, sensações, constituindo assim 

identidades, entendendo-se aqui como beleza, “a face pela 

qual a natureza se torna admirável; o meio da ratificação do 

real pela sensibilidade” (LE SENNE, 1965, p.215). 

Chorei sozinha minhas mágoas de criança. 
Depois me acostumei com aquilo. 
No fim, até brincava com o caco pendurado. 
E foi assim que guardei 
no armarinho da memória, bem guardado, 
e posso contar aos meus leitores, 
direitinho, 
a estória, tão singela, 
do prato azul-pombinho. 
(CORALINA, 2011, p.33) 

Não poderíamos deixar de mencionar a nota final da 

obra De como acabou, em Goiás, o castigo dos cacos quebrados 

no pescoço. Nela, Cora Coralina tece uma narrativa poética 

impregnada de história, beleza e tristeza, simultaneamente, 

isto porque não objetiva apenas informar, o que é próprio das 

notas, mas reverberar no imaginário do leitor, provocando-nos 

a sensação de que ainda estamos inseridos naquele universo 

chamado literatura, todavia isso é outra história. 
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INFÂNCIA E POESIA NO QUINTAL DO MENINO DO MATO DE 

MANOEL DE BARROS 

Temos uma relação ancestral e, provavelmente por esse 

motivo, inexplicável, com a natureza, seja pela essência de 

nossa descendência indígena, seja pela mãe natureza que, a 

despeito de todo tipo de usurpação sofrida ainda na 

contemporaneidade, insiste em prover nosso país de belezas 

naturais, mananciais límpidos, cachoeiras cristalinas, animais 

exóticos, cavernas misteriosas, árvores majestosas, frutas 

suculentas, somos arrebatados para o universo poético de 

Manoel de Barros. 

Raros são os poetas capazes de captar com tanta 

precisão a imprescindível comunhão existente entre o homem, 

ou melhor, a criança e a natureza e harmonizá-la em forma de 

poesia e Manoel de Barros é um deles. Menino do Mato é uma 

obra dividida em duas partes: Menino do Mato e Caderno de 

aprendiz. Os seis poemas que compõem a primeira parte 

aludem, primordialmente, a um processo de aprendizagem 

humana que consiste em desver o mundo, pois, segundo o 

poeta, só se pode conceber o imaginário infantil assim. 
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Somos então seduzidos a seguir o eu poético e 

Bernardo, entendendendo fundamentalmente que 

literatura para criança deve ser oferecida como 
arte e prazer, arte porque é o resultado de um 
fazer estético do(s) autor(es) e prazer porque o 
contato com a arte pode ser encarado desde a 
mais tenra idade como uma experiência 
ricamente prazerosa, capaz de nos envolver e 
trazer novas dimensões ao cotidiano. 
(GREGORIN FILHO, 2009, p.63) 

Essa leitura, enquanto experiência prazerosa capaz de nos 

proporcionar uma nova dimensão, no caso da poesia de Manoel 

de Barros, é clara como água das nascentes do Pantanal e oferecê-

la para a criança parece não demandar muito esforço, pois tanto 

a estética utilizada pelo poeta quanto suas metáforas que brotam  

da linguagem recém concebida tocam a alma de quem lê. Talvez 

por conter um tom convidativo para a criança, o eu poético se 

dirige ao seu leitor, como um amigo que confia um segredo a 

quem ele acabara de conhecer, como crianças que se unem 

intimamente um minuto depois de se conhecerem. Vejamos: 

I 
Eu queria usar palavras de ave para escrever. 
Onde a gente morava era um lugar 
imensamente e sem 
nomeação. 
Ali a gente brincava de brincar com palavras 
tipo assim: Hoje eu vi uma formiga ajoelhada na 
pedra! 

156



A Mãe que ouvira a brincadeira falou: 
Já vem você com suas visões! 
Porque formigas nem têm joelhos ajoelháveis 
e nem há pedras de sacristias por aqui. 
Isso é traquinagem da sua imaginação. 
O menino tinha no olhar um silêncio de chão 
e na sua voz uma candura de Fontes. 
O Pai achava que a gente queria desver o 
mundo 
para encontrar nas palavras novas coisas de ver 
assim: eu via a manhã pousada sobre as 
margens do 
rio do mesmo modo que uma garça aberta na 
solidão 
de uma pedra. 
Eram novidades que os meninos criavam com as 
suas 
palavras. 

Assim Bernardo emendou nova criação: Eu hoje 
vi um 
sapo com olhar de árvore. 
Então era preciso desver o mundo para sair 
daquele 
lugar imensamente e sem lado. 
A gente queria encontrar imagens de aves 
abençoadas 
pela inocência. 
O que a gente aprendia naquele lugar era só 
ignorâncias 
para a gente bem entender a voz das águas e 
dos caracóis. 
A gente gostava das palavras quando elas 
perturbavam 
o sentido normal das ideias. 
Porque a gente também sabia que só os 
absurdos 
enriquecem a poesia. 
(BARROS, 2010, p.9-10) 
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Pensando ainda na apresentação da poesia de Manoel de 

Barros para crianças, do ponto de vista da educação formal, 

entendendo “que a leitura é um meio para se ter acesso ao saber, 

aos conhecimentos formais e, sendo assim, pode modificar as 

linhas de nosso destino escolar, profissional e social” (PETIT, 2008, 

p.61). Não podemos deixar de considerar uma problematização, 

para se dizer o mínimo, interessante, pois o bem mais precioso da 

obra desse poeta, aquilo que é mais prezado, é a liberdade, na sua 

acepção mais ampla e profunda, em todos os aspectos: A gente 

gostava das palavras quando elas perturbavam / o sentido normal 

das ideias. Estes versos mostram que tamanha perturbação da 

normalidade é melhor apreendida (e aceita) com naturalidade no 

universo concebido pelas crianças. 

V 
Lugar mais bonito de um passarinho ficar é a 
palavra. 
Nas minhas palavras ainda vivíamos meninos do 
mato, 
um tonto e mim. 
Eu vivia embaraçado nos meus escombros 
verbais. 
O menino caminhava incluso em passarinhos. 
E uma árvore progredia em ser Bernardo. 
Ali até santos davam flor nas pedras. 
Porque todos estávamos abrigados pelas 
palavras. 
Usávamos todos uma linguagem de primavera. 
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Eu viajava com as palavras ao modo de um 
dicionário. 
A gente bem quisera escutar o silêncio do 
orvalho 
sobre as pedras. 
Tu bem quisera também saber o que os 
passarinhos 
sabem sobre os ventos. 
A gente só gostava de usar palavras de aves 
porque 
eram palavras abençoadas pela inocência. 
Bernardo disse que ouvira um vento quase 
encostado 
nas vestes da tarde. 
Eu sonhava de escrever um livro com a mesma 
inocência com que as crianças fabricam seus 
navios 
de papel. 
Eu queria pegar com as mãos no corpo da 
manhã. 
Porque eu achava que a visão fosse um ato 
poético 
do ver. 
Tu não gostasse do caminho comum das 
palavras. 
Antes melhor eu gostasse dos absurdos. 
E se eu fosse um caracol, uma árvore, uma 
pedra? 
E seu eu fosse? 
Eu não queria ocupar o meu tempo usando 
palavras 
bichadas de costumes. 
Eu queria mesmo desver o mundo. Tipo assim: 
eu vi 
um urubu dejetar nas vestes da manhã. 
Isso não seria de expulsar o tédio? 
E como eu poderia saber que o sonho do 
silêncio era 
ser pedra! (BARROS, 2010, p.15-16) 

159



Edgar Morin, em sua obra Amor, Poesia, Sabedoria, cita 

afirmação de Hölderlin, “o homem habita a terra 

poeticamente” (2008, p.36), para ilustrar a importância do 

texto poético na concepção do homem. Manoel de Barros, por 

meio de sua poesia, corporifica tal afirmação, remetendo-a à 

concepção do imaginário infantil: “Lugar mais bonito de um 

passarinho ficar é a palavra”. Ou seja, é na concretude da 

palavra que reside a beleza do mundo e quando “oferecemos 

um poema para a criança ler, é importante fazê-la tomar 

contato com a concretude da palavra poética, isto é, primeiro 

observa-se o trabalho com a palavra, sua sonoridade, seu ritmo 

e toda musicalidade que o poema pode proporcionar.” 

(GREGORIN FILHO, 2009, p.75). 

Não faltam razões para considerar a apresentação da 

poesia infantil de Manoel de Barros fundamental para a criança 

não apenas no ambiente escolar, mas no decurso de toda uma 

vida, pois sua poesia tem o poder de nos remeter à infância das 

palavras, bem como à infância de nós mesmos... 

  

160



Um dia que outro eu contei para a Mãe que 
tinha visto 
um passarinho a mastigar um pedaço de vento. 
A Mãe 
disse outra vez: Já vem você com sua visões! 
Isso é 
travessura da sua imaginação. 
É a voz de Deus que habita nas crianças, nos 
passarinhos  
e nos tontos. 
A infância da palavra. 
(BARROS, 2010, p.19) 

No tocante à segunda parte do livro, nos é oferecida 

uma poesia com altíssimo grau de condensação e significação. 

Em alguns casos, não seria incorreto pensar que se trata de uma 

espécie de haikai tupiniquim; poemas-versos como o de 

número 27, “Eu vivo no meu relento” (BARROS, 2010, p.77), nos 

transmitem claramente tal ideia. 

Sabemos também que trabalhar “com literatura infantil 

em sala de aula é criar condições para que se formem leitores 

de arte, leitores de mundo, leitores plurais [...] é ampliar a 

competência de ver o mundo e dialogar com a sociedade” 

(GREGORIN FILHO, 2009, p.77). Assim, poderíamos 

problematizar também se o relento em que vive o eu poético 

poderia servir de catalisador para possibilitar sua (con)vivência 

entre os homens. 
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Findaremos esta breve análise acerca dessa belíssima 

obra ainda com um poema da segunda parte do livro que 

demonstra que, mesmo sendo menino do mato, Manuel sabia 

tratar de questões complexas com simplicidade invejável, 

simplicidade essa de que só as crianças são capazes: 

Minha professora me emprestou um livro do  
Todorov. 
Todorov escreveu que a linguagem poética 
pertence à pré-história. 
Pensei que a conversa que ouvira, um dia, 
das rãs com as pedras e das pedras com 
as águas. 
Havia de ser linguagem pré-histórica e até 
quase poética. 
Faltasse talvez apenas a harmonia 
das palavras. 
(BARROS, 2010, p.83) 

Podemos afirmar, sem medo de errar, que a poesia de 

Manoel de Barros nos permite viajar no tempo para aquele 

lugar secreto que era só nosso. Lá nos encontramos, de modo 

sublime, natural, com a criança que fomos. 

À GUISA DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Procurou-se demonstrar, neste artigo, como se dá a 

construção do imaginário infantil nas obras O prato azul-

pombinho de Cora Coralina e Menino do Mato de Manoel de 
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Barros, engendrando uma análise capaz de captar minimamente 

as percepções culturais, identitárias e educacionais. 

Proporcionar à criança enveredar-se pelos textos 

poéticos desses dois singulares poetas é permitir-lhes que 

gozem de um êxtase que só é possível por meio da poesia. Não 

podemos nos esquecer nunca de que se “a poesia transcende 

sabedoria e loucura, é necessário aspirarmos a viver o estado 

poético e assim evitar que o estado prosaico engula nossas 

vidas, necessariamente tecidas em prosa e poesia” (MORIN, 

2008, p.10). 

E a escola deve se constituir com um dos espaços onde 

se é possível vivenciar esse estado poético, é imprescindível 

“partir do texto literário para viajar pelo mundo. O professor 

deve ser o guia dessas deliciosas viagens que possuem um 

ponto de partida e outra de chegada: o universo da literatura” 

(GREGORIN FILHO, 2009, p.78). 

Tanto a poesia de Cora Coralina quanto a de Manoel de 

Barros podem proporcionar, com maestria, tal viagem. 

Podemos acrescentar ainda que o mundo a que nos levará os 

poemas de ambos os autores é aquele recôndito, obliterado na 

memória, sufocado pela vida prosaica em detrimento da vida 
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em estado poético. Parece que quando nos tornamos adultos, 

nos esquecemos de que é preciso retornar sempre à 

simplicidade das coisas da infância, uma vez que se o “fim da 

poesia é o de nos colocar em estado poético” (MORIN, 2008, 

p.43), nada como visitarmos, de vez em quando, aquele nosso 

mundo infantil onde tudo se metamorfoseava em poesia. 

REFERÊNCIAS 

BARROS, Manoel de (2010). Menino do mato. São Paulo: Leya. 

BRASILEIRO, Antonio (2002). Da inutilidade da Poesia. Salvador: 
EDUFBA. 

CAMARGO, Luís (1999). A Poesia infantil no Brasil. In 
http://www.blocosonline.com.br/literatura/prosa/artigos/art021.ht
m Acesso em 18.Jul.2016. 

CARVALHO, José Murilo de (1990). A formação das almas: o 
imaginário da República no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras. 

CHEVALIER, Jean (2007). Dicionário de Símbolos: mitos, sonhos, 
costumes, gestos, formas, figuras, cores, números. SUSSEKIND, 
Carlos (Coord.). Vera da Costa e Silva et al (Trad.). 21.ed. Rio de 
Janeiro: José Olympio. 

CORALINA, Cora (2001). Poemas dos becos de Goiás e estórias mais. 
20.ed. São Paulo: Global. 

______ (2011). O prato azul-pombinho. Lúcia Hiratsuka (Ilust.). 4.ed. 
São Paulo: Global. 

GREGORIN FILHO, José Nicolau (2009). Literatura infantil: múltiplas 
linguagens na formação de leitores. São Paulo: Editora 
Melhoramentos. 

164

http://www.blocosonline.com.br/literatura/prosa/artigos/art021.htm
http://www.blocosonline.com.br/literatura/prosa/artigos/art021.htm


______ (2011). Literatura juvenil: adolescência, cultura e formação 
de leitores. São Paulo: Editora Melhoramentos. 

LE SENNE, René (1965). Introdução à filosofia. W. Chagas (Trad.). 
Porto Alegre: Globo. 

MORIN, Edgar (2008). Amor, poesia, sabedoria. Edgard de Assis 
Carvalho (Trad.). 8.ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil. 

NOVAES, Adauto (Org.) (1988). O Olhar. São Paulo: Companhia das 
Letras. 

PAZ, Octavio (2006). Signos em rotação. Sebastião Uchôa Leite 
(Trad.). São Paulo: Perspectiva. 

______ (2012). O Arco e a Lira. Ari Roitman e Paulina Wacht (Trads.). 
São Paulo: Cosac Naify. 

PETIT, Michèle (2008). Os jovens e a leitura: uma nova perspectiva. 
Celina Olga de Souza (Trad.). São Paulo: Ed.34. 

PIGNATARI, Décio (2005). O que é comunicação poética. 8.ed. Cotia: 
Ateliê Editorial. 
 

165



NO ONÍRICO, A RESISTÊNCIA: CAMINHOS 

DA LITERATURA DE GEORGINA MARTINS 

Jorge Luiz Marques de Moraes 

INTRODUÇÃO 

Não é de hoje que a literatura para crianças e jovens 

no Brasil coloca em primeiro plano personagens acossadas 

pela miséria. Ainda no Pré-Modernismo, Coelho Neto e Olavo 

Bilac publicaram “O Rato”, narrativa protagonizada por um 

garoto que sofria com as adversidades materiais impostas 

pela vida. Inserido em Contos pátrios, obra escrita a quatro 

mãos, o enredo do texto reunia à infância e à pobreza 

generosas doses de conformismo, configurando o que viria a 

ser uma regra nas histórias de cunho pedagógico dominantes 

na produção para pequenos leitores naquele período. A 

humildade subalterna e infeliz, recheada, porém, de grandes 

doses de magnitude constituiria o paradigma de um fazer 

artístico cuja intenção era moldar índoles e mentes, forjando 

cidadãos a partir de pressupostos morais vinculados aos 

padrões da classe dominante. 

Naqueles primórdios, as concepções de pobreza e 

infância retratavam crianças conformadas com a sua triste 
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situação de vida, em perfis que mesclavam melancolia e 

dignidade; firmeza de caráter e indigência social. O subtexto 

dessa produção – que se queria instrucional – dava a entender 

que a miséria poderia ser efetivamente vencida através de 

iniciativas individuais. O êxito teria lugar se virtudes como 

afinco e determinação (traduzidas, sob o ponto de vista prático, 

por dedicação aos estudos e ao trabalho) fossem cultivadas 

pelos indivíduos. Em nenhum momento, questionava-se a 

injustiça dos mecanismos econômicos, a negligência do poder 

público para com as necessidades básicas da população ou, 

ainda, a necessidade de que reformas estruturais modificassem 

profundamente o país. A naturalização da miséria constituía 

realidade posta e imutável. 

A produção literária da escritora Georgina Martins 

consiste, até o momento, em quase duas dezenas de livros. A 

autora estreou em 1999, com O menino que não se chamava 

João e a menina que não se chamava Maria (título feliz para 

uma iniciante, visto que principiava uma carreira pelo viés da 

desconstrução). Dentro de sua trajetória, construída a partir de 

textos direcionados a crianças e jovens, destacam-se os títulos 

que abordam a correlação entre infância e miséria, caso da obra 
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mencionada. Além dela, este trabalho analisará ainda No olho 

da rua: historinhas quase tristes (2005a), Uma maré de desejos 

(2005b), Pequenas confissões (2008a) e Ave do paraíso (2008b). 

Todos os livros têm em comum o fato de colocar em primeiro 

plano as necessidades materiais e psicológicas específicas das 

crianças, a partir do momento em que elas assumem o 

protagonismo das histórias em que estão inseridas. 

A pobreza é uma das mais graves formas de violência 

impingidas pela sociedade a grande parte de seus membros. 

Em patamares mais agudos, maltrata o físico dos indivíduos, 

imputando-lhe, além da fome, doenças, sujeira, decrepitude. 

Rebaixa o ser humano à categoria de bicho, conforme bem 

retratou Manuel Bandeira em célebre poema1. Dilacera o 

corpo, fere de morte o eu. Se, como afirma o cancioneiro 

                                                           
1 Eis a íntegra do texto de Bandeira: 

O Bicho 
Vi ontem um bicho 
Na imundície do pátio 
Catando comida entre os detritos. 

Quando achava alguma coisa, 
Não examinava nem cheirava: 
Engolia com voracidade. 

O bicho não era um cão, 
Não era um gato, 
Não era um rato. 

O bicho, meu Deus, era um homem. 
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popular, “miséria é miséria em qualquer canto”, ela é, em 

último grau, o ato mais cruel que o homem exerce sobre o seu 

semelhante. Quando atinge as crianças, entretanto, revela 

uma faceta ainda mais atroz, pois as consequências dessa 

ferida são potencialmente desastrosas para todo o decorrer 

da vida do indivíduo. 

Entre 2003 e 2016, o Brasil tinha diminuído 

drasticamente os índices de miséria extrema, em virtude dos 

programas sociais capitaneados pelo governo então vigente2. 

Entretanto, a partir do golpe parlamentar efetuado, de modo 

bastante acelerado parte significativa da população que havia 

saído do mapa da miséria retornou a ele dramaticamente. 

Famílias se debatem com carências materiais que as 

impossibilitam de oferecer aos seus filhos o necessário 

conforto para brincar, estudar, compartilhar amizades, 

descobrir a vida, enfim. 

Certo é que, pelo menos desde a década de 70 do século 

passado, denúncia e indignação substituíram o conformismo, 

tônica nas relações entre miséria e infância nos textos 

                                                           
2 Em julho de 2014, a Organização das Nações Unidas reconheceu, no Relatório para o 

Desenvolvimento Humano, que o “Bolsa-Família” (programa de transferência de renda do 
governo federal) é modelo mundial de política de combate à pobreza. 
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fundadores na literatura para crianças e jovens no Brasil. 

Dentro dessa perspectiva diferenciada, são marcantes obras 

como Lando das ruas, de Carlos de Marigny, e O praça quinze, 

de Paula Saldanha. Também marcou época a produção de Júlio 

Emílio Braz, cuja obra revela interesse sistemático em discutir a 

problemática. Nesse último caso, vale ressaltar ainda a ênfase 

que o autor dá às questões étnicas em seus textos. 

Nas experiências supracitadas, não há como negar que, 

se o engajamento vai bem, o resultado estético dado ao texto 

literário é, por vezes, decepcionante. Certamente há de se 

respeitar a inovação e a coragem de autores que – em tempos 

difíceis para a democracia brasileira – denunciavam as 

mazelas da sociedade e apontavam para a situação calamitosa 

de indigência que assola a infância. Por outro lado, não é 

possível deixar de se observar, em algumas dessas obras, o 

tratamento esquemático na abordagem dos temas em pauta, 

a precariedade nos alicerces das estruturas narrativas e a 

escolha deliberada pela fabulação em detrimento do trabalho 

artístico com a palavra. 

Outros escritores – com destaque para Ana Maria 

Machado e Lygia Bojunga – alcançaram resultados bem mais 
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eficazes em incursões realizadas pelo tema. Não se pode deixar 

de negar, entretanto, que poucas vezes nas letras brasileiras 

houve um projeto literário que se dedicasse à abordagem 

sistemática das relações entre infância e pobreza. Por isso 

mesmo, a obra de Georgina Martins é notável e singular. Ao 

construir uma pentalogia da fome na sua literatura para crianças 

e jovens, a autora tem ainda o mérito de tratar de diversas outras 

mazelas que assolam os pequenos cidadãos brasileiros das 

classes desfavorecidas, como a violência e o preconceito. 

CONTO SEM FADAS 

O menino que não se chamava João e a menina que não 

se chamava Maria (1999) tem como subtítulo “um conto de 

fadas brasileiro”. O sintagma em destaque é bastante feliz, na 

medida em que traz de imediato a ideia de que a narrativa 

reúne duas tradições culturais diversas, a saber, a europeia 

(matriz das histórias milenares para crianças) e a brasileira, a 

partir de uma realidade socioeconômica que ainda castiga uma 

parcela da população do país. 

Nunca é demais lembrar que “João e Maria” talvez seja 

um dos mais cruéis contos de fada da tradição literária 

ocidental. O abandono de duas crianças pelos pais não apenas 
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traduz as privações econômicas vividas pela família, mas 

concentra requintes de sadismo no fato de que os adultos as 

levam cada vez mais para o fundo do sombrio ambiente da 

floresta, no intuito de impedir os reiterados retornos dos filhos 

à casa de origem. De acordo com Chevalier e Gheerbrant, 

dentre outros sentidos, a floresta destaca-se por representar 

um “mistério ambivalente” (1989, p.439), que pode gerar 

emoções como angústia e opressão. Natureza em estado puro, 

a floresta, indomável e gigantesca, é lugar onde o ser humano 

descobre, atarantado, a sua pequenez. 

Levando em consideração a dependência que meninos 

e meninas têm de seus genitores, bem como a confiança 

ilimitada que possuem naqueles que os cercam, imagine-se o 

quanto soa assustador para os pequenos leitores, ainda nos 

dias de hoje, a leitura/audição dessa história, ainda que, no 

final, a morte da bruxa concretize uma fantasia infantil 

recorrente: o acesso a um mundo de colorido e doçura 

literalmente comestível. 

Ao estruturar uma releitura paródica de uma narrativa 

que, originalmente, já se estruturava em torno da violência 

contra a infância, Georgina Martins é particularmente feliz. 
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Apesar de iniciar sua obra com a paradigmática estrutura “Era 

uma vez”, a autora não apenas transfere para a realidade 

brasileira a história das crianças abandonadas, mas a traz 

também para os dias atuais. Como a leitura do seu livro fará ver 

aos leitores, a situação dramática da fome ganha contornos 

ainda mais profundos na sociedade contemporânea. 

A invisibilidade das personagens diante do status quo se 

reflete no alicerce linguístico do texto. Sabe-se que as crianças 

não se chamam João nem Maria, mas não se tem conhecimento 

dos seus reais nomes. De acordo com a teoria que Tomachevski 

elaborou sobre “máscara”, ou seja, “a elaboração de motivos 

concretos correspondentes à psiquê do personagem” (1978, 

p.194), é incluída nesse conjunto “não só a descrição dos 

objetos, do que se oferece aos olhos, mas também toda outra 

descrição pode servir de máscara. O próprio nome do herói 

pode ter esta função” (1978, p.194). No texto de Georgina 

Martins, as personagens recebem denominações estabelecidas 

a partir de negativas, o que, no contexto, as afasta 

peremptoriamente da tradição europeia dos contos de fadas. 

O não-João e a não-Maria enfrentam a sordidez das ruas 

em virtude de terem sido obrigados a abandonar o lar. O agente 
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da expulsão, “monstro” bastante recorrente nas mais diversas 

esferas sociais, é o homem que, assumindo um relacionamento 

com a mãe dos dois, repudia os filhos que não são seus – 

espécie de memória viva de que a mulher teve uma vida 

amorosa e sexual anterior ao momento presente. A figura 

masculina é despótica e violenta; apavora os que o cerca, em 

função de sua supremacia física: 

– Todo mundo tem medo dele, não sei porque 
a mãe deixou ele ficar lá em casa. 
– Ela disse que ele ia ajudar a criar a gente, 
porque os monstros são muito fortes. Tudo 
mentira. (MARTINS, 1999, p.3) 

O núcleo familiar retratado é, assim, caracterizado pela 

desestruturação. A atitude cruel do padrasto e a muda 

cumplicidade da mãe empurram as crianças para a vida nas 

ruas. Os irmãos mais velhos se perderam pelo mundo, dois 

deles estão presos. No conto brasileiro, a presença de uma irmã 

caçula faz com que os desabrigados assumam ainda insuspeitos 

ares de paternidade. Afinal de contas são duas crianças 

tomando conta de outra menor ainda, lutando literalmente 

pela sobrevivência em um mundo tão assustador quanto a 

floresta sombria da história original. Nesse sentido, a casa 

comestível é utopia constantemente perseguida, ainda que a 
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esperança seja paulatinamente soçobrada pela desilusão. Na 

busca pelo mundo de encantamento, que, ao fim e ao cabo, 

nada mais é do que uma vida com dignidade, os meninos 

sentem medo, fome, desamparo: o não-João e a não-Maria 

compartilham sensações vividas cotidianamente pelos pivetes 

das grandes cidades brasileiras. Ainda assim, a fantasia (fiapo 

de mundo infantil que teima em permanecer) não abandona os 

dois. O resultado é que ambos temem por lobos que possam vir 

a atacá-los, sonham com fadas em estrelas que talvez possam 

vir a salvá-los. 

Analisar o livro de Georgina Martins traz de imediato à 

mente o admirável filme japonês Ninguém pode saber, de 2004. 

Nele, o cineasta Hirozaku Koreeda conta a história de um grupo 

de irmãos obrigados a sobreviverem sozinhos depois que a mãe 

lhes negligencia atenção, abandonando-os à própria sorte. A 

narrativa assombra porque demonstra, de forma crua, o 

quanto pobreza e infância são invisíveis mesmo em uma 

sociedade economicamente desenvolvida e estável, como a do 

país asiático. Crianças miseráveis constituem uma realidade 

desagradável e abjeta, cuja visão incomoda, seja aqui, seja no 

Japão. Portanto, a saída mais prática é ignorá-las. Na narrativa 
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cinematográfica, esse abandono resulta em situações extremas 

e trágicas: efetivamente, apesar do esforço dos meninos em se 

autoprotegerem, a inanição os atinge de forma impiedosa. O 

resultado inevitável é a morte. O leitmotiv das obras de Koreda 

e Martins é, portanto, o mesmo: a irresponsabilidade dos 

adultos redundando em consequências desastrosas para o 

devir de um grupo de crianças. Também semelhante é o 

tratamento equilibrado que se dá ao assunto, ou seja, embora 

o desespero e o desamparo marquem as situações narradas, 

não é aberto espaço para que a pieguice e a comiseração 

invadam as respectivas obras. 

Se o lar do não-João e da não-Maria é regido pela égide 

da violência, as praças e marquises onde ambos se abrigam não 

lhes trazem maior alento. Apenas entre companheiros de 

indigência as crianças encontram algum eco de solidariedade. 

O providencial leite encontrado no lixo por uma companheira 

de mendicância acaba por trazer consequências dramáticas: se, 

num primeiro momento, aplaca a fome inclemente de Nininha, 

a irmã menor, em seguida, revela-se veneno fatal. 

No universo ao mesmo tempo cruel e infantil 

habilmente alinhavado pela autora, Nininha, depositada à beira 
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de um riacho, vira estrela. E a casa feita de doces é enfim 

encontrada: utopia realizada através do lúdico que se torna 

real. Lampejo único de felicidade nessa saga de abandono, 

fome e morte; conto de encantamento às avessas, no qual o 

final feliz se dá através da magia estabelecida pela fada-escrita. 

Os irmãos adentram literalmente o objeto livro e, abrigados 

enfim, refastelam-se da doçura deliciosa de palavras, traços, 

emoção. Dignidade que se realiza. 

PEDAÇOS DA FOME 

Conhecida quase que exclusivamente por seu livro de 

estreia, Quarto de despejo, Carolina Maria de Jesus é dona de 

uma obra muito maior e, ainda, em grande parte, inédita. 

Pedaços da Fome foi um de seus textos lançados após o 

retumbante e imediato sucesso inicial e, assim como os demais 

volumes posteriores, obteve reconhecimento quase nulo. 

Em No olho da rua: historinhas quase tristes (2005a), 

Georgina Martins estrutura o que se pode denominar de 

“pedaços da fome” da infância. Quebra-cabeça formado por 

cinco contos, o livro traz à tona a vida de crianças na urbe 

brasileira contemporânea. A via pública, mais do que apenas o 

espaço por onde transitam as personagens das narrativas, 
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projeta as histórias e com elas dialoga. Além desse elemento, 

outros dois, a infância e a miséria, marcantes no livro anterior, 

continuam presentes. 

Na estrutura textual, o elemento de alinhave entre os 

contos é a presença de um narrador que, ao admitir a inserção 

da fantasia nos textos, afasta-os do documental e os aproxima 

do literário. São ainda histórias “quase tristes”, qualificação que, 

mais uma vez, afasta a obra de Georgina Martins da literatura 

para crianças tradicional. Ora, se normalmente o gênero é quase 

que automaticamente correlacionado a narrativas em que o final 

feliz é uma constante, a autora o subverte em parte, ao construir 

contos declaradamente melancólicos. 

Na primeira narrativa do livro, “Os Meninos e a Pizza”, o 

enredo realiza uma curiosa inversão: a mulher assaltada por um 

grupo de menores de rua acaba por levá-los para comer pizza. 

Estabelecida a relação de confiança entre todos, são os 

pequenos Anderson, Andrey e Wesley que se responsabilizam 

pelo pagamento da conta. Sendo assim, quando a violência se 

instaura num episódio cotidiano em uma rua do bairro de Vila 

Isabel, emerge, inusitadamente, a compreensão. A partir da 

perspicaz sensibilidade da enfermeira assaltada, vem à tona um 

178



simulacro de conforto, ao qual se pode até dar o nome de 

amizade. Essa simples história – que mistura elementos do dia 

a dia, cenário urbano e o uso contínuo do diálogo no registro 

coloquial distenso – dá o tom da obra. Não é à toa, portanto, 

que um halo de crônica perpassa todo o volume. 

As pequenas delicadezas cotidianas que ainda são 

possíveis de serem encontradas na megalópole estão presentes 

na narrativa seguinte, intitulada “O Menino e o Livro”. O conto 

é ambientado no passado, como deixa explícito o seu início (o 

“Há muito tempo...” que abre o texto bem pode ser lido como 

um simulacro de “Era uma vez...”). Apesar desse marcador 

bastante definido, o leitor não estará no universo encantado 

dos tempos imemoriais. A história se passa em uma grande 

cidade, mais especificamente numa livraria, onde a narradora 

se depara com um menor abandonado absorto por histórias de 

fada. A crueza da vida de abandono, suspensa, ainda que por 

poucas horas, pelo mundo da literatura, é a temática do 

enredo. A dignidade da criança que se recusa a receber um livro 

de presente, visto que, nas ruas, o objeto se deteriorará, é, ao 

mesmo tempo, espantosa e admirável. O espaço que abriga os 
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volumes também acolhe, ainda que temporariamente, o 

pequeno leitor. Fantasia: evasão e consolo. 

A professora Alessandra Garrido Sotero já afirmou que 

o livro de Georgina Martins aqui analisado caracteriza-se pela 

“intertextualidade que se constrói com eles [os contos], ou seja, 

um conto sempre apresenta algum trecho de releitura do 

outro, compondo uma grande rede, em que todas as 

informações estão conectadas” (2008, p.127). Com efeito, a 

violência torna a irromper no enredo seguinte. “O Menino e o 

Sinal” trata de situação tão cotidiana que quase já não se torna 

alarmante nos dias de hoje: a prática de assaltos realizados por 

menores de rua em semáforos das grandes cidades. As crianças 

que se agigantam porque possuem nas mãos alguma arma (ou 

arremedo de) constituem personagens corriqueiros no dia a dia 

da urbe e, efetivamente, só alcançam visibilidade no todo social 

quando algumas de suas ações descambam para consequências 

trágicas. A narrativa em questão constitui um pequeno flash 

dessas ações, contada a partir do ponto de vista da personagem 

assaltada. Impressiona a antítese que se forma entre a 

fragilidade física do menor e a ferocidade que provém de sua 

ameaça e, mais ainda, a melancolia que emerge das últimas 
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linhas da narrativa: desesperança de quem sabe que aquela 

criança constitui apenas uma dentro da multidão de histórias 

de abandono. 

No penúltimo texto do volume, entra em cena a 

crueldade do trabalho infantil, a partir da figura de uma pobre 

vendedora de doces. A narradora cita o longa-metragem Filhos 

do paraíso (1997), referência de obra de arte que trata das 

relações entre pobreza e infância e, embora o enredo de conto 

e filme não se conjuguem, é evidente que o mesmo tom cálido 

toma conta das duas obras. Georgina trata suas personagens 

com carinho, quase as embalando nas suas linhas-colo. Como, 

aliás, não se lembrar também da pequena vendedora de 

fósforos de Hans Christian Andersen, texto que certamente foi 

um dos pioneiros a tratar das relações entre miséria e infância 

no panorama da literatura universal? Pode-se ainda observar 

como a questão da dignidade se encontra subliminar na 

estrutura da história, como bem observa Sotero: 

[a menina] não admite doações, ela precisa 
levar o dinheiro para casa, mas em forma de 
trabalho. Conforme a menina relata, se assim 
não for, ela sofrerá grandes punições. Então, ela 
convence a narradora, explicitando uma lógica 
de ver o mundo e o dinheiro diferente do que 
se conhece em nossa sociedade, em que o lema 
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da vantagem impera. É a inocência da criança 
em contraponto com a realidade que 
conhecemos dos adultos. (2008, p.138) 

O último conto do livro impressiona por sua atualidade. 

Mais de uma década após o lançamento do volume, atos de 

linchamento eclodem em diversos municípios brasileiros, 

muitas das vezes apoiados por populares e referendados por 

irresponsáveis e inconsequentes vozes reacionárias que 

emergem da mídia. Na narrativa em questão, um menor 

abandonado, cercado por uma multidão inclemente, tem na 

narradora uma figura a lhe garantir a integridade física. Com a 

demora da chegada da viatura adequada para a apreensão do 

menino, aos poucos os ânimos se distensionam. É a deixa para 

que o policial revele toda a sua frágil humanidade, reiterando 

os conselhos de comportamento à criança. “O Menino e o Fim” 

constitui a narrativa mais complexa do livro porque é aquela na 

qual o elemento trágico, com o qual todos os contos anteriores, 

de um modo ou de outro, flertavam, acaba por se concretizar. 

Nesse sentido, as constantes inversões presentes no livro 

atingem o seu paroxismo quando o PM morre baleado nos 

braços do menor de rua. A autora evidencia então ao seu leitor 

que a violência atinge a todos, indiscriminadamente, dentro da 

equivocada estrutura social forjada pela Nação brasileira. 
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Mesclas de violência, esperança, melancolia e consolo, 

as histórias reunidas em No olho da rua são flashs do cotidiano: 

pedaços da fome que, num tom de coloquialidade, desafiam a 

fronteira de gêneros entre conto e crônica. 

GRACILIANO NA MARÉ 

A casualidade da crônica, elemento marcante no livro 

anterior de Georgina Martins, continua presente em Uma maré 

de desejos (2005b), obra em que importam muito mais os 

movimentos interiores das personagens do que propriamente 

a fabulação. Com efeito, se a temática da infância constitui 

quase um gênero à parte dentro do panorama da literatura 

para crianças e jovens produzida no Brasil, é absolutamente 

original a abordagem estabelecida pela autora na obra em 

questão. Os fatos cotidianos nas vidas de Sergiana e Luciano, 

elemento que cose o livro, ao mesmo tempo em que são 

medíocres e comezinhos, comovem. A partir deles, toma-se 

conhecimento de vidas que sonham e desejam, malgrado a 

dureza do dia a dia ser pouco amigável. A passagem abaixo é 

um exemplo que representa à perfeição a afirmativa anterior: 

Todos os dias antes de ir para a escola era ele 
quem varria a casa; depois, à tarde, Lucimara 
lavava a louça, Lidiane limpava o fogão, e 
Leonardo brincava no portão. Quando voltava 
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tinha que cuidar dos uniformes, mas só dava 
para lavar a roupa de escola quando os outros 
vizinhos do beco já tinham terminado de usar o 
tanque, e às vezes eles só acabavam bem tarde. 
(2005b, p.36) 

Na estrutura do texto, a favela da Maré, localizada na 

zona norte carioca, é revelada ao leitor em aspectos diversos, a 

saber, geográficos, sociais, econômicos e humanos. Do colorido 

da rua Teixeira Ribeiro ao ponto de kombis, a Maré se delineia a 

partir dos olhos da infância. Evidentemente, a comunidade 

torna-se, na obra em questão, ambiente projetado em primeiro 

plano na narrativa e que dialoga continuamente com as 

personagens. Elas se alternam e se fundem percepções de 

violência, angústia, esperança, medo e solidariedade dentro do 

espaço projetado. Dessa maneira, a favela é vista “de dentro” 

não só porque as vozes que a enunciam são de personagens que 

ali habitam, mas também porque a construção que se efetiva se 

dá a partir de um viés da subjetividade da criança pobre. Sendo 

assim, não obstante a obra absorver variadas e fundamentais 

informações do mundo concreto, é importante ressaltar que a 

visão da favela em Uma maré de desejos é filtrada pelos olhares 

singulares de Luciano e Sergiana. 
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Embora a miséria teime em tentar acachapar os 

indivíduos, já diz o cancioneiro popular que “a gente não quer 

só comida/ a gente quer comida, diversão e arte”. No livro de 

Martins, a antítese utopia versus pobreza acaba por ser 

conciliada nas figuras das duas crianças moradoras do 

complexo da Maré. A narrativa é iniciada por uma avalanche de 

desejos que surgem na mente de Sergiana a partir do momento 

em que o tema de uma redação escolar é apresentado a ela. Ir 

à praia, ter os cabelos lisos e secá-los ao vento, comer goiabada, 

não presenciar mais tiroteios, ganhar uma boneca, beijar na 

boca, reencontrar a mãe, ser escritora... são tantos e tão 

variados os sonhos da garota! Muito além da premência em 

satisfazer as necessidades básicas para a sobrevivência, os 

desejos adentram por outros campos, como o sentimental, o 

profissional e o estético. Assim como Sergiana, Luciano possui 

desejos que ultrapassam o mundo da favela. O principal deles, 

tornar-se ator, revela um caráter onírico inconteste: o de 

incorporar outros seres, viver novas realidades, recriar a 

realidade posta. 

Subjacente ao cotidiano de dificuldades vivido pelas 

duas crianças, encontra-se a questão da violência. É ela quem 
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cerceia e limita, conduzindo a existência de todos os membros 

da comunidade. Nesse sentido, se o espaço constitui um dos 

pilares da narrativa, não é possível deixar de notar uma 

geografia da violência delineada no texto. Com efeito, os 

moradores da favela não podem se movimentar “de um lado 

para o outro” – eufemismo marcador do domínio das facções 

que dividem, sob o seu poder, a Maré. O resultado é que 

parentes não se visitam e a escola de Ensino Médio não pode 

ser frequentada pelos que vivem “do outro lado”. Muros quase 

palpáveis se fazem presentes em um cotidiano tomado por 

ameaças físicas constantes. Como não podem atravessar a 

fronteira imputada pela violência, Luciano e Sergiana 

conhecem apenas a porção da favela pela qual lhes é possível 

transitar. Em uma hábil construção textual, a escritora delineia 

uma configuração bitópica, malgrado ao leitor, guiado pelas 

vivências das personagens, ser dado a conhecer apenas os 

limites do espaço por onde Luciano e Sergiana podem transitar. 

Um dos motivos que faz de Uma maré de desejos um 

livro tão especial é a evidente ternura com que a autora trata 

seus personagens. O leitor se comove com o estado de 

semiabandono em que vive Sergiana, cuja mãe saiu de casa, 
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deixando-a para ser criada por uma tia; espanta-se com a 

vivacidade de Luciano, que divide sua rotina entre a escola e o 

trabalho de carreteiro na feira, pois a mãe, doente, não mais 

consegue prover a casa com os suprimentos básicos; e, 

principalmente, surpreende-se com o fato de as crianças 

evadirem-se do cotidiano de privações através de dispositivos 

que, via de regra, tangem o universo artístico. Luciano quer ser 

ator, além de ter um inegável talento para o desenho, o que 

chama a atenção da professora de sua classe; Sergiana tem na 

escrita uma aliada que a remete a uma multiplicidade de 

desejos. Nenhum dos dois enxerga a marginalidade como saída 

para a resolução de seus problemas; pelo contrário, analisam 

os comportamentos de antigos amigos que cederam ao assédio 

do tráfico e concluem que a vida do submundo traz mais 

malefícios do que soluções: 

Ele [Luciano] sabia se virar, até conhecia um 
monte de meninos do movimento. Alguns já 
tinham estudado com ele, só que viviam 
faltando a aula, até que desistiram da escola. 
Muitos já tinham morrido. O Anderson já tinha 
sido o seu melhor amigo, mas depois que 
entrou pra boca nunca mais foi o mesmo. 
Quando eles eram menores, jogavam bola de 
gude no portão da casa de Luciano; o Anderson 
era bom em bola de gude. Agora não tinha mais 
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tempo pra essas brincadeiras. Passou a andar 
armado e de cabeça baixa. (2005b, p.33) 

Na realidade mostrada, destaca-se também a 

importância que a estrutura matriarcal assume nas 

comunidades de baixa renda. Com efeito, Sergiana e Luciano 

têm apenas em mulheres as referências de autoridade: a figura 

masculina, ausente, mostra total descompromisso com os 

filhos. Consequentemente, no texto, as referências aos homens 

são poucas e esparsas. Isso não significa dizer que não se sonhe 

com uma família aos moldes tradicionais, conforme as 

personagens encontram nos anúncios de TV ou nos livros 

didáticos aos quais têm acesso; pelo contrário, a família 

tradicional, idealizada, é vista como paradigma invejado, 

modelo de estabilidade e bem-estar social: 

Luciano se lembrou de um livro de estudos 
sociais da quarta série, e aí se lembrou das fotos 
de famílias que havia no livro. No livro de 
Português também havia várias fotos de família, 
e as famílias dos livros eram sempre muito 
bonitas, principalmente aquela sentada à mesa 
na hora do jantar: o pai, a mãe e os três filhos – 
dois meninos e uma menina. A mãe era linda e 
o pai parecia muito legal. A mãe estava servindo 
o jantar: frango, arroz, feijão, farofa e salada. 
[...] Na televisão ele sempre via as famílias das 
novelas jantando juntas, à mesa. Ele achava 
muito bonito a família assim reunida. Sempre 
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tinha suco de laranja em copos bonitos, e todo 
mundo bem-arrumado. (2005b, p.37-38) 

Miséria, privação e violência são atenuadas ao final da 

narrativa de Uma maré de desejos. Pequenos esgares de 

esperança começam a brotar da dura vida cotidiana, 

apontando para possibilidades de melhoras nas condições de 

vida das crianças: Luciano é convidado para pintar um painel no 

refeitório da escola, sua mãe convalesce e, por fim, insinua-se 

a gênese de um namoro entre o menino e Sergiana. Além disso, 

em um inteligente jogo intertextual, a autora remete sua 

história ao célebre A terra dos meninos pelados, de Graciliano 

Ramos. A literatura envolve por completo as personagens e, 

reveladora, deixa vislumbrar todo um fantasioso universo em 

que pontifica a imagem icônica, para a menina, da princesa 

Caralâmpia – símbolo de um período da vida em que a mãe, 

ainda presente, embalava com histórias a infância. 

A violência é então soterrada, ainda que 

passageiramente, por imagens de sonhos advindos do fantasioso 

mundo da imaginação: desejos que se multiplicam e se sucedem 

para, enfim, concretizarem-se em fiapos de realidade que 

podem trazer momentos fugazes de alegria às crianças. 
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PALAVRAS QUE CHEIRAM 

Assim começa o livro Pequenas confissões: 

Nossa casa ficava no pé do morro do Boogie 
Woogie, espremida entre um barranco e a casa 
do meu primo Eduardo. Do barranco escorria 
uma água que empoçava em um minúsculo 
corredor escuro e úmido, que ficava nos fundos, 
provocando um forte cheiro de mofo e de água 
parada; muito diferente do cheiro bom que 
exalava do pé de jasmim que havia na parte da 
frente. A casa era muito feia, e o pé de jasmim 
era a única beleza daquele lugar. (MARTINS, 
2008a, p.4) 

Desse primeiro parágrafo, já se pode depreender uma 

característica que estará presente em toda a narrativa: a 

confluência de gradientes sensoriais que se entremeiam pelo 

texto, com evidente destaque para o olfato. Analisando de 

modo mais detido a passagem acima verifica-se, a propósito, 

uma antítese de odores, suscitada pelo confronto entre os 

cheiros de mofo e água parada versus a fragrância do 

jasmineiro. Essa diferenciação se reproduz também na 

disposição espacial dos signos que exalam os respectivos 

aromas. Sendo assim, a exalação desagradável provém dos 

fundos da residência, enquanto, na parte da frente, a natureza 

se encarrega de conferir um alento à precariedade da habitação 

onde a menina Liliana e seus pais vivem. 
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Durante o decorrer do livro, outros odores evaporarão 

dele: a maresia do mangue e o sabão Âmbar também se farão 

presentes nas memórias narradas pela menina Liliana. Em 

coerência com o plano verbal, o volume é belamente ilustrado 

por imagens cunhadas a partir de sabonetes esculpidos. Esse 

refinamento estético concede à obra uma continuidade 

importante, visto que as ilustrações não apenas retratam 

visualmente a história: elas também são confeccionadas a 

partir da matéria-prima que reforça o caráter “olfativo” de 

Pequenas confissões. 

O drama da falta de habitação para a população carente 

constitui elemento social que se encontra na base da narrativa 

de Georgina Martins. A situação de desabrigo da protagonista 

e sua família é ocasionada por fortes chuvas, que acarretaram 

no desabamento do barraco onde as personagens moravam. 

Embora essa problemática seja amenizada pela guarida dada 

por alguns parentes, a partir da descrição realizada no primeiro 

parágrafo do texto torna-se evidente que a nova residência está 

longe dos parâmetros mínimos de dignidade. Ainda assim, o 

favor oferecido é continuamente relembrado à família de 

Liliana, o que faz surgir uma perversa relação de poder. Nesse 
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contexto, emerge, da obra, o valor dos elementos 

arquitetônicos, os quais adquirem importâncias simbólicas 

relevantes de serem estudadas: 

A casa deles ficava na frente, e era grande; a 
nossa ficava nos fundos, e era muito pequena. 
Meus primos tinham um quarto só para eles, 
cheio de brinquedos e com uma televisão. Eu 
dormia no quarto com meus pais, e em nossa 
casa não havia televisão. Meus brinquedos 
eram o pé de jasmim e a Delinha. (2008a, p.12) 

A dicotomia “frente” versus “fundos” aparece mais uma 

vez na configuração delineada pela autora. Com efeito, essas 

coordenadas espaciais podem adquirir, no texto literário, um 

significado que ultrapassa em muito o caráter concreto da 

localização geográfica. A frente, como porta de entrada da 

residência, franqueia às visitas uma fachada minimamente bem 

tratada, cuidada com carinho. A frente de um imóvel traz a 

aparência social que os moradores desejam transmitir à 

comunidade. Em contrapartida, os fundos escondem, disfarçam, 

encobertam. Nos fundos da casa, ficam os quartos de despejo, 

cômodos em que os indivíduos acumulam as tralhas 

eternamente guardadas, porém jamais utilizadas. À frente, dá-

se, portanto, um status de superioridade em relação aos fundos. 

Logo, o fato de a casa de Liliana ficar nos fundos da casa dos 
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primos já dá conta do grau de desprestígio que ela e a família 

adquiriram perante os outros. À citada dicotomia junta-se ainda 

a antítese “grande” versus “pequena”, que só reforça a injunção 

de poder que caracterizava o contexto daquela relação. 

Embora Liliana passe com os pais uma vida de penúria, a 

imaginação acaba por tornar-se uma aliada a se evadir 

oniricamente. Se a prima Cecília possuía um quarto grande, TV e 

inúmeros brinquedos, também é inegável que, ao atormentar 

Liliana, reivindicando para si a posse do jasmineiro e insistindo 

em brincar com a única boneca que a prima possui, ela deixa 

entrever o incômodo trazido pela capacidade de a menina 

pobre, com tão pouco, construir um eficaz universo de fantasias. 

No livro de Martins, pode-se ainda verificar vários 

outros elementos cujos significados simbólicos são importantes 

para o entendimento do texto. Mangue, mar, barranco e chuva 

configuram-se como signos que denotam ameaça, temor, 

destruição. Trata-se da natureza em seu estado mais bruto e 

indomável. Obviamente, os recursos de engenharia minimizam 

a possibilidade de que intempéries e desastres atinjam vítimas 

humanas. Todavia, quando a imposição financeira impede que 

a população pobre esteja ao abrigo propiciado pelos inventos 
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tecnológicos, não há dúvida que prepondera o caráter 

destruidor. Embora essas constantes ameaças cerquem Liliana 

e sua família, vem de outro elemento natural um bálsamo a 

amenizar os constantes percalços enfrentados pela garota: 

trata-se do já mencionado jasmineiro localizado à frente de sua 

residência. Assim como o porquinho-da-índia de Manuel 

Bandeira foi sua primeira namorada, o vegetal assume o papel 

de amante de Delinha, a boneca da protagonista e, por assim 

dizer, seu alter ego. Em uma das cenas finais do livro, o 

jasmineiro é investido do papel de herói e salva o brinquedo da 

enchente que invade a moradia da família, arrasando tudo. 

Nas confissões que emergem ativadas pelos dispositivos 

confessionais, os fatos comezinhos de uma existência cercada 

de privações constroem a narrativa. Coerente com a proposta 

de uma construção literária sinestésica, Georgina Martins 

encerra seu livro substituindo o perfume do jasmineiro pelo 

aroma do dedetizador que invade os aposentos da nova casa 

da família. E, se o cheiro do primeiro permanece para sempre 

na memória da protagonista, é sinal de que a memória é 

construída pelo acúmulo de gradientes sensoriais, indo muito 

além da mera colagem de imagens visuais. 
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O PARAÍSO É LONGE DAQUI 

De todas as cinco obras analisadas neste trabalho, Ave 

do paraíso é aquela que mais se aproxima do padrão juvenil do 

mercado editorial. As demais, presumidamente, são 

direcionadas para um público de faixa etária menor. Isso pode 

ser verificado não apenas pela extensão do volume (pouco mais 

de 90 páginas), bem como pelas ilustrações que constam dele, 

mais sombrias e rústicas do que as constantes nos outros. 

Definitivamente, não se pode considerar que o livro esteja no 

rol de leituras para crianças. Até mesmo o fato de ter sido 

lançado pelo selo “Larousse Jovem” é uma comprovação de 

que pretende alcançar os leitores dessa faixa etária. 

Passado durante o período da Segunda Guerra Mundial, 

o texto narra a história da menina Célia, que vive no distrito de 

Paraíso (ou “Ave do Paraíso”, como ela e seus parentes 

preferem chamar), em Itaocara. Dividido em sete capítulos, a 

obra, assim como as demais, tem na miséria a sua marca 

latente, e na violência um inevitável resultado. Fome, doença e 

agressão física, dentre outras mazelas, fazem parte do 

repertório de abusos enfrentados pela protagonista. O livro 

trata, na verdade, de um período da História brasileira em que 
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a mobilidade social era reduzidíssima, redundando num quase 

sistema de castas. As famílias, compostas via de regra por 

número elevado de membros, perpetuavam-se nos papéis 

sociais que lhes eram destinados. No caso dos pobres, por 

conseguinte, a subserviência e a exploração reproduziam-se 

geração após geração. 

Assim como em Pequenas confissões, no enredo de Ave 

do paraíso não pontificam grandes lances dramáticos. São os 

pequenos fatos que constroem a narrativa: acúmulo de 

experiências cotidianas que moldam a personalidade de Célia. 

Por conseguinte, Ave do paraíso constitui, ao fim e ao cabo, 

uma paródia de bildungsroman. Ora, como é sabido, no seu 

modelo canônico o gênero envolve necessariamente 

uma evolução por parte da protagonista [...]. A 
evolução deve ocorrer de acordo com certos 
princípios pedagógicos, como o respeito à 
liberdade e à autonomia do indivíduo, além da 
promoção de um desenvolvimento harmônico e 
ordenado. Nessa evolução, desempenham 
papel essencial as relações amorosas, que 
funcionam como via de integração social e 
assimilação dos valores dominantes. Também 
tem papel importante nessa evolução o 
deslocamento geográfico do protagonista, que 
se afasta do meio familiar para desenvolver 
uma personalidade independente. (SANTOS, 
2012, p.1-2) 
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Não são poucos os teóricos que já afirmaram ser 

numericamente superior a quantidade de personagens 

masculinos privilegiados pelos romances de formação, 

enquanto as mulheres constituem exceções que, embora 

célebres, apenas corroboram a regra. No caso do livro de 

Martins, ao contrário da “linearidade triunfante do herói 

romanesco” (DUARTE, 2006, p.1), verifica-se que a protagonista 

feminina tem de lidar com um acúmulo de frustrações e 

negativas, na medida em que a pobreza avança como marca 

determinista para impedir-lhe o sucesso. 

Em Ave do paraíso, a protagonista, filha de colonos em 

uma propriedade produtora de arroz, verifica, com certa 

indignação, a exploração a que seus pais são submetidos: “Na 

hora da colheita, meu pai separava primeiro o que era do tio 

Juca – era tudo de meia, se a gente colhesse dez quartas de 

milho, cinco eram dele” (2008b, p.15). Todavia, Célia constata 

ser infrutífera qualquer tipo de manifestação, como pode ser 

observado pela reação da mãe a um comentário negativo que 

profere: “– Não fala bobagem, menina! Não fosse esse homem, 

a gente tava aí, ó, tudo passando fome. É Deus no céu e tio Juca 

na terra – abaixo de Deus é ele quem nos vale.” (2008b, p.16). 
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Trata-se de uma fala que corrobora o conformismo daquele 

que, acostumado com as condições de vida mais desfavoráveis, 

encontra no seu algoz uma espécie de benfeitor – mecanismo 

psíquico-social cruelmente sub-reptício. 

Após a morte do pai, motivada por condições 

inadequadas de trabalho, a família temporariamente se 

esfacela: irmãos são “dados” para parentes e conhecidos, a fim 

de que a matriarca se reestruture para oferecer-lhes condições 

mínimas de sobrevivência. Estabelecido o fenômeno do êxodo 

rural, Célia, mesmo criança, torna-se empregada doméstica e 

sofre o cotidiano aviltante da exploração de seu trabalho. 

Entretanto, fazendo um movimento de retomada constante de 

seus livros anteriores, a evasão da rotina de penúrias se dá 

quando a mãe reúne os filhos junto de si e, para amenizar a 

fome que todos sentem, se põe a contar histórias. A fantasia e, 

em último grau, a narrativa literária entra como dispositivo que 

suplanta o sofrimento causado pelas desigualdades sociais. 

Ave do paraíso recolhe e aprofunda diversas questões 

levantadas pelos outros livros da pentalogia da fome de 

Georgina Martins: momentos preciosos da literatura para 

crianças e jovens no Brasil; síntese de miséria e infância 
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raramente tratadas com qualidade estética tão apurada; 

superação de violências e desmandos tendo como ponta de 

lança o universo onírico. 
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A REPRESENTAÇÃO DO DESTERRO EM 

STEFANO, DE MARÍA TERESA ANDRUETTO 

Juliana Gonçalves Isaias Rodrigues 

INTRODUÇÃO 

Palavras como exílio, expatriação, deportação, solidão e 

vazio figuram o cenário mundial, o tema da migração é uma 

realidade incontestável. Segundo Goldberg, “a migração é uma 

condição natural da experiência humana.” (1997, p.21). O 

deslocamento migratório faz parte da natureza humana, trata-

se de um fato social presente na história dos povos desde os 

tempos mais remotos. De acordo com a ONU (Organização das 

Nações Unidas), existem atualmente 244 milhões de migrantes 

no mundo1, número bastante expressivo de sujeitos vivendo 

fora do seu país de origem pelas mais variadas razões, que vão 

desde a tentativa de uma vida melhor no exterior à fuga de 

guerras. Em outros casos, eventos climáticos extremos 

(terremotos, tsunamis, maremotos, desertificação de áreas 

agricultáveis, secas prolongadas, etc.), são cruciais para 

                                                           
1 ONUBR – Nações Unidas no Brasil. In https://nacoesunidas.org/numero-de-migrantes-
internacionais-chega-a-cerca-de-244-milhoes-revela-onu/ 
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entender o direcionamento dos fluxos migratórios. Singer 

afirma que: 

a migração é um processo social, deve-se supor 
que ele tenha causas estruturais que impelem 
determinados grupos a se pôr em movimento. 
Estas causas são quase sempre de fundo 
econômico – deslocamento de atividades no 
espaço, crescimento diferencial da atividade em 
lugares distintos e assim por diante – e atingem 
os grupos que compõem a estrutura social do 
lugar de origem de um modo diferenciado. 
(1998, p.52) 

Em Reflexões sobre o exílio e outros ensaios, Said declara 

que o mundo contempla “a era do refugiado, da pessoa 

deslocada, da imigração em massa” (2003, p.47). E de fato o é, 

como bem explicou o intelectual, os fluxos migratórios são 

bastante frequentes no século atual. Desse modo, os processos 

de deslocamento têm ocupado um lugar de destaque no 

imaginário contemporâneo. Para Shirley Carreira, a condição 

do exílio tem sido de fato vista como “um tropo literário 

gerador de um tipo específico de produção literária” (2017, 

p.5). A temática da migração remonta a registros literários 

antigos e tem acompanhado o homem em sua trajetória desde 
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os primórdios, basta relembrar dos escritos homéricos, mais 

especificamente as aventuras de Ulisses/Odisseu2: 

Desde que Ulises debió partir de Itaca - o quizás 
mucho antes - el exilio significó una pena que 
por siempre acompañó el destino de los 
hombres. El castigo era una compensación a 
pagar por una culpa política, pero el costo de la 
política (al igual que sucede con el amor), no es 
tan difícil de definir. Ni siquiera la política en su 
significado más amplio puede enmarcarse en un 
rótulo único y abarcativo sin caer en el 
simplismo más absurdo. De modo que el exilio 
tampoco es suceptible de ser equiparado a la 
noción lisa y llana del destierro, por el hecho de 
que sería insuficiente. Tan doloroso puede 
resultar verse obligado a renunciar a un país o a 
un paisaje, como al cuerpo de la mujer amada, 
a la infancia o al color de un cielo. Todo ello es 
exilio y puede estar motivado por causas 
“políticas” o no aunque, lo sabemos, siempre 
será político. La sola imposición del no retorno 
ya denota su condición política. (Kupchik, Apud 
CARREIRA, 2017, p.22) 

Como foi possível observar, a migração vem sendo 

vastamente estudada no cenário literário. Desde Homero, 

portanto, tal temática é apresentada, entretanto o mesmo não 

acontece nas literaturas de potencial destinação para a infância 

e a juventude. Por que essa temática, por vezes, é extirpada na 

                                                           
2 Na mitologia grega recebe o nome de Odisseu (Οδυσσεύς), ao passo que na mitologia romana 
recebe o nome de Ulisses (Ulixes). 
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literatura que crianças e jovens também leem? Seria ela uma 

arte menor, e por isso não deveria abordar certos temas? 

LITERATURA INFANTOJUVENIL: ROTULAÇÃO PEJORATIVA 

As obras endereçadas às infâncias surgem como 

literatura somente no século XVIII, momento em que a criança 

deixa de ser considerada um adulto em miniatura e passa a ser 

vista como um indivíduo que precisa de atenção especial. 

Antes, porém, a literatura infantil se alimentava de obras 

destinadas aos leitores adultos e de histórias recolhidas da 

tradição oral: 

No começo, a literatura infantil se alimenta de 
obras destinadas a outros fins: aos leitores 
adultos, gerando as adaptações; aos ouvintes 
das narrativas transmitidas oralmente, que se 
convertem nos contos para crianças; ou ao 
público de outros países, determinando, nesse 
caso, traduções para a língua portuguesa. 
(ZILBERMAN, 2005, p.18) 

Por ser considerada inocente e um ser que necessita de 

doutrinação, a criança era concebida como aquela que 

precisava ser exposta a narrativas de cunho pedagógico que a 

instruísse, as quais tinham o intuito de criar um modelo 

exemplar de criança a ser seguido. Nesse período, as histórias 

possuíam uma estrutura maniqueísta. 
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Segundo Mattos (2016), as obras produzidas 

valorizavam a supremacia do valor utilitário em detrimento do 

valor estético das obras. Dessa maneira, as temáticas a serem 

abordadas tinham que ser de caráter pedagógico e moral, 

tratava-se de uma literatura funcional. Sendo assim, temas 

verossímeis eram censurados, pois, na concepção dos adultos, 

as crianças não tinham maturidade para lidar com as mazelas 

da vida. Por consequência, os livros infantis, pelo menos neste 

momento, eram mais “açucarados”, já que algumas temáticas 

eram proibidas. 

Como reflexo desta concepção do século XVIII, a 

literatura em potencial para crianças e jovens vem sendo 

permeada de preconceitos e taxada por rótulos limitadores, 

fato que sugeriu a visão da literatura como recurso pedagógico, 

o que lhe causa grandes prejuízos: não é aceita como arte, por 

ter uma finalidade pragmática. 

O intuito educativo, marca do surgimento desta 

literatura, sugeriu no meio acadêmico o estereótipo da literatura 

infantil como uma forma que não está à serviço da arte, já que, 

segundo Afrânio Coutinho, “a Literatura é um fenômeno 
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estético. É uma arte, a arte da palavra. Não visa informar, 

ensinar, doutrinar, pregar, documentar.” (2008, p.23). 

O século XIX, contudo, é marcado pela busca de um 

espaço mais especificamente literário para o livro de potencial 

destinação ao leitor infantil, um espaço que combatesse a 

funcionalidade do texto literário centrado em fins meramente 

didáticos. Apesar disso, ainda persiste a ideia de que a LIJ é uma 

parte menor nos estudos literários, geralmente alegando que a 

literatura infantojuvenil não possui os predicados necessários 

para ser considerada de fato literatura. O capítulo VII do livro O 

demônio da teoria: literatura e senso comum, de Antoine 

Compagnon, nos ajuda a entender um pouco melhor essas 

questões, principalmente no que diz respeito ao valor literário. 

Dizer que uma dada obra não possui certos predicados significa 

julgá-la por um dos vários critérios de valor que foram sendo 

modificados ao longo dos estudos da teoria literária. Por 

fazerem parte da cultura mutável, esses predicados também 

são alterados à medida que mudam também os grupos de 

poder e os critérios utilizados para classificar as obras literárias: 

Entre os New Critics, dos quais muitos também 
eram poetas, a valorização da analogia e da 
iconicidade favorecia a poesia em detrimento 
da prosa. Em Barthes, a distinção entre texto 
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legível e texto escriptível, abertamente 
valorativa, privilegia os textos difíceis e 
obscuros. No estruturalismo, em geral, o desvio 
formal e a consciência literária são valorizados 
em oposição à convenção e ao realismo [...]. 
(COMPAGNON, 1999, p.226) 

Apesar da mutabilidade dos critérios, muitos estudiosos 

se negam a aceitá-los, adotando uma perspectiva essencialista 

do valor literário, por isso a obra literária infantil ainda é vista 

como aquela que não apresenta literariedade, que não 

contempla o “belo poético”. Esse falso imaginário tem como 

consequência a falta de interesse nos estudos apoiados em 

obras infantis. 

Segundo Peter Hunt (2010), o desinteresse se dá porque, 

para muitos estudos acadêmicos, a literatura infantil não é um 

assunto considerado importante, já que não apresenta grandes 

complexidades, pois é destinada a um público definido como 

inexperiente e imaturo. Dessa forma, tornou-se comum 

considerar literatura infantil como subliteratura. Cabe salientar 

que a complexidade, vista na perspectiva da relatividade dos 

predicados artísticos, é só um critério estrutural dentre outros 

que podem ser valorizados. Se tomássemos unicamente a 

complexidade como critério de literariedade, por exemplo, 

muita literatura canônica seria desconsiderada. 
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Outra questão em torno da LIJ que merece atenção está 

no próprio adjetivo ambíguo que a qualifica, trata-se de 

adjetivação pejorativa no sentido que reforça a ideia de que, se 

é destinado aos pequenos, as temáticas não podem ser 

complexas, como as discussões em torno do exílio, por 

exemplo. Logo, caracterizar literatura em infantil, adulto ou 

juvenil não seria um caminho acertado: 

O que pode haver de “para crianças” ou “para 
jovens” numa obra deve ser secundário e vir 
como acréscimo, porque a dificuldade de um 
texto capaz de agradar a leitores crianças ou 
jovens, não provém tanto de sua adaptabilidade 
a um destinatário, mas, sobretudo, de sua 
qualidade, e porque quando falamos de escrita 
de qualquer tema ou gênero o substantivo é 
sempre mais importante que o adjetivo. 
(ANDRUETTO, 2012, p.61) 

Alinhado ao pensamento de Andruetto, Nilma Lacerda 

afirma que “não existe a concepção prévia de um leitor para 

uma obra, visto que há dificuldades para todas as faixas 

etárias.” (2003, p.10). 

Nessa perspectiva, as reflexões de Andruetto e Lacerda 

vão ao encontro do pensamento de Cecília Meireles em 

Problemas da Literatura Infantil. Neste livro, a poetisa e 

escritora declara que a criança, sendo a pessoa mais 
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interessada pela leitura, manifestará sua preferência por obras 

que ela sentirá vontade de ler com agrado: 

costuma-se classificar como Literatura Infantil o 
que para elas se escreve. Seria mais acertado, 
talvez, assim classificar o que elas leem com 
utilidade ou prazer. Não haveria, pois, uma 
Literatura Infantil a “priori”, mas a “posteriori”. 
(MEIRELES, 1979, p.19) 

em lugar de se classificar e julgar o livro infantil 
como habitualmente se faz, pelo critério 
comum da opinião dos adultos, mais acertado 
parece submetê-lo ao uso [...]. (1979, p.27) 

Assim, afirma que é preciso colocar à disposição dos 

pequenos leitores todo tipo de literatura. Mais do que isso, é 

preciso colocar à disposição deles todo tipo de temática, pois 

“um livro de literatura infantil é, antes de tudo, uma obra 

literária” (1979, p.96), as crianças são sensíveis à arte literária, 

são sensíveis a certos requintes de técnicas. Esse pensamento 

de Cecília Meireles também é verificado nos seguintes trechos: 

Pode-se chegar a determinar como seria um 
livro adequado às crianças, seria um grande 
alívio, obter-se tão sábia receita. Mas poderia 
acontecer que o leitor se desinteressasse por 
esse livro sob medida, trocando-o por outros, 
tidos por menos recomendáveis. [...] “Ah” tu, 
livro despretensioso, que, na sombra de uma 
prateleira, uma criança livremente descobriu, 
pelo qual se encantou, e, sem figuras, sem 
extravagâncias, esqueceu as horas, os 
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companheiros, a merenda... tu, sim, és um livro 
infantil [...]. (MEIRELES, 1979, p.60) 

Na contramão desse pensamento, Maria Teresa 

Andruetto apresenta uma obra cujo foco está centrado na 

poética do mal-estar. Resiste a rótulos, não escreve segundo a 

demanda da pedagogia ou do mercado. Em sua concepção, a 

escrita é uma viagem para o mundo interior, por isso suas 

histórias tratam dos mundos íntimos, migrações, identidade 

individual e coletiva, amor, solidariedade. 

A narrativa de Andruetto insere-se em uma corrente 

que foge da ideologia dominante, perpassa os conflitos 

internos do personagem de maneira emocionante e revela suas 

angústias e questionamentos mais profundos diante do caos. A 

narrativa abre um mundo de possibilidades para não somente 

essas crianças que vivem em meio à guerra, mas para todos 

aqueles que leem textos literários, pois por meio deles “o 

indivíduo experimenta as criações da cultura, esse exercício 

permanente do humano a questionar, compreender e 

transformar as próprias condições.” (LACERDA, 2016a, p.1). 

Nessa perspectiva, Stefano, ao focalizar a poética voltada para 

questões inerentes aos sujeitos, ocupa-se do básico e tão 
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determinante quem sou eu? O que estou fazendo aqui? Quais 

são minhas origens? 

STEFANO 

A novela escrita em língua espanhola pela autora 

argentina Maria Teresa Andruetto, ganhadora do Prêmio Hans 

Christian Andersen, em 2012, teve sua publicação no Brasil em 

2009 e foi traduzida pela escritora Marina Colasanti. Ao longo 

de suas 75 páginas, Stefano levanta discussões sobre exílio, 

desterro, amadurecimento e migração. A narrativa conta a 

história de um jovem imigrante italiano cheio de sonhos, que 

foge da pobreza do pós-guerra na Itália para a Argentina: 

Impulsionadas pela pobreza, pela seca, pela 
fome [...], pela guerra civil [...], as pessoas mais 
pobres do globo, em grande número, acabam 
por acreditar no consumismo global e se 
mudam para os locais de onde vêm os bens e 
onde as chances de sobrevivência são maiores. 
(HALL, 2006, p.81) 

Esperançoso, o menino almeja chegar a uma terra 

próspera e pacífica, mas para isso, precisará deixar para trás sua 

mãe, seus amigos, sua pátria. Stefano espelha a busca famigerada 

por um espaço que proporcionasse um futuro melhor. 

Formalmente desconstruída, sua estrutura narrativa 

mescla passado, futuro e presente. É estruturada a partir de duas 
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narrações que se inter-relacionam, que ocorrem em dois 

momentos paralelos; tratam-se de dois discursos bastante 

diferentes, contados por narradores distintos. O primeiro 

narrador, heterodiegético, narra a história da partida de Stefano 

rumo à Argentina até o momento em que ele conhece sua 

esposa. Já o segundo é o próprio Stefano, o adulto migrante, no 

final da sua viagem, que conta a Ema, mulher até então 

desconhecida pelos leitores, que ao final se revela como esposa 

do protagonista. Diferentemente da narração feita pelo 

primeiro, esta apresenta riqueza de detalhes e informações não 

mencionadas pelo narrador onisciente, que inclui lembranças 

dos sofrimentos causados pela guerra, a escassez de comida, 

flashbacks dos momentos que viveu com mãe. 

A novela está dividida em quatro partes, nelas 

observamos a trajetória percorrida por Stefano, que se inicia 

com a despedida e termina com seu amadurecimento. A 

primeira parte da obra trata da travessia de barco feita pelo 

protagonista; a segunda parte narra a chegada de Stefano em 

terras estrangeiras; a terceira focaliza sua vida como músico no 

circo e a quarta trata a respeito da morte de sua mãe e seu 

encontro com Ema. 
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A travessia de barco, primeira parte da narração, é 

marcada por despedidas, lágrimas e esperanças. Convencido de 

que a Itália não poderia oferecer a ele condições melhores de 

vida, Stefano, mesmo sabendo que sua mãe não viajaria com ele, 

decide se aventurar em um país estrangeiro. E assim o faz, o 

adolescente, juntamente com seus amigos Pino e Remo, parte 

rumo à fila da emigração. A partida é avassaladora tanto para 

mãe quanto para filho: “Só depois de ultrapassá-la, quando 

soube que estava longe do alcance da mãe, Stefano enxugou os 

olhos com a manga do paletó.” (ANDRUETTO, 2009, p.9). 

Já no barco, longe da mãe, o menino Stefano se depara 

com a insalubridade da embarcação, já que “contra as grades 

carcomidas ou sobre fardos, dormem homens, mulheres e 

crianças.” (ANDRUETTO, 2009, p.13). Além disso, também se 

deparou com pessoas de todos os tipos: mulheres, crianças de 

colo, anciãos, viúvas, que assim como ele estavam em busca de 

condições melhores de vida. Mesmo em meio ao caos, o 

menino não deixa de pensar na mãe, tanto que, no barco, a 

figura de uma mulher o faz lembrar dela, na solidão que poderia 

estar sentindo e na falta que faz a ele. 
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Entre um relato e outro a respeito das adversidades 

enfrentadas pelo protagonista no barco, o narrador Stefano 

adulto rememora a escassez de comida, a ausência de 

condições financeiras, a extrema pobreza enfrentada por ele e 

por sua mãe, informação esta que revela aos leitores as reais 

razões que fizeram com que um menino deixasse sua 

progenitora. As descrições são minuciosas, repletas de riqueza 

de detalhes, as cenas exibem a força da fome: 

só nos sobrou essa vaca, fazia frio em casa. Aqui, 
perto da estufa, a lembrança daquele frio é mais 
intensa, Ema. Perguntei a ela: Vamos acender o 
fogo hoje? Mas ela disse não. Por que não? 
Perguntei. Ainda não é inverno, disse. Ela tremia 
quando disse isso. (ANDRUETTO, 2009, p.14) 

Eu a vejo na cozinha: tira a água da que ferve 
num latão, joga a água no pombo morto e o 
depena com dedos habilidosos [...] quando está 
limpo, o parte em quatro e diz: Dá para quatro 
dias. [...] quando volto, está tirando fubá do 
saco. Mete a mão no fundo e escuto o ruído da 
caneca raspando o fundo. (2009, p.17) 

Além dos vazios decorrentes de sua condição de 

exilado, o protagonista de Andruetto é acometido por mais 

uma das muitas dores que coleciona. Inesperadamente o navio 

que o transportava sofre um terrível naufrágio. E nesse 

momento de tamanho medo do desconhecido, “Stefano pensa 

na mãe, na vontade que lhe tem de contar esse medo de 
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morrer.” (ANDRUETTO, 2009, p.26). Contrariando o curso 

natural da tragédia, o menino sobrevive ao naufrágio, mas 

infelizmente seu amigo Remo morre afogado. Além de lidar 

com a ausência da mãe, agora também precisa conviver com a 

perda fraternal. 

Já em terra firme, o menino conquista seu primeiro 

trabalho na fazenda do tio do seu amigo Pino. Nela, vivencia 

breves momentos de pequenas alegrias, a mais emblemática é 

a constatação de que, diferentemente da sua terra natal, na 

fazenda há fartura de comida. Mas mesmo essa pontinha de 

felicidade não ameniza o vazio que sente em seu coração. Na 

tentativa de minimizar a solidão e suportar a separação abrupta 

da mãe, de suportar a morte do amigo, de lidar com a morte 

precoce de seu pai por conta da guerra, o jovem migrante passa 

então a buscar nos cidadãos argentinos algumas semelhanças 

com seus entes queridos. Dessa forma, o ancião que conheceu 

em uma loja de instrumentos musicais se converte no pai, no 

amigo, na mãe. Este é um efeito colateral do exílio, situações 

inóspitas fazem com que os seres humanos deem novos 

significados para as coisas e as pessoas. 
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Além disso, a tentativa de vínculo com a terra natal 

também pode ser observada através das canções italianas 

entoadas pelo exilado, uma vez que “na desterritorialização, há 

que recriar em terra estrangeira o vínculo com a terra natal” 

(CARREIRA, 2013, p.7), o que explica o fato de Stefano 

preservar a cultura da terra natal através das canções 

tradicionais italianas, como forma de conservação da 

identidade cultural: “[...] Na frase un rigo appena/ Calmeranno 

il mio dolor./Tu non scrivini e non torni,/Tu se fatta di gelo [...]” 

(ANDRUETTO, 2009, p.12). 

Do início ao fim, o leitor acompanha a trajetória do 

cativante Stefano em uma narrativa que fala de vazios, de 

perdas, de separações, mas que também fala sobre paixão, a 

descoberta da sexualidade, amizade e amadurecimento. Trata-

se de uma novela que permite “recuperar a sensação de fome, 

desterro, estranhamento, de homens e mulheres que um dia 

deixaram a sua terra natal, em busca de uma vida melhor.” 

(ANDRUETTO, 2009)3.  

                                                           
3 Declaração de María Teresa Andruetto no posfácio do livro Stefano. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando a análise aqui abordada, podemos 

afirmar que a obra de Andruetto, ao trazer reflexões profundas 

e críticas acerca de temas delicados que a literatura direcionada 

para jovens e crianças costuma normalmente ignorar, oferece-

nos um espaço propício para compreensão e reflexão do 

mundo. Ao fazer isso, resiste a escrever sob dogmas estéticos, 

atenta contra a uniformidade que tenta se impor, nega-se a 

produzir conforme a demanda das tendências de mercado: 

Um escritor que se preze recusará, a priori, 
qualquer proposta e seguirá em busca de algo 
mais valioso: o caminho de exploração que a 
escritura de uma obra propõe, caminho 
provado e ao mesmo tempo produtor daquele 
olhar pessoal sobre o mundo [...], que, por meio 
de uma forma estética que o abarque, é o único 
que pode aproximar quem escreve de seus 
leitores. (ANDRUETTO, 2012, p.57) 

Segundo Andruetto (2012), grande parte dos livros 

destinados ao setor infantil procura uma escrita política e 

socialmente correta, as obras destinadas às infâncias são 

consideradas mais como produtos de consumo do que como 

obras estéticas. Stefano, ao contrário, é uma obra literária que, 

nas palavras de Rivas (2010), dá forma aos sentimentos e à 

visão de mundo, desmascara a privação social e espiritual. Ela 
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é o espaço de insurgência “o que se alza, o que se pon de pé, o 

que se erguem, o que se levantam, o que se elevam.” (RIVAS, 

2010, p.3). Literatura insurgente é aquela que comunica “um 

tipo de información essencial sobre o mistério do ser humano 

que non nos chegará doutro xeito.” (2010, p.9). 

Nesse sentido, a literatura como escrita insurgente afasta-

se de uma mera função pedagógica, ela não é fuga, não salva, não 

educa, “ela é portadora da perplexidade humana” (LACERDA, 

2016, p.3). Através dela é possível penetrar no mundo e encontrar 

nosso lugar nele, ela é penhor e alento para os que vivem conflitos 

internos e externos. Ela também conforta aqueles que porventura 

possam vivenciar sofrimentos semelhantes: 

A literatura mostra-se território fidedigno às 
aspirações humanas voltadas à justiça e à 
liberdade; é penhor de alento para os que 
sofreram a injustiça e baluarte de confiança 
para os que vierem a sofrer tormentos 
semelhantes. As representações literárias 
expõem, na barbárie, o horror que deve inspirar 
e convocam o leitor à consciência. (LACERDA, 
2016a, p.2) 

Por fim, a problematização da temática da migração na 

literatura torna-se relevante para os estudos literários e 

culturais, já que, ao tratar do deslocamento não a partir das 

vítimas diretas, ou seja, dos pais, dos adultos ideologizados, 
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mas através da ótica das crianças, damos o lugar de fala para 

indivíduos que, ao longo da história, foram silenciados e 

contribuímos, desse modo, para a pluralidade de olhares. 
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DOS LUGARES ACOSTUMADOS À 

PRODUÇÃO DE DESEJO: LITERATURA COMO 

EXERCÍCIO ESTÉTICO DA EXISTÊNCIA 

Nathalia Cardoso 

“Conta a ti mesmo a tua própria 
história. E não perguntes quem és 
àquele que sabe a resposta, 
porque a resposta poderia matar 
a intensidade da pergunta e o que 
se agita nessa intensidade. Sê tu 
mesmo a pergunta.” 

(Jorge Larrosa) 

Quando observamos as salas de aula da Educação 

Básica, não é difícil perceber a crescente incompatibilidade 

entre a escola e os corpos e subjetividades das crianças de hoje 

(SIBILIA, 2012). Essa dissonância parece estar menos 

relacionada a disciplinas específicas do que à estrutura da 

instituição e suas bases epistemológicas. Grande parte dos 

centros de ensino ainda é tributária do modelo de educação 

disciplinar do século XIX e repete a visão mecanicista e 

funcional presente nas sociedades industriais daquele 

momento histórico. Nessa engrenagem, em que cada corpo se 

constitui como peça de uma máquina (FOUCAULT, 1999), 

confinado pelos espaços esquadrinhados e sob a lógica da 

produtividade, as relações entre construção de conhecimento 
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e produção de si, entre conhecimento e intersubjetividade, 

entre aprendizagem e cuidado com o coletivo cedem espaço a 

uma educação bancária, que transfere conteúdos prontos aos 

estudantes (FREIRE, 2008) e, assim, tende a criar relações de 

passividade em vez de relações de liberdade e autonomia. 

Claro está, entretanto, que essa dinâmica de 

assujeitamento (FOUCAULT, 1999) não se dá sem resistência. 

Cada vez mais, vemos estudantes “refratários às tecnologias 

pedagógicas que pretendem inculcar-lhes sua antiquada 

catequese” (SIBILIA, 2012, p.61). Esse cenário nos provoca, 

então, a pensar práticas e caminhos epistemológicos que 

tensionem o lugar instituído da escola, engendrando “outros 

espaços de vida e de afeto” (GUATTARI; ROLNIK, 2013, p.18). 

Nesse contexto, interessa pensar, aqui, duas questões: como o 

trabalho realizado com o texto literário, em turmas de Ensino 

Fundamental, tem colaborado com essa fabricação de 

“subjetividades serializadas” (2013, p.15) e como, por outro 

lado, as práticas de leitura podem funcionar como um 

dispositivo para a produção de modos de existência mais livres. 

Em seus estudos sobre literatura e escola, Annie Rouxel 

e Gérard Langlade discutem como o foco da experiência com o 
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texto literário tem, predominantemente, recaído sobre 

avaliações cujo objetivo é, sobretudo, verificar se o aluno fez a 

leitura das obras e se pode analisá-las com as ferramentas 

aprendidas na aula: 

para certas escolas, ler ainda é uma 
performance que se mede pelo número de 
páginas e pelo tamanho dos caracteres. Privada 
de seus desafios simbólicos, e por isso tornada 
atividade mecânica, a leitura é um sofrimento; 
certos alunos não hesitam em confessá-lo. 
(ROUXEL; LANGLADE, 2013, p.70) 

Esse, no entanto, parece não ser o único desafio 

enfrentado pelo estudante em seu percurso de formação como 

leitor. Outro fator que contribui para o afastamento entre 

jovens leitores e obras literárias está no fato de as aulas de 

literatura terem se tornado um espaço onde se deve atingir ou 

aprender uma interpretação consensual do texto, com pouco 

ou nenhum espaço para a percepção e valorização das reações 

particulares de coletivos e indivíduos à leitura. Trabalhando 

com um modelo de leitor implícito, no qual o aluno, instituído 

como leitor, é convidado a desconfiar da leitura ingênua, a se 

desfazer de condutas espontâneas e subjetivas para respeitar 

os “direitos do texto” (ROUXEL, 2012, p.274), a escola, com sua 

demanda por uma leitura erudita, objetiva e neutra, transforma 
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encontros, que poderiam criar aberturas para a implicação do 

leitor no processo de experimentação do texto, em um lugar de 

desconforto e até de opressão. Trata-se de uma espécie de 

monopólio da interpretação, que despreza e condena leituras 

não consagradas. Assim, grande parte das vezes, o estudante 

não vê sentido em fazer as leituras propostas, já que, dentro do 

processo de ensino de literatura, ele é quase uma peça fora do 

jogo. De acordo com Rouxel, 

a história do ensino de literatura há muito 
tempo remete a uma exclusão da leitura ou 
mesmo do leitor como sujeito. Do positivo de 
Lanson ao formalismo dos anos de 1980, pouco 
espaço restou para a subjetividade do leitor. […] 
A leitura analítica, lenta, que se interessa pelo 
detalhe do texto, é, muito raramente – exceto 
para os especialistas –, uma modalidade de 
leitura para si. Ela é uma prática escolar, espaço 
de aprendizagem e de avaliação de saberes e 
competências, dentro do qual, com frequência, 
“o gesto de ler desaparece sob o ato de 
aprender”. (2012, p.274-275) 

Essa abordagem do texto literário contribui para a 

manutenção da lógica de instrução, em vez de instaurar uma 

lógica da experimentação. As obras, muitas vezes, chegam aos 

alunos como mais um dos diversos conteúdos prontos 

ensinados na escola, mais uma verdade a ser sabida, entendida 

e assimilada por eles. Assim, cabe aos estudantes apenas 

224



aprender sobre os textos, e suas leituras, impressões e 

sensações, as quais configurariam um excelente ponto de 

partida, acabam ignoradas. É preciso, portanto, criar outros 

caminhos, acolhendo a singularidade e a multiplicidade de 

leituras que há no universo da sala de aula. Sobre essa questão, 

Rouxel e Langlade defendem que: 

o texto geral não existe fora da multiplicidade 
dos textos singulares que engendra. […] todo 
texto singular elaborado por um leitor, 
quaisquer que sejam suas lacunas e 
insuficiências relativas, qualquer que seja sua 
porção de delírio, constitui um estado de texto 
digno de ser apreciado enquanto produção de 
leitura literária. (2004, p.34-35) 

Aceitar as leituras singulares dos alunos como produção 

de leitura literária não significa, porém, encerrar nelas o trabalho 

com o texto. Trata-se de acolhê-las e de partir delas, mediando 

aquilo que vem do texto e aquilo que cada leitor acrescenta. 

Nesse sentido, a prática da escrita de si, trazida por 

Michel Foucault (1992) de suas leituras da Antiguidade Clássica, 

parece encontrar lugar. A matriz desse conceito, o de “escrita 

de si”, está nos estudos do autor sobre as “artes da existência” 

ou “tecnologias de si”, isto é, 

práticas refletidas e voluntárias através das 
quais os homens não somente se fixam regras 
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de conduta, como também procuram se 
transformar, modificar-se em seu ser singular e 
fazer de sua vida uma obra que seja portadora 
de certos valores estéticos e responda a 
critérios de estilo. (FOUCAULT, 1984, p.15) 

Segundo o autor, essas “tecnologias de si” (1984, p.15) 

foram perdendo importância e autonomia, sendo, aos poucos, 

integradas no exercício de um poder pastoral e, mais tarde, em 

práticas no âmbito educativo, médico e psicológico. Apesar 

disso, originalmente, elas revelam a concepção de uma 

subjetividade plástica, que não está dada, mas é produzida pela 

atuação contínua e consciente do sujeito. Dentro desse 

universo, a escrita de si revela-se como uma das estratégias que 

possibilitam a relação estética do sujeito consigo, constituindo-

se criativamente. Foucault volta aos gregos, portanto, não para 

imitá-los, mas para entender de que maneira, na Antiguidade, 

as práticas de si e os critérios de uma “estética da existência” 

(1984, p.16) problematizam os regimes discursivos e os jogos 

de verdade através dos quais o ser se constitui historicamente 

como experiência. Assim, ao se debruçar sobre modos de 

subjetivação ativos e criativos, autoconstituidores, o autor 

busca possibilidades de produção de outra formas de relação 

com os saberes e poderes que nos sujeitam. Nesse contexto, 

Foucault destaca a centralidade da leitura e da escrita, que 
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aparecem na mundividência grega como lugar privilegiado de 

produção estilística da existência. Na antiguidade, leitura e 

escrita se realizavam como fenômenos que transcendiam a 

ordem comunicativa, servindo à formação contínua do sujeito, 

cuja existência era colocada em jogo, no ato de ler e escrever. 

É como peça fundamental desse jogo criativo e artístico 

que figura a escrita de si. Sob a forma de hypomnemata, 

cadernos de anotações dispersas, ou de cartas, o autor dos 

escritos colocava a própria existência em jogo, a partir de um 

elemento fundamental: a saída do texto para o contexto, do 

texto lido para o contexto vivido. Essa transposição é que diz 

respeito à escrita de si. Nos hypomnemata, esse processo parte 

de anotações de frases e pensamentos heterogêneos, 

articulados na vida concreta daquele que escreve. Ou seja, 

articula-se, na experiência concreta da vida, aquilo que, 

textualmente, é heterogêneo e, muitas vezes, não articulável. 

Sendo assim, é a vida o lugar da articulação, e somente nela os 

fragmentos podem ser integrados. No caso das cartas, Foucault 

mostra que muitas vezes a pessoa que escreve, ao dar um 

conselho ou falar como foi o dia, vê-se por meio da escrita e, 

por meio da escrita, reforça um certo modo de vida. O ato de 

227



escrever diz respeito, portanto, a um modo de atuar sobre si, 

na totalidade das experiências. Trata-se da escrita como 

formação de um corpo; 

o corpo daquele que, ao transcrever as suas 
leituras, se apossou delas e fez sua a respectiva 
verdade. […] a escrita transforma a coisa vista 
ou ouvida em forças e em sangue. Ela 
transforma-se no próprio escritor, que constitui 
a sua identidade mediante essa recolocação das 
coisas ditas. (FOUCAULT, 2002, p.5) 

Michèle Petit, a respeito das possíveis formas de 

apropriação de obras literárias, também fala de uma operação 

de recorte e cola empreendida pelos leitores, bastante próxima 

dos hypomnemata. Segundo ela, os leitores recompõem suas 

maneiras de ser, redesenhando seus próprios contornos por 

meio dos fragmentos recolhidos na leitura. Esse processo está 

bastante próximo do que Foucault chama de “logos 

fragmentário” (1992, p.131), um aparelho discursivo, ao qual se 

recorre para a produção da existência, para elaboração dos 

movimentos do pensamento. Segundo Petit, esses fragmentos 

não representam necessariamente um vínculo com o sentido 

do texto original, mas emergem da memória como um texto já 

transformado em texto do leitor, ou seja, em linhas cujo sentido 

é produzido na relação do leitor com o texto. Nesse sentido, o 
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leitor produz e é produzido pelo que é lido, forjando assim uma 

relação de estetização de si a partir da leitura. Cito: 

Quando leio, minha leitura decompõe o texto, 
caço furtivamente […]. Apodero-me de um 
pedaço, levo-o em meus pensamentos, 
combino-o com outros fragmentos. Com esses 
materiais tomados emprestados construo uma 
morada onde habitar […] e me esqueço do 
essencial que li: não faço mais passar pelo texto. 
(E a leitura é também este esquecimento). 
(PETIT, 2013, p.87) 

A exercício da escrita de si é uma forma criativa de se 

relacionar com o poder que nos sujeita, sobretudo na escola, 

com o poder disciplinar. Segundo Deleuze (1995), nessa 

produção de subjetividade, abrem-se rachaduras, linhas de 

fuga, que possibilitam dobrar o poder, fazê-lo atuar de outro 

modo. No vocabulário clássico, esse processo de resistência, 

que envolve a apropriação de si por de si, cunhando 

singularidade e engendrando empoderamento, era chamado 

de “Enkrateia” (FOUCAULT, 1984, p.60). Para esse exercício, 

leitura e escrita eram imprescindíveis. A eudaimonia, para os 

gregos, o “bom viver”, passava por cunhar o que se é a partir 

das leituras que se faz, criando uma ética. Aqui, no entanto, o 

conceito de ética aparece pensado para além das relações com 

a moral e com a norma, seu sentido é o de criação de um ethos 
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– um modo de ser que fortaleça a si e ao outro –, uma morada 

onde a vida deve ser cultivada. Os hypomnemata e as 

correspondências figuravam como espaços desse cultivo. 

Segundo Foucault, eram textos práticos: 

eles próprios objetos de prática na medida em 
que eram feitos para serem lidos, aprendidos, 
meditados, utilizados [...] O papel desses textos 
era o de serem operadores que permitiam os 
indivíduos interrogar-se sobre sua própria 
conduta, velar por ela, formá-la e conformar-se, 
eles próprios, como sujeito ético. (1984, p.16) 

O material presente nos hypomnemata configurava um 

“logos boethikos” (FOUCAULT, 1992, p.131), ou seja, 

equipamento discursivo a que se podia recorrer para constituir 

uma “armadura da conduta cotidiana” (1992, p.16). Não se 

trata, no entanto, de um diário íntimo ou de uma narrativa de 

si mesmo, mas de um meio para o estabelecimento de uma 

relação consigo próprio tão adequada e completa quanto 

possível. De acordo com Foucault, a escrita de si é uma arte da 

verdade contrastiva, que combina a autoridade tradicional da 

coisa já dita com a singularidade das circunstâncias que 

determinam seu uso: 

Não se deve elaborar aquilo que se guarda de um 
autor, de maneira que este possa ser 
reconhecido, não se trata de constituir retratos 
reconhecíveis, mas mortos, é a própria alma que 
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há que de se construir naquilo que se escreve – 
assim como um homem traz no rosto a 
semelhança natural com seus antepassados, 
assim se escreve a filiação dos pensamentos que 
ficaram gravados na alma. Pelo jogo das leituras 
escolhidas e da escrita assimiladora, deve tornar-
se possível formar para si próprio uma 
identidade através da qual se lê uma genealogia 
espiritual inteira. Escrever é fazer aparecer o 
próprio rosto junto ao outro. (2002, p.6) 

Foi partindo desse referencial que começamos, em 

turmas de 8º ano do Ensino Fundamental, o trabalho com a 

escrita de si, sob a forma dos hypomnemata. Partimos da 

leitura de textos curtos, os quais apresentavam temas 

transversais comuns. No primeiro trimestre, trabalhamos a 

temática “Olhar, voz e condições do feminino”, fazendo a 

leitura de textos de Clarice Lispector, Lygia Fagundes Telles e 

Chimamanda Adiechie. Cada estudante confeccionou o seu 

hypomnemata em sala e a escrita dos fragmentos foi feita em 

casa. As aulas de literatura tiveram como ponto de partida a 

leitura em voz alta desses fragmentos e a discussão coletiva de 

questões éticas e estéticas presentes nas obras, a partir do 

compartilhamento da leitura coletiva dos alunos, entremeada 

pelo exercício da teoria. 

A ideia é que, ao final do ano letivo, esse conjunto de 

fragmentos seja transformado em um objeto de arte que 
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remeta ao percurso realizado, para ser compartilhado com a 

comunidade escolar. Trata-se da construção de um corpo 

coletivo, que traz como inspiração o que Deleuze e Guattari 

chamaram de “corpo sem órgãos (CsO)” (2007, p.9): um 

conjunto de práticas, um modo de ser, de se produzir e de 

produzir a existência. Para Deleuze e Guattari, na lógica do 

mundo capitalista, o corpo organizado funciona como uma 

máquina que trabalha para a produção, sempre instrumento de 

algo para além dele mesmo. Ocorre, assim, uma espécie de 

captura de nossos órgãos e de nosso desejo, e nos tornamos 

fracos, desvigorados. Quando pensamos no trabalho com o 

texto literário, na maioria das vezes, também é possível 

perceber certa forma de captura: a experiência estética, 

tornada experiência analítica, meramente explicativa, dociliza a 

arte e os estudantes, em uma relação de instrução, em que a 

literatura serve a fins exteriores a si mesma. 

Nesse sentido, o que se pretende construir nessa prática 

é a via do corpo sem órgãos, da experimentação e das 

intensidades, no contato com o texto. As aulas de leitura 

configuram, analogamente, um corpo que pede essa 

desconstrução ativa. Acreditamos que essa é uma via que pode 
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contribuir para que o sujeito leitor, durante esse trabalho, 

produza sua subjetividade, ganhe confiança para entrar no 

texto e, aos poucos, vá construindo sua identidade de leitor 

(ROUXEL, 2013). Entendido dessa forma, o trabalho com o texto 

literário na educação básica torna-se uma forma de 

(re)existência aos modelos de sujeição (FOUCAULT, 1999) 

engendrados pelo ensino tradicional. Desfazer o hiato entre 

conhecimento e vida é criar novas relações de saber e de poder, 

diferentes daquelas que produzem sujeição; é esse o lugar de 

decisão da arte literária, pois, como afirma Antonio Candido, a 

literatura “exprime o homem e depois atua na própria 

formação do homem” (2002, p.80). A educação literária é uma 

prática política na escola. 
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A REPRESENTAÇÃO DA INFÂNCIA NA 

POESIA DE MANOEL DE BARROS 

Taís Turaça Arantes 

Hugo Augusto Turaça Leandro 

INTRODUÇÃO 

Manoel de Barros é um importante poeta dos estados 

de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; ele nasceu em Cuiabá – 

MT, mas terminou os seus dias em Campo Grande – MS. 

Mesmo que o autor tenha vivido em uma grande metrópole, 

como o Rio de Janeiro, suas poesias são o retrato de uma 

infância vivida no Pantanal. Seus primeiros anos de vida 

guiaram sua criação poética, quando o contato com a natureza 

permitiu uma percepção exclusiva do que é ser criança. O poeta 

é de grande importância para a região centro-oeste do país, 

pois ele representa em seus escritos um tipo de infância do 

local. A cidade de Campo Grande possui uma estátua em 

homenagem ao autor em uma das suas principais vias de 

acesso: a Avenida Afonso Pena. Manoel de Barros é aquele 

escritor que se torna presente na formação dos leitores campo-

grandenses, inclusive na dos autores desse artigo. 
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Por isso a escolha do tema em abordar esse sentimento 

de infância presente nos escritos de Manoel. Sendo assim, o 

presente trabalho analisa em seu escopo a representação de 

uma infância simples pelo olhar de uma criança nos estados 

pantaneiros (Mato Grosso e Mato Grosso do Sul) de 

antigamente, em contraponto com a modernidade e o 

empobrecimento da experiência proporcionada por uma 

sociedade capitalista na atualidade. 

Dessa forma, o corpus da pesquisa são duas obras do 

referido poeta: O exercício de ser criança e o Menino do mato. 

A metodologia do trabalho é de cunho qualitativo, com 

pesquisas bibliográficas divididas em dois momentos, que são: 

a) vida do autor; b) referencial teórico que visa a discussão 

sobre os conceitos de infância, literatura infantil e juvenil e 

modernidade. Os autores utilizados para a discussão teórica 

são: Kramer (2000); Lajolo (2007); Zilberman (2007); Maia 

(2012); entre outros. O objetivo geral está edificado em 

demonstrar como a linguagem sinestésica da literatura 

infantojuvenil de Manoel de Barros representa uma infância 

que talvez esteja perdida nos dias de hoje. 
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DISCUSSÃO TEÓRICA SOBRE A INFÂNCIA 

Compreender a infância e sua relevância requer um 

entendimento além dos estereótipos inseridos na sociedade 

atual. É preciso compreender o fato de que houve outras 

abordagens e que elas resultaram em comportamentos 

diferentes daqueles que estamos acostumados a visualizar. 

Infância vai além do significado da faixa etária e nem sempre 

fora compreendida como sinônimo de brincadeiras e 

brinquedos ou até mesmo de “fragilidade”. 

Partindo do pressuposto de que a concepção de infância 

depende muito mais de sua inserção cultural do que do 

tamanho ou da idade da criança, amplia-se a margem para a 

percepção de que nem sempre a criança foi infantilizada e nem 

mesmo recebia a atenção e paparicação que hoje recebe. 

Kramer (2003) evidencia esse fato: 

Nesse momento, o sentimento de infância 
corresponde a duas atitudes contraditórias: 
uma considera a criança ingênua, inocente e 
graciosa e é traduzida pela paparicação dos 
adultos, e a outra surge simultaneamente à 
primeira, mas se contrapõe à ela, tornando a 
criança um ser imperfeito e incompleto, que 
necessita da “moralização” e da educação feita 
pelo adulto. (KRAMER, 2003, p.18) 
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Como dito, fica evidente o fato de que o conceito de 

infância sofreu transformações ao longo dos anos. Nem todas 

as sociedades compreendiam essas mudanças como hoje em 

dia, porém, isso não faz que estejam corretas nenhuma das 

interpretações, sejam as atuais ou passadas. Há, na verdade, 

uma variação de entendimentos. O que pode ter sido 

considerado como importante em determinada época não se 

faz hoje e o contrário também. 

Áries (1981) aborda em sua obra um outro sentimento de 

infância, o sentimento de que, a partir de uma determinada 

idade, a criança já não era mais vista como tal e sim como um 

adulto em miniatura. Aderindo a seus comportamentos e 

vestimentas, não sendo possível distinguir ambos. Até mesmo as 

abordagens das crianças naquele período (sociedade medieval) 

refletiam isso. Elas eram retratadas em pinturas com formas 

adultas, como se aparentassem ser mais velhas do que eram. 

Durante muito tempo acreditou-se que a criança era 

apenas um ser receptor, ou seja, que apenas receberia 

informações e ensinamentos dos adultos. Porém, é necessário 

perceber que a criança nem sempre ocupa esse papel, mas que 

também produz cultura, no entanto, nem sempre valorizada 
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pelo adulto, pois, na sociedade em que vivemos o que 

realmente importa é aquilo que gera sistema econômico. 

Recebedora mais ou menos passiva, dependendo do objeto 

cultural em causa, ou então produtora ativa, a criança, em 

nenhum momento, é um ser inerte em que se exprimem, com 

eficácia ou facilidade, as marcas artísticas destinadas a ela 

(ZILBERMAN, 1990, p.8). 

Percebemos que a cultura onde a criança estará inserida 

é de suma relevância e há uma forte ligação entre as 

circunstâncias de consumo e a produção que permeia a mesma. 

Vale abordar um fato citado no parágrafo acima, o do 

consumo e da produção que fazem parte de determinadas 

culturas. Nem sempre esses meios estão preocupados com a 

educação da criança, e sim nos lucros gerados. Canais de 

televisão, por exemplo, possuem uma diversidade infinita de 

programação que pode tanto passar conhecimentos bons como 

ruins para as crianças. Isso é puramente marketing e, como 

dito, não há uma preocupação com o desenvolvimento em si. 

Sem adentrar de forma profunda nesse tema, mesmo 

nos dias atuais, há ainda certas contradições quanto ao 

pensamento da infância e desenvolvimento da criança. Como 
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exemplo, podemos citar o fato de que em determinadas 

circunstâncias, mesmo tendo um extenso material de pesquisa 

e estudos que comprovam que a criança produz sua cultura e 

que não se trata de um pedaço de folha em branco onde apenas 

servirá para ser escrita, há quem defenda a aceleração no 

processo de aprendizado de escrita dessa criança. Mesmo 

parecendo algo bom, não é, pois sua realização se dá de 

qualquer maneira, sem muita conscientização. Percebe-se que 

ainda está, de certa maneira, atrelado a visões políticas. Não 

importando o que irá escrever, desde que escreva. 

Outro ponto abordado por Áries (1981) é o de que os 

jogos e brincadeiras já estavam presentes desde o século XVII, 

no entanto não eram destinados pensados necessariamente 

para as crianças, mas sim para os adultos, sendo que as crianças 

apenas participavam com eles. Não havia um sentimento de 

transição da infância para a fase adulta. 

Na Idade Média, no início dos tempos 
modernos, e por muito tempo ainda nas classes 
populares, as crianças misturavam-se com os 
adultos assim que eram considerados capazes 
de dispensar a ajuda das mães ou das amas, 
poucos anos depois de um desmame tardio – ou 
seja aproximadamente, aos sete anos de idade. 
A partir desse momento, ingressavam 
imediatamente na grande comunidade dos 
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homens, participando com seus amigos jovens 
ou velhos dos trabalhos e dos jogos de todos os 
dias. O movimento da vida coletiva arrasava 
numa mesma torrente as idades e as condições 
sociais [...]. (ARIÈS, 1981, p.275) 

Não haver transição, não significava que as crianças 

estavam largadas em qualquer ambiente, mas que seu lugar não 

era o mesmo que é no contexto de hoje. Áries ainda afirma que: 

o sentimento de infância não existia – o que não 
quer dizer que as crianças fossem 
negligenciadas, abandonadas ou desprezadas. 
O sentimento de infância não significa o mesmo 
que afeição pelas crianças: corresponde à 
consciência da particularidade infantil, essa 
particularidade que distingue essencialmente a 
criança do adulto, mesmo jovem. Essa 
consciência não existia. (ARIÈS, 1981, p.156) 

Percebe-se então que o sentimento de infância se 

tratava apenas de um período de incapacidade física e que a 

criança, ao alcançar determinada idade onde já não 

dependesse de cuidados específicos, poderia ser inserida no 

convívio adulto e participar de diversos afazeres. A palavra 

infância somente ganhou destaque durante o século XVII 

quando então assumiu seu sentido moderno. 

Portanto, o sentimento de infância moderno está ligado 

à preservação de sua inocência e à proteção contra a corrupção 

do meio, fortalecendo seu caráter e razão. 
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De fato, houve ao longo dos anos avanços quanto ao 

sentimento de infância e dos seus desígnios. No entanto, é de 

fácil percepção que essa resposta está ainda amarrada a outras 

situações. Ainda há na sociedade resquícios do passado quanto 

a forma de se criar a criança. Por muitos ainda é compreendida 

como função da mãe (mulher) apenas. Dependerá muito de um 

processo de conscientização da sociedade para que essa e outras 

tantas visões deixadas pelo passado desapareçam por completo. 

DISCUSSÃO TEÓRICA SOBRE A LITERATURA INFANTIL 

Desde o início dos tempos a humanidade utilizou a 

contação de histórias para transferir os seus conhecimentos de 

geração para geração. Atualmente isso não é diferente, por isso 

pode-se afirmar que hoje é possível, cada vez mais, a literatura 

trabalhar com temas pertinentes às crianças de forma leve e 

prazerosa (DILL; KIRCHNER, 2015). Como explica Dohme, pode 

se afirmar que: 

a arte de contar histórias existiu sempre, desde 
quando o homem começou a falar e articular as 
palavras. Provavelmente, começou com o 
homem sentado em sua caverna ao pé do fogo, 
contando suas bravatas às mulheres e crianças. 
Certamente teria melhor audiência aquele que 
descrevesse detalhes, na medida certa, sem 
demasia, que tivesse graça, humor, que fizesse 
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sua plateia sentir as emoções descritas como se 
as tivesse vivido. (2010, p.7) 

O ser humano sempre contou as suas histórias, visto a 

existência das artes rupestres. Mesmo não existindo a escrita 

como a conhecemos hoje, narrar fatos é algo inerente a nossa 

espécie. As histórias de um povo permaneciam vivas através de 

gerações pela tradição oral. 

No que concerne a trajetória da literatura infantil, 

compreende-se que a mesma possui relativamente poucos 

capítulos. Sendo assim, sua história começa a delinear-se no 

início do século XVIII, quando a criança passa a ser considerada 

um ser diferente do adulto, com suas próprias necessidades e 

características, e, por isso, deveria distanciar-se da vida dos 

mais velhos e receber uma educação especial, que a preparasse 

para a vida adulta (CUNHA, 1987). 

Dessa forma, no Brasil, compreende-se que a literatura 

infantil tem o seu início marcado com obras pedagógicas. Outro 

fato importante é que as mesmas eram adaptações de 

produções portuguesas, que refletiam a dependência típica das 

colônias (CUNHA, 1987). 

No momento em que a produção de livros para 
crianças converte-se num dos segmentos 
economicamente mais relevantes da indústria 
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editorial brasileira e que a literatura infantil 
começa a integrar muitos currículos 
universitários e a tornar-se objeto de teses, 
congressos e seminários pareceu-nos oportuno 
um balanço do que se tem feito ao longo de 
quase um século, em termos de literatura infantil 
brasileira. (LAJOLO; ZILBERMAN, 2007, p.8) 

Sendo assim, a citação das teóricas Lajolo e Zilberman 

nos atenta que, no Brasil, quando se percebe que os livros 

infantis geram rentabilidade econômica, se estabelece uma 

conexão também com o âmbito acadêmico e isso demonstra a 

importância do estudo da literatura infantil brasileira. A citação 

também nos faz refletir sobre a definição de literatura infantil. 

Simões nos explica que “o que define e distingue a literatura 

infantil é, justamente, seu leitor implícito, ou melhor, o que 

marca sua especificidade é o público a que se destina, pois é a 

única manifestação literária que [...] tem um público bem 

determinado” (2013, p.2019). A pesquisadora Gagneti nos 

explica que “a literatura infantil é, antes de tudo, literatura, ou 

melhor, é arte: fenômeno de criatividade que representa o 

Mundo, o Homem, a Vida, através da palavra. Funde os sonhos 

e a vida prática; o imaginário e o real; os ideais e sua 

possível/impossível realização” (1996, p.7). 
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O fato é que a literatura infantil, desde o seu 

surgimento, está ligada à figura da criança de alguma forma, em 

outras palavras, podendo servir como um instrumento 

pedagógico ou para o lazer. 

O SENTIMENTO DE INFÂNCIA EM MANOEL DE BARROS 

Não sou biografável. Ou, talvez 
seja. Em três linhas. 
1. Nasci na beira do rio Cuiabá. 
2. Passei a vida fazendo coisas 
inúteis. 
3. Aguardo um recolhimento de 
conchas. 
(E que seja sem dor, em algum 
banco da praça, espantando da 
cara as moscas mais brilhantes). 

(Manoel de Barros) 

Não se pode começar esse tópico sem antes nos 

atentarmos à vida de Manoel de Barros, pois é fundamental 

perceber a sua trajetória para compreender a sua obra. Nunes 

nos explica em sua pesquisa do mestrado que: 

Manoel Wenceslau Leite de Barros, nascido em 
1916 em Cuiabá - Mato Grosso, vindo a falecer 
em 13 novembro de 2014 aos 97 anos. Foi criado 
numa fazenda do pantanal mato-grossense, 
mudando-se ainda criança para Campo Grande. 
Estudou dos oito aos dezoito anos no Colégio dos 
irmãos Maristas no Rio de Janeiro. Foi nesse 
espaço educacional que teve o contato com a 
escrita de grandes escritores como: Camilo 
Castelo Branco, Eça de Queirós, Alexandre 
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Herculano, Padre Antônio Vieira (o que mais 
despertou a sua atenção nesse período) e os 
poemas de Oswald de Andrade e de Arthur 
Rimbaud os quais mais tarde lhe indicariam o 
ponto de partida para as rebeldias que sonhara 
praticar com a palavra. (2015, p.11) 

Atenta-se que Manoel sempre foi apaixonado pelo 

mundo das palavras, isso não é difícil de perceber em seus 

escritos1. Quando se trata do tema “infância” na produção de 

Manoel de Barros, estamos falando de uma esfera mítica em 

que o mito tem uma relação muito próxima com o universo da 

fantasia, do humor, do lúdico, da recordação e da narrativa, o 

que permite uma recriação e uma nova descoberta do mundo 

das brincadeiras e de exploração da imaginação. Manoel não 

enxerga o mundo pela visão de um adulto, o que prevalece é o 

olhar infantil, em que ele busca um passado em sua memória e 

depois exterioriza pela imaginação. O poeta pensa por imagens, 

por isso que seus escritos apresentam uma manifestação de 

certa ilogicidade (NUNES, 2015; SOARES, 2009). 

Podemos observar todos esses apontamentos através 

da leitura do poema Menino do Mato: 

  

                                                           
1 Os escritos do autor passam por percursos em que já fora até reconhecido como o poeta 
pantaneiro, mas esse não é o escopo do nosso trabalho. 
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Eu queria usar palavras de ave para escrever. 
Onde a gente morava era um lugar 
imensamente e sem nomeação. 
Ali a gente brincava de brincar com palavras 
tipo assim: Hoje eu vi uma formiga ajoelhada na 
pedra! 
A Mãe que ouvira a brincadeira falou: 
Já vem você com suas visões! 
Porque formigas nem têm joelhos ajoelháveis  
e nem há pedras de sacristias por aqui. 
Isso é traquinagem da sua imaginação. 
O menino tinha no olhar um silêncio de chão 
e na sua voz uma candura de Fontes. 
O Pai achava que a gente queria desver o 
mundo 
para encontrar nas palavras novas coisas de ver 
assim: eu via a manhã pousada sobre as 
margens 
do rio do mesmo modo que uma garça aberta 
na solidão 
de uma pedra. 
Eram novidades que os meninos criavam com as 
suas palavras. 
[...] 
(BARROS, 2013, p.9) 

Ao lermos Menino do Mato percebemos que o poema 

retoma os tempos de criança do autor, em que ele vivia em uma 

fazenda no interior de Corumbá, no estado de Mato Grosso do 

Sul. Outro fato é a arte da linguagem que Manoel lapida muito 

bem. Ele esboça ludicidade em seus versos, refletindo a sua 

consciência na obra de brincar com as palavras. 
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Para a pesquisadora Peregrino (2010), o poeta nos 

mostra que a infância não deve estar presa somente a ideia de 

início da vida, e sim ser um sentimento que deveríamos sempre 

carregar conosco e colocar em prática. Em outras palavras, não 

devemos deixar a infância esquecida e nem abandoná-la ou 

ignorá-la. Manoel falava da infância como se fosse algo que 

tivesse vivido há pouco tempo, algo que tivesse acontecido 

ontem. “Certamente, o faz por não compreender a infância 

como os primeiros anos de sua longa vida, mas como algo 

sentido aqui e agora, o tempo todo. Sua obra atesta essa ideia, 

uma vez que, desde o primeiro livro, escreve, com intimidade, 

sobre e com infância” (PEREGRINO, 2010, p.42). 

CONCLUSÃO 

Com esse estudo, percebemos que o sentimento de 

infância nem sempre foi algo reconhecido na sociedade, 

considerando que durante muito tempo as crianças eram vistas 

apenas como um adulto em miniatura. Quando a figura da 

criança ganha espaço na sociedade, com ela vem o 

entendimento do que é infância. Sendo assim, como foi 

abordado no escopo do texto, a literatura infantil também vem 
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ao encontro desse público. Em outras palavras, a literatura 

infantil é a arte que está atrelada ao desenvolvimento da criança. 

A poesia de Manoel de Barros está ligada intimamente 

com esse sentimento de infância de uma época antiga, que se 

distancia um pouco do que é vivido hoje. A ideia das 

brincadeiras no quintal de uma casa ou nas terras de uma 

fazenda ficam um pouco distantes da infância que a maioria das 

crianças vivem hoje, presas em seus apartamentos. Por isso 

compreendemos que a leitura de Barros seja algo de extrema 

importância, pois se ao lermos enquanto adultos, podemos 

lembrar dos nossos dias de criança, e se uma criança ler hoje, 

poderá conhecer como foi o passado de outra geração. 
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DESDOBRAMENTOS DE GÊNERO: 

O FEMININO TRANSFIGURADO NA 

LITERATURA INFANTOJUVENIL 

Aila do Carmo Sant’Anna 

Regina Michelli 

1. INTRODUÇÃO 

A história nos mostra que muitas vezes as mulheres 

precisaram lutar para ocupar certos espaços destinados aos 

homens, algo que acontece ainda nos dias atuais. Antigamente, 

o papel da mulher era bastante cerceado e, por muitas vezes, 

elas precisaram assumir um papel construído socialmente como 

masculino para conquistar espaço na sociedade ocidental: “O 

nascimento de Eva. O relato bíblico de Eva nascendo a partir de 

uma costela de Adão serviu por muito tempo de argumento a 

favor de uma pretensa inferioridade feminina, justificadora de 

sua submissão” (FRANCO, 2001, p.131). 

O arquétipo do herói é comumente ligado à figura 

masculina, pois a sociedade patriarcal ocidental legitima a 

masculinidade como detentora da heroicidade. A guerra, por 

exemplo, foi pensada historicamente sob uma ótica masculina, 

voltada para os homens, dada a divisão clara de papéis de gênero 
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na carreira militar, sendo função do homem proteger e servir e 

o papel das mulheres de subserviência. Esse papel masculino na 

guerra faz parte do mundo ocidental e de muitas outras culturas 

também, a Iorubá é uma delas. A mulher era a gestora e 

conselheira do lar e do povo, mas os homens eram os guerreiros. 

De acordo com o filósofo e sociólogo Pierre Bourdieu, 

“A força particular da sociodicéia masculina lhe vem do fato de 

ela acumular e condensar duas operações: ela legitima uma 

relação de dominação inscrevendo-a em uma natureza 

biológica que é, por sua vez, ela própria uma construção social 

naturalizada” (2002, p.16). As diferenças biológicas muitas 

vezes foram usadas como pressuposto de definição dos papéis 

sociais, validando o estabelecimento de estereótipos redutores 

da capacidade feminina. Em Ética a Nicômaco, Livro V, 

Aristóteles (2007) procede a uma comparação analógica em 

que afirma existir uma justiça que prevalece entre o amo e o 

escravo, tal como entre o marido e mulher, e acrescenta que 

essas relações correlacionam-se da parte racional da alma para 

com a parte irracional; na parte irracional situam-se, por 

conseguinte, o escravo e a mulher. 
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As mulheres eram/são tratadas como o sexo frágil, 

inferior, fraco e que deveriam/devem cuidar do lar e ser 

submissas na sociedade patriarcal na qual estão inseridas. 

Apesar de a configuração do herói ligar-se cultural e 

majoritariamente à figura masculina, referências mitológicas, 

históricas e literárias existem com inúmeros relatos de 

mulheres heroínas. 

2. MITO DA DONZELA-GUERREIRA E A PERFOMATIVIDADE DE 

GÊNERO 

A transgressão feminina na História nos mostra que por 

diversas vezes as mulheres precisaram performar o gênero 

masculino para se tornarem guerreiras. Mesmo proibidas de ir 

à guerra e consideradas como pertencentes a um gênero mais 

fraco e inferior que o masculino, várias mulheres foram grandes 

guerreiras, fazendo parte de mitos e narrativas históricas, 

algumas muito conhecidas. Um desses mitos é o da donzela-

guerreira. Para apresentarmos esse mito, remetemo-nos à 

pesquisadora Walnice Galvão: 

Essa personagem frequenta a literatura, as 
civilizações, as culturas, as épocas, a História, a 
mitologia. Filha de pai sem concurso de mãe, 
seu destino é assexuado, não pode ter amante 
nem filho. Interrompe a cadeia de gerações, 
como se fosse um desvio do tronco central e a 
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natureza a abandonasse por inviabilidade. Sua 
potência vital é voltada para trás, para o pai; 
enquanto ela for só do pai, não tomará outro 
homem. (1981, p.8) 

O mito define-se por algumas características que 

realçam a ação solitária e independente da figura feminina, 

afrontando normas sociais pré-estabelecidas. Reveste-se 

também de uma configuração sacrificial: 

Os traços básicos da personagem montam 
sempre uma mesma configuração, privilegiadora 
de algumas áreas da personalidade. Filha única 
ou mais velha, raramente a mais nova, de pai 
sem filhos, corta os cabelos, enverga trajes 
masculinos, abdica das fraquezas femininas – 
faceirice, esquivança, medo –, aperta os seios e 
as ancas, trata seus ferimentos em segredo assim 
como corpo é desvendado; é guerreira; e morre. 

Entretanto, a imolação da personagem está 
associada a sua atuação na vida pública. Destina-
se à morte, real ou simbólica; mas, ao irromper 
da esfera privada de atuação, ganha outras 
dimensões, crescendo cada vez mais até atingir a 
grandeza e provocar um terremoto em nossa 
estreita conformidade. (GALVÃO, 1981, p.8-9) 

O mito da donzela-guerreira pressupõe a configuração 

de alguns traços que o delimitam. Segundo Galvão, somente as 

mulheres guerreiras que se encaixam nesse paradigma podem 

integrar essa configuração mítica. Vale ressaltar que podemos 

pensar na donzela-guerreira como um arquétipo, o do herói. 

Para Joseph Campbell, “O herói, por conseguinte, é o homem 
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ou mulher que conseguiu vencer suas limitações históricas 

pessoais e locais e alcançou formas normalmente válidas, 

humanas” (1993, p.28). Sobre a noção de arquétipo, 

Para Carl Jung, o estudo do vasto material 
mitológico é indispensável para que possamos 
conhecer mais profundamente a humanidade 
em todos os tempos. Jung define o conceito de 
inconsciente coletivo: uma herança psicológica 
universal; um legado construído ao longo da 
história, povoado por tipos arcaicos – os 
arquétipos – que emergem na consciência 
como imagens simbólicas. Para Jung, o 
arquétipo personifica certos dados instintivos 
da obscura psique primitiva do ser humano, as 
raízes verdadeiras e invisíveis da consciência. 
Dentro da psicologia junguiana, o arquétipo de 
herói pode ser entendido como um recurso 
psíquico que o ser humano usa para sair da 
infância, personalizar-se, encontrar a si mesmo. 
(NOGUERA, 2017, p.15) 

Esse mito nos ajudará a refletir sobre algumas obras que 

são analisadas no presente trabalho. Podemos ver também que 

algumas mulheres históricas e mitológicas citadas aqui não 

fazem parte do mito, por destoar das caracterizações 

apresentadas por Walnice Galvão (1981), mas são consideradas 

mulheres guerreiras. Além da donzela-guerreira e suas variantes, 

utilizaremos o conceito de performatividade de gênero, 

apresentado pela filósofa Judith Butler, que nos informa: 
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Se os atributos e atos do gênero, as várias 
maneiras como o corpo mostra ou produz sua 
significação cultural, são performativos, então 
não há identidade preexistente pela qual um ato 
ou atributo possa ser medido; não haveria atos 
de gênero verdadeiros ou falsos, reais ou 
distorcidos, e a postulação de uma identidade de 
gênero verdadeira se revelaria uma ficção 
reguladora. O fato de a realidade do gênero ser 
criada mediante performances sociais contínuas 
significa que as próprias noções de sexo essencial 
e de masculinidade ou feminilidade verdadeiras 
ou permanentes também são constituídas, como 
parte da estratégia que oculta o caráter 
performativo do gênero e as possibilidades 
performativas de proliferação das configurações 
de gênero fora das estruturas restritivas da 
dominação masculinista da heterossexualidade 
compulsória. (2015, p.243-244) 

Segundo Butler, o gênero é construído socialmente e 

formado por regras que são impostas na sociedade, a partir 

dessas regras preestabelecidas, esse macho ou fêmea tomam 

forma. Além disso, para Butler, sexo, assim como o gênero, 

não se dá como algo biológico. Logo, gênero e sexo são 

moldados e constituídos com base em normas sociais 

predeterminadas. Devemos refletir que não há mais apenas e 

definitivamente X e Y, todo Y pode tornar-se X e todo X pode 

tornar-se Y, novas expressões identitárias vêm se 

configurando na sociedade. A origem dessas ideias pode ser 

encontrada em Simone de Beauvoir: 
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NINGUÉM nasce mulher: torna-se mulher. 
Nenhum destino biológico, psíquico, econômico 
define a forma que a fêmea humana assume no 
seio da sociedade; é o conjunto da civilização 
que elabora esse produto intermediário entre o 
macho e o castrado que qualificam de feminino. 
Somente a mediação de outrem pode constituir 
um indivíduo como um Outro. (1967, p.9) 

Butler afirma ter sido muito influenciada por essa frase 

de Beauvoir sobre não se nascer mulher, mas tornar-se uma. As 

duas filósofas nos levam a refletir que não há relação biológica 

que diga que o corpo de uma fêmea seja obrigatoriamente 

mulher e de um macho necessite ser homem. Tal explicação 

está presente na obra de Renato Noguera: “O que ela trouxe 

para a cena foi a ideia da “mulher” como uma construção. O 

que isso quer dizer? Para Beauvoir, a condição feminina não é 

uma natureza pronta e acabada: o gênero feminino é 

construído.” (2017, p.13). 

3. MULHERES GUERREIRAS E DONZELAS-GUERREIRAS: 

MITOLOGIA, HISTÓRIA E LITERATURA 

O mito da donzela-guerreira não é algo recente na 

História ocidental. Mulheres guerreiras surgem já na mitologia 

grega e romana, por meio da Deusa Ártemis e sua equivalente 

romana, Diana. Ártemis é a deusa da caça e da lua. Filha de Zeus 

e irmã de Apolo, ela e o irmão receberam, do pai, um poderoso 
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arco para as flechas. A deusa costuma ser retratada portando 

seu arco e flecha. Ela é conhecida por sua força e castidade: 

“Ártemis é um arquétipo feminino. Ela é um tipo de ‘mulher-

maravilha’, uma guerreira, uma caçadora fenomenal que 

maneja arco e flecha com habilidade extraordinária” 

(NOGUERA, 2017, p.26). Temos ainda Palas Atena ou Atená, a 

deusa Minerva dos latinos. Segundo o professor Junito de 

Souza Brandão, “Zeus tomou como primeira esposa a Métis 

(Sabedoria, Prudência), mas, grávida de Atená, o deus a 

engoliu, para que ela não tivesse um filho mais poderoso que o 

pai. Atená acabou nascendo da cabeça de Zeus.” (1986, p.158). 

Ela vem ao mundo completamente armada: era geralmente 

retratada portando armadura, com uma lança nas mãos, 

conhecida como grande estrategista nas batalhas. Divindade 

guerreira, era igualmente a deusa da sabedoria, protetora da 

agricultura, da fiação e tecelagem. As deusas citadas fazem 

parte do mito da donzela-guerreira. 

Além das deusas Ártemis e Atenas, as Amazonas 

(GALVÂO, 1998; BRANDÃO, 1986) são uma das principais 

referências ao pensarmos em mulheres guerreiras na mitologia 

grega. Elas são retratadas historicamente de diversas maneiras, 
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sendo umas das versões mais conhecidas a de que são 

destemidas e que viveram em uma sociedade livre da presença 

masculina. Importante destacar que as Amazonas realizam a 

inversão das funções sociais, a partir do momento em que 

assumem papeis considerados masculinos na sociedade, 

principalmente o de guerreiro; além disso elas só buscavam 

homens para engravidar, se gerassem um menino, segundo a 

lenda, matavam o bebê. Elas não se encaixam no mito da 

donzela-guerreira por não se manterem virgens, mas são 

guerreiras transgressoras que fazem parte da mitologia grega. 

Posteriormente, as Amazonas passaram a integrar a mitologia 

brasileira, inclusive dando nome ao nosso maior estado e rio. 

As guerreiras históricas se tornam mais presentes 

durante a Idade Média, momento em que as novelas de 

cavalaria se difundem. Nesse período, surge uma das maiores 

representantes do mito da donzela-guerreira da História, Joana 

D’Arc. A figura dessa jovem, nascida em 1412, na França, é 

extremamente marcante ao pensarmos nessa configuração do 

feminino em aparência masculina. Analisando as injunções 

sociais sobre o comportamento feminino medievo, Georges 

Duby considera: 
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Na verdade, não faltam alusões às jovens 
insubmissas. Mas tais reivindicações de 
liberdade são denunciadas como censuráveis no 
momento em que a jovem recusa aceitar aquele 
que foi escolhido para ela, em que afirma amar 
outro, no momento em que ela fala 
precisamente de amor - e logo o Céu a castiga. 
[...] As mulheres estão normalmente sob o poder 
dos homens. A regra estrita era que as moças 
fossem entregues. Bem cedo. (1989, p.31) 

No Brasil, Maria Quitéria emerge como figura histórica 

que, sob motivação patriótica, foi a primeira mulher a lutar pelo 

Brasil nas Forças Armadas Brasileiras, precisando portar 

vestimentas masculinas para se alistar. 

A rainha Nzinga é de fundamental importância ao 

mencionarmos mulheres guerreiras. Rainha da Angola, Nzinga 

Mbandi Ngola Kiluanji (1582-1663) entrou para a História como 

combatente ao poder colonial português na Angola. Ela chefiou 

pessoalmente o exército até os 73 anos de idade e era tão 

respeitada pelos portugueses que Angola só foi dominada 

depois da sua morte, aos 81 anos. Costa e Silva traça a 

identidade de Nzinga, também chamada de Jinga, 

Ela recusava o título de rainha e fazia questão 
de ser chamada rei. Por isso que decidiu tornar-
se socialmente homem e ter um harém, com os 
concubinos vestidos de mulher. Por isso que 
lutava como um soldado, à frente do exército. 
Na realidade, Jinga estava a criar a sua tradição, 
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a sua legitimidade, os precedentes que 
permitiriam a suas netas e bisnetas 
ascenderem, sem contestação do sexo, ao 
poder. (COSTA E SILVA, 2002, p.438) 

A rainha tornou-se um mito, pois sua história é rodeada 

de mistérios, há várias versões sobre a forma como ela assumiu 

o trono, que antes pertencia a seu irmão. Um desses mitos é de 

que ela matou o irmão. Nzinga é uma figura chave e mitológica 

para refletirmos acerca da performatividade de gênero, fora do 

mundo ocidental. Ela renegava a função que lhe era 

socialmente imposta como mulher, além de possuir um papel 

fundamental e dominador em sua comunidade. No entanto, ela 

destoa da donzela-guerreira, principalmente, ao pensarmos na 

questão de se manter virgem, logo, podemos denominá-la de 

mulher guerreira. 

Na literatura brasileira, conhecida é a história de 

Diadorim em Grande sertão veredas, de Guimarães Rosa. A 

protagonista rompe com as barreiras de gênero e permanece 

como Reinaldo até sua morte. A performance do gênero 

masculino se liga a seu projeto de vingança, que funciona como 

uma dívida com seu pai. Além disso, Diadorim representa a 

figura da donzela-guerreira. 
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Judith Butler defende que identidade de gênero não é 

estável, mas uma realização performativa. Com base nessa 

afirmação, nas pesquisas acerca do mito da donzela-guerreira 

e nos relatos históricos sobre mulheres guerreiras, que 

transgrediram as barreiras impostas ao gênero, refletimos 

sobre dois contos populares portugueses “A afilhada de Santo 

António”, de Adolfo Coelho, e “A afilhada de São Pedro”, de 

Consiglieri Pedroso, e sobre o conto de Ruth Rocha, “Lenda da 

moça guerreira”, presente na obra Mulheres de coragem. 

4. UMA LEITURA DOS CONTOS ESCOLHIDOS 

Os três contos se iniciam de maneira bastante 

semelhante, pois as narrativas da tradição – ou que remetem a 

esse contexto – costumam começar a partir da quebra temporal 

do presente, proporcionando uma viagem ao passado, tempo 

indefinido por vezes do “era uma vez”, acontecimentos 

ocorridos há muito tempo, oriundos da oralidade: 

Todos esses relatos corriam de boca em boca, de 
geração em geração, sempre velhos e sempre 
novos. O conto popular é uma expressão que 
pertence a este contexto de sonho e fantasia, de 
magia e de mistério; ele é parte da fala do povo, 
um canto harmonioso dirigido ao mistério das 
coisas. (LEAL, 1985, p.12) 
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Para exemplificar o que foi dito, destacamos o início de 

dois dos três contos analisados. 

4.1. Os padrinhos e as afilhadas 

Iniciaremos analisando os dois contos portugueses, que 

derivam de recolha oral das tradições populares portuguesas. 

Eles só diferem na forma da escrita e nos santos que apadrinham 

as personagens, mas contam a mesma história. Eles podem ser 

considerados Contos Religiosos, segundo as definições de Luís da 

Câmara Cascudo (2004), pois possuem interferência divina, o 

que os incluem no universo do maravilhoso. 

Os contos narram a história de um pai com muitos filhos 

e, quando nasce mais um, ele já não tem mais quem batize essa 

criança. Esse pai sai à procura de um padrinho para seu bebê: 

em um conto Santo António apadrinha a menina e, no outro, 

São Pedro realiza o apadrinhamento. 

A afilhada de São Pedro é batizada de Pedro desde o 

momento do batismo, logo, ela não possui um nome que seja 

considerado feminino. Começa a trabalhar para o rei com 

apenas 7 anos e é assediada pela rainha, que acreditava ser ela 

um menino. A afilhada de Santo António recebe o nome na 

versão feminina do padrinho: Antonia. Aos 13 anos é levada 
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para servir ao rei e também, é assediada pela rainha, enquanto 

performava o papel masculino com o nome de António. 

Nos dois contos, as meninas se vestem com roupas 

tradicionalmente masculinas. O motivo da troca de gênero só é 

especificado no conto da afilhada de Santo António, que, 

segundo o padrinho, é para a garota não correr riscos por ser 

mulher. No entanto, o conto mostra que elas chamam atenção 

mesmo performando o gênero masculino e passam por 

provações por não cederem às provocações da rainha - vale 

ressaltar que no período em que ocorre o conto, remetendo a 

tempos remotos, provavelmente medievais, a ideia de infância 

ainda não era algo difundido na sociedade. Não existe um 

abuso do corpo, mas um abuso de poder por parte da rainha ao 

tentar causar a demissão ou a morte de António e Pedro nos 

respectivos contos. Vale refletir caso Antônia ou Pedro 

performassem o papel feminino e trabalhassem para o rei, se 

haveria a opção de fuga ao assédio masculino. A preocupação 

dos padrinhos talvez indique a resposta. 

Nos contos, as afilhadas, ainda no papel de António e 

Pedro, passam por provações motivadas pela rainha, que se 

sente rejeitada. Elas conseguem realizar tudo que a figura real 
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as acusa de ter jurado conseguir fazer, mas sempre com o 

auxílio dos padrinhos e travestidas de homem. 

A figura dos santos padrinhos pode ser associada à 

imagem da fada madrinha dos contos tradicionais, devido à 

ligação com o maravilhoso e à função de proteger a seus 

afilhados. Ao final, em ambas as narrativas, o rei descobre a 

verdade por meio da filha, que é salva pela heroína em uma de 

suas provações. A rainha é repudiada pelo rei, que se casa com 

Antónia e, respectivamente, Pedro (que permanece o conto 

inteiro sem um nome feminino). 

Os dois contos portugueses possuem características 

cruciais presentes na descrição da donzela-guerreira de 

Walnice Galvão. As principais características de donzela-

guerreira nos contos são: as afilhadas são ligadas ao laço 

paterno, que é assumido pelo padrinho a partir de certo 

momento dos contos; elas transfiguram-se, assumindo papel 

masculino, o que ocorre por ordem dos padrinhos; 

permanecem virgens; vão à luta para cumprir as ordens do rei, 

por conta da incriminação da rainha; a morte – simbólica – da 

donzela-guerreira acontece nos contos após o casamento. 
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Vale ressaltar que nas provações por que as donzelas 

passam, elas são auxiliadas pelos respectivos santos com 

poderes sobrenaturais, que cuidam das donzelas e as ajudam. 

Podemos refletir, no entanto, no quanto essas figuras do 

maravilhoso nos fazem rememorar a imagem da fada 

madrinha, conforme já foi dito anteriormente. O fato de a 

figura da fada madrinha estar presente na história, mesmo que 

de maneira metafórica, coloca em ênfase o protagonismo 

feminino nos contos apresentados. 

Elas se rendem aos paradigmas sociais ao casarem-se 

com o rei e abdicarem da configuração masculina, imposta 

pelos padrinhos, o que colaborou para a concretização desse 

casamento e guiou as personagens por esse caminho. No 

entanto, toda a narrativa nos apresenta traços que ligam as 

histórias das afilhadas à performatividade de gênero. 

4.2. Lenda da moça guerreira 

No conto “Lenda da Moça Guerreira”, existe a típica 

donzela-guerreira. Isabel, filha mais velha de um guerreiro que 

não podia mais combater por conta da idade e se lamentava 

por não ter um filho homem que pudesse honrar a família, 

decide se travestir e ir à guerra para deixar seu pai feliz: 

267



E, então veio a guerra entre Aragão e França. 
Todos os rapazes em idade de combater foram 
partindo para o campo de batalha a fim de 
emprestar ao rei a sua espada. O velho barão se 
lamentava com a mulher: 
— Estou velho e não posso mais combater pelo 
meu rei. Se tivéssemos filho homem, nossa casa 
poderia ainda cobrir-se de glórias. 
Dona Isabel foi então ao pai e disse: 
— Eu levarei os estandartes, meu pai. Vou 
combater ao lado do rei pela glória maior de 
nossa casa. 
— Minha filha – disse o pai -, mulheres não vão 
à luta. 
— Eu me disfarço, meu pai. Não me 
reconhecerão! 
 — Suas formas são de mulher. 
— Me aperto numa armadura. Não me 
reconhecerão! 
— Seus cabelos, minha filha... 
— Esconderei minhas tranças. Não me 
reconhecerão! 
 — Suas mãos, tão delicadas... 
— Usarei luvas de ferro. Não me reconhecerão! 
— Seus pés são tão pequeninos... 
— Usarei botas grosseiras. Não me 
reconhecerão! 
 — Seus olhos, filha, seus olhos... — Abaixarei os 
meus olhos. Não me reconhecerão! (ROCHA, 
1986) 

Isabel vai à guerra, assume as características físicas de 

uma donzela-guerreira e luta ao lado de guerreiros do reino. 

Assume a identidade de Dom João e se destaca como guerreira, 

inclusive luta ao lado do príncipe. 
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A narrativa apresenta um conflito amoroso, pois o 

príncipe se apaixona por Isabel, enquanto ela assumia o papel 

masculino de João. O interesse do príncipe em Dom João 

(Isabel) pode ser notado no decorrer da narrativa por meio de 

alguns indícios, mas esse interesse só é confirmado após seus 

olhos se cruzarem: 

Um dia o príncipe caiu ferido. Seus homens logo 
o cercaram e o retiraram da luta, levando-o 
para o acampamento e colocando-o em sua 
tenda. O príncipe não quis que ninguém, senão 
Isabel, se ocupasse dele. 

E, uma noite Isabel velava enquanto o príncipe 
dormia. Ela, que já sabia que sua afeição pelo 
príncipe era mais que afeição de companheiros 
de armas, se pôs a olhar longamente o rosto do 
moço. 

E o moço de repente acordou. Seus olhos se 
cruzaram por um instante. E nesse instante os 
olhos de Isabel brilhavam tanto... que o príncipe 
pensou : “Os olhos de Dom João... Olhos de 
homem não são...” E quis olhar de novo nos 
olhos de Isabel, mas Isabel já os tinha abaixado, 
como sempre fazia. (ROCHA, 1986) 

O sentimento nutrido pelo príncipe se baseia na certeza 

encontrada nos olhos de Dom João, cuja identidade masculina 

é posta em dúvida. Esse apagamento da temática homossexual 

ocorre também por conta do narrador apresentar Dom João 

como a donzela-guerreira, desde o início. A narrativa usa o pré-
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conhecimento do leitor acerca do gênero de Isabel para ocultar 

a homossexualidade presente na história, já que o príncipe se 

apaixonou por Dom João, mas a narrativa a trata por Isabel 

mesmo enquanto ela performava o papel masculino. 

Para tentar descobrir se Dom João é uma mulher, a mãe 

do príncipe sugere situações que colocam Isabel à prova. No 

entanto, essas situações propostas pela mãe não são eficazes com 

ela. Por fim, uma carta da mãe é suficiente para Isabel abdicar de 

seu papel como donzela-guerreira e casar-se com o príncipe. 

Walnice Galvão afirma que o casamento da donzela-

guerreira promove a morte dessa identidade feminina. A 

personagem passa a assumir o papel de esposa e deixa de lado 

as guerras. Se pensarmos na contemporaneidade, no entanto, 

podemos claramente assegurar que a donzela-guerreira ocorre 

de formas distintas. Hoje em dia, ela não mais vai à guerra no 

sentido próprio da palavra. Podemos considerar que houve 

uma ampliação do mito a novos tempos. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os contos nos mostram que há muito tempo ouvimos 

histórias sobre mulheres guerreiras, narrativas míticas, 

históricas e literárias que nos fazem refletir sobre o papel da 
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mulher na sociedade atual. Podemos dizer que as guerreiras 

contemporâneas não lutam com suas armaduras e armas no 

sentido literal, mas enfrentam os paradigmas impostos sobre o 

corpo da mulher diariamente. 

Ainda hoje a mulher precisa se metamorfosear para 

alcançar certos espaços sociais que permanecem tipicamente 

masculinos. Ainda hoje há o cerceamento da atuação da mulher 

na sociedade. Houve conquistas e avanços, mas em certos 

momentos a mulher continua precisando assumir posturas 

consideradas masculinas para conquistar respeito no meio 

falocêntrico em que vivemos. Ainda hoje, muito há a ser feito... 
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VELHA: BRUXA OU FADA? 

Ana Maria Gonçalves Claro 

INTRODUÇÃO 

Direcionados geralmente a um público leitor infantil e 

juvenil, os contos maravilhosos ou as histórias “de faz de conta” 

possuem elementos característicos ao gênero. São narrativas 

curtas, têm como cenário castelos, bosques e seus personagens 

fantásticos, como bruxas, fadas, dragões, duendes, ogros, 

animais falantes, plantas e poções mágicas, além da eterna luta 

entre vilões e heróis, um mundo no qual tudo é possível, a 

imaginação pode voar. Não só as crianças e jovens se divertem 

com essa leitura, um público adulto também se beneficia dela. 

Algumas histórias originam-se na Idade Média e não são 

direcionadas às crianças, considerados pequenos adultos à 

época. Depois de um dia de trabalho, pessoas simples do povo, 

como cozinheiras, sapateiros, lavradores, tecelãs, entre outros, 

se reúnem com a finalidade de contarem histórias fantásticas 

entrelaçadas ao seu cotidiano de trabalho. Assim surgem os 

contos maravilhosos. Em A natureza do conto popular, Luiz 

Carlos Leal discorre: 
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Todos esses relatos corriam de boca em boca, 
de geração em geração, sempre velhos e 
sempre novos. O conto popular é uma 
expressão que pertence a este contexto de 
sonho e fantasia, de magia e de mistério; ele é 
parte da fala do povo, um canto harmonioso e 
dirigido ao mistério das coisas. (1985, p.12) 

As clássicas coletâneas de Charles Perrault e dos 

irmãos Grimm são os contos infantis e juvenis mais conhecidos 

da tradição. Registros escritos das narrativas populares, que 

com o passar do tempo sofrem algumas mudanças, criando 

uma nova leitura ou uma nova visão para os contos de fadas, 

são potencialmente direcionados para um público leitor 

infantil e juvenil. 

As histórias apresentam um mundo repleto de 

maravilhas, no qual os acontecimentos não causam estranheza 

ou questionamentos acerca dos fatos, mesmo os que distanciam 

o leitor da sua vida real, do seu cotidiano. O teórico 

TzvetanTodorov aponta: “o conto de fadas não é senão uma das 

variedades do maravilhoso e os acontecimentos sobrenaturais aí 

não provocam qualquer surpresa.” (2004, p.60). 

Encantamentos, metamorfoses, animais falantes e 

personagens que habitam a imaginação de quem lê tais contos 

são absorvidos e entendidos de forma natural, sem a 
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necessidade de que haja uma explicação profunda. Em sua obra 

Literatura infantil: teoria, análise e didática, Nelly Novaes 

Coelho cita: 

Desse maravilhoso nasceram personagens que 
possuem poderes sobre naturais; deslocam-se, 
contrariando as leis da gravidade; sofrem 
metamorfoses contínuas; defrontam se com as 
forças do Bem e do Mal, personificadas; sofrem 
profecias que se cumprem; são beneficiadas 
com milagres; assistem a fenômenos que 
desafiam as leis da lógica, etc. (2000, p.172) 

O tema do presente trabalho focaliza a figura da mulher 

velha na obra Fábulas Italianas, de Italo Calvino, buscando 

evidenciar a forma como essa personagem é caracterizada nos 

contos. No que se refere à aparência física, geralmente são 

figuras feias, vestem roupas escuras e gastas pelo tempo, estão 

prontas para lançar feitiços e maldições. No corpus do texto a 

seguir, porém, essa representação feminina também surge 

como conselheira e mediadora nas situações que se 

apresentam, agem de forma benéfica, quebrando, assim, o 

paradigma da figura convencional da bruxa presente no 

imaginário dos contos da tradição. 

Para exemplificar tais questões, destacam-se duas 

narrativas que compõem a obra citada de Italo Calvino, objeto 

de pesquisa e análise para projeto futuro. São elas: “A menina 
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vendida com as peras” (“La bambina venduta com le pere”) e 

“O príncipe canário” (“Il principe canarino”). 

O AUTOR E AS FÁBULAS ITALIANAS 

Italo Calvino nasce em Cuba no dia 15 de outubro de 

1923, seus pais de origem italiana, retornam para Itália logo 

após o seu nascimento, país onde cresce. Passa sua infância em 

uma fazenda que serve de inspiração para algumas de suas 

obras, sendo de fundamental importância para sua obra como 

todo. Convive com intelectuais de esquerda e alia-se ao Partido 

Comunista. Instala-se em Turim onde se forma e doutora, 

começa a trabalhar em um jornal comunista, L’Unità. O jovem 

escritor passa a gozar de grande prestígio entre os intelectuais 

e o meio literário. 

Calvino, jovem autor neorrealista, com conhecimento 

em linguística, tradução, sociologia e psicanálise, considerado 

um dos maiores escritores europeus do século XX, chama a 

atenção do editor Giulio Einaudi, que possui projeto de publicar 

uma obra com narrativas populares baseadas em relatos 

originários da cultura italiana. Coletânea que possa fazer frente 

e ser comparada aos contos da tradição, como os de Charles 

Perrault e os dos irmãos Grimm. Por seus conhecimentos e 
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credibilidade, o editor convida o jovem escritor para a 

empreitada de coletar histórias de várias regiões da Itália 

transmitidas pela oralidade e com rara documentação. 

O escritor aceita o trabalho. Durante dois anos pesquisa 

e recolhe contos por diversas localidades italianas. São reunidas 

duzentas histórias que discorrem sobre lendas locais, 

lembranças históricas e ainda narrativas variadas como: 

anedotas, novelas em relatos curtas, algumas em dialetos. 

Segundo o próprio escritor, 

escolher nessa montanha de narrações, sempre 
as mesmas (redutíveis a cerca de cinquenta 
tipos), as versões mais bonitas, originais e raras; 
traduzi-las dos dialetos em que foram coletadas 
(ou, nos casos em que foram coletadas (ou, nos 
casos em que, infelizmente, surgiu uma 
tradução italiana – quase sempre carente do 
frescor da autenticidade - experimentar – tarefa 
espinhosa – narrá-las outra vez, tratando de 
recriar algo naquele frescor perdido); 
enriquecer a versão escolhida no estoque das 
variantes e, quando possível, manter intacto 
seu caráter, a unidade interna, de modo a 
torná-la a mais plena e articulada possível; 
integrar com mão leve de inventor os pontos 
que parecem elididos ou cortados; manter tudo 
num registro de italiano não muito pessoal nem 
muito excessivamente desbotado e que, na 
medida do possível, afunde suas raízes no 
dialeto, sem equívocos nas expressões “cultas”, 
e que seja suficientemente elástico para acolher 
e incorporar as imagens do dialeto, os 
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contornos de frase mais expressivos e insólitos. 
Este era meu programa de trabalho, que não sei 
até que ponto consegui concretizar. (2006, 
p.17-18) 

Calvino adapta os contos para um público mais jovem, 

pois os originais apresentam conotações grotescas, de cunho 

sexual e linguajar grosseiro. Avaliar, ler, coletar, traduzir e 

transcrever tais narrativas com origem na Idade Média não é 

uma tarefa fácil para o jovem escritor, que mesmo diante das 

dificuldades aceita e cumpre a missão. 

Na sua obra Fábulas italianas (Fiabe italiane), o autor 

desenvolve também a função de pesquisador e usa o método 

científico, baseia-se em registros de textos folcloristas e 

materiais escritos em revistas, livros e informações de alguns 

estudiosos de literatura italiana, que oferecem matéria para o 

desenvolvimento do trabalho. Na Sicília e na Toscana, Italo 

Calvino encontra: “as duas antologias mais belas de toda a 

Itália. Trata-se das “Sessanta novelle popolari montalesi de 

Gherardo Nerucci e das Fiabe, novelle e racconti popolari 

siciliani de Giuseppe Pitrè” (CALVINO, 2006, p.24), sem 

esquecer que Giambattista Basile é o precursor no âmbito das 

fábulas com sua conhecida obra Pentamerone, tomada como 

base por autores tradicionais da literatura italiana. 
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Em 1956, o livro foi publicado pela Giulio Einaudi 

Editora, como o desejo do seu editor. A obra é atualmente 

considerada um clássico da literatura italiana, composta por 

narrativas baseadas na cultura do seu povo, mais moderna do 

que as tradicionais francesa e alemã. Traduzida para a Língua 

Portuguesa por Nilson Moulin, seu lançamento ocorre em 

1992, pela Companhia das Letras. Em 1993, recebe o Prêmio 

Jabuti de melhor Produção Editorial de Obra em Coleção. 

A partir da experiência adquirida por meio desse 

trabalho de coleta, a escrita de Italo Calvino passa por uma 

mudança. Seus textos adquirem uma forma mais concisa e 

funcional. Mudança claramente percebida em seu livro Seis 

propostas para o próximo milênio, a importância deste seu 

último trabalho é a preservação e conservação de alguns 

valores literários para o próximo milênio. A obra é publicada 

após seu falecimento em 1985. 

CONTOS SELECIONADOS 

Dois contos foram selecionados para o presente 

trabalho: “A menina vendida com as peras” (“La bambina 

venduta com le pere”) e “O Príncipe Canário” (“Il Principe-

canarino”). O primeiro conto, com texto manuscrito em dialeto, 
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foi registrado na região de Monferrato, Itália. Calvino adaptou 

o nome da protagonista, originalmente Margheritina, para 

Perina – Perinha em português –, e justifica: “inventei o motivo 

da pereira e da velhota [...] para criar uma continuidade sobre 

o tema da comunhão pera-menina” (2006, p.459). 

No citado conto, a narrativa nos apresenta as aventuras 

de uma menina, filha de um vendedor de peras que não 

consegue completar um cesto com as frutas que devem ser 

entregues ao rei. O pai escolhe a menor de suas filhas para 

completar sua encomenda. Assim, a menina é encaminhada 

por seu pai à despensa do rei. 

A protagonista cresce escondida na cozinha do palácio, 

alimentando-se somente de peras e torna-se uma linda menina. 

Nasce entre Perinha e o filho do rei uma grande amizade (nos 

contos italianos a palavra príncipe raramente aparece), fato que 

desperta inveja entre as empregadas do palácio. Chega aos 

ouvidos do rei uma intriga envolvendo a jovenzinha: inventam 

que ela se gabava de poder roubar o tesouro das bruxas daquele 

reino. Irritado, o rei manda chamá-la e ordena que saia do 

palácio e só retorne com o tal tesouro. Assim faz a jovem. 

Exausta de tanto caminhar, encontra repouso em uma pereira e 
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acomoda-se entre seus galhos. Na manhã seguinte, ao acordar 

encontra uma velhota ao pé da árvore, que lhe indaga sobre o 

que faz lá em cima. A menina conta sua difícil missão. A fim de 

ajudá-la, a mulher lhe dá três libras de banha, três libras de sorgo 

(espécie de milho) e três libras de pão (nota-se aqui a presença 

do número três, comum nos contos da tradição). Em seguida, 

ordena à jovem que siga em frente. 

No caminho, Perinha encontra três mulheres que 

arrancam os cabelos para varrer o forno, ela lhes dá as três 

libras de sorgo. Indo adiante, encontra três mastins que latem 

e dão saltos nas pessoas, ela joga, para eles, as três libras de 

pão. Continua então seu caminho, mais à frente encontra um 

rio vermelho como sangue, que ela não sabe como atravessar. 

Lembra-se da velha senhora que lhe ensinara algumas palavras 

quando se deparasse com essa situação: “Torrentinha, linda 

torrentinha, se não estivesse apressadinha, bem que beberia 

uma canequinha.” (2006, p.81), como mágica a água permite 

que ela passe. Por fim, a jovem encontra o palácio onde está 

escondido o tesouro das bruxas. Surge, porém, um novo 

obstáculo: uma porta que abre e fecha tão rápido que é 

impossível passar por ela. A heroína lembra-se da banha que a 
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senhora lhe deu e unta as dobradiças. A pequena entra no 

palácio e arrebata a arca na qual está o tesouro das bruxas. 

A arca começa a gritar para que todos os obstáculos que 

Perinha encontrou no caminho para o castelo das bruxas não a 

deixem continuar seu retorno. Nota-se aqui uma característica 

dos contos maravilhosos, os objetos inanimados ganham voz, 

por vezes com a função de denunciar a atividade do herói de se 

apropriar de algum objeto. Os empecilhos encontrados por 

Perinha no caminho se recusam, porém, a atender as ordens da 

pequena caixa que berrava, cada vez mais enraivecida. 

No caminho de volta para o palácio, curiosa, a jovem 

abre a caixa e de seu interior saltam uma galinha com três 

pintinhos de ouro que correm, sem que ela possa alcançá-los, 

curiosidade bastante recorrente nos contos da tradição, como 

a caixa de Pandora e a que Psique traz, do Hades, para Afrodite. 

Mais uma vez a bondosa senhora vem em seu auxílio e ajuda-a 

a recuperar o tesouro. Quando retorna a seu destino, é acolhida 

pelo filho do rei que pede: “– Quando meu pai perguntar o que 

quer como prêmio, indique aquele caixote cheio de carvão que 

está na adega.” (2006, p.82). No palácio, aguardam sua 

chegada. O rei pergunta à menina o que ela quer receber como 
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prêmio e, como o combinado, ela escolhe a caixa com carvão, 

ao abri-la salta de dentro dele o filho do rei. O nobre homem 

fica feliz e permite que Perinha despose seu filho. 

No conto, a mulher velha surge como uma personagem 

benéfica e mediadora das situações que a heroína encontra no 

seu caminho. Ela auxilia a jovem presenteando-a com 

elementos naturais que funcionam como mágicos para superar 

os obstáculos apresentados à protagonista. O encantamento 

surge na forma de como os utilizar junto a seres de diferentes 

espécies: as três mulheres, os três mastins, o rio vermelho 

como sangue (cujas águas ganham vida), a porta que abre e 

fecha rapidamente. A recompensa, ela recebe dos seres que 

foram, de alguma maneira, beneficiados por ela. 

Nesse conto, o maravilhoso emerge, em primeira 

instância, na figura da velha senhora, portadora de elementos 

capazes de operarem soluções, quando partilhados, quando 

usados de maneira a também resolverem problemas de outras 

personagens. É uma figura sábia. Apesar da aparência já 

estigmatizada nos contos tradicionais, em que a personagem 

velha é quase sempre uma bruxa pronta para fazer o mal, nessa 

história, a senhora toma para si as atitudes benéficas, 
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conselheiras e provedoras, atribuídas normalmente às fadas, 

personagens ilustradas como jovens e belas. 

O conto “O Príncipe-Canário” (“Il príncipe canarino”) é 

originário de Turim, na região de Piemonte, coletada da obra 

‘L canarin, publicada por Giuseppe Rua em 1887. Nessa fábula, 

Calvino faz algumas adaptações quanto à cor amarela da 

roupa, as polainas usadas pelo príncipe, a metamorfose 

explicita no desenrolar da história e algumas alterações 

estilísticas. Na tradição italiana renascentista, Giambattista 

Basile apresenta o conto do Príncipe Verde-pardo, base para 

a narrativa de Italo Calvino. 

Na história, encontramos elementos e personagens 

comuns dos contos da tradição como: rei, princesa, madrasta 

malvada, bruxas, castelos e suas torres altas, bosque, 

metamorfoses e objetos encantados. 

A narrativa nos traz a história de um rei, pai de uma linda 

menina e casado com uma mulher invejosa. A madrasta 

rancorosa sente enorme ciúme da jovem e a afasta do convívio 

do pai. Resolve banir a enteada para um castelo no meio de um 

bosque fechado e distante, lá a encarcera na torre mais alta. A 
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história lembra Rapunzel, conto da tradição dos irmãos Grimm, 

que, no entanto, tem raízes em outra narrativa italiana: 

A sua aparição mais antiga é atribuída, por 
diversos autores, a um conto narrado pelo 
precursor de Perrault e dos irmãos Grimm, 
Giambattista Basile. Em 1636, 60 anos antes de 
Perrault, Basile publicou a primeira versão 
literária de impacto popular de contos de fadas. 
(BETTELHEIM, 2002, p.95) 

Algumas modificações são percebidas entre os contos dos Grimm 

e de Calvino, ainda que a situação de isolamento seja idêntica. 

A malvada madrasta tranca a linda princesa em um 

quarto do qual somente ela tem a chave e retorna, de tempos 

em tempos, para se certificar que tudo transcorre como ela 

determina. Ali, a jovem passa os dias solitários, a olhar para a 

densa floresta. Um dia, surge um príncipe que se encanta com 

a visão da moça na janela, tão alta e de difícil alcance. Quando 

se entreolham, logo se apaixonam. O príncipe retorna todos os 

dias para ficar, mesmo de longe, olhando para sua amada que 

retribui o olhar apaixonado. Ao final do quarto dia, como de 

costume, o rapaz chega vestindo uma roupa amarela e polainas 

de caçador, triste por não poder estar perto de sua amada. 

De trás de uma árvore salta uma bruxa que zomba dele, 

no entanto o príncipe a trata de forma afetuosa e gentil, 

285



chamando-a de “avozinha”. Enternecida pela situação do jovem 

casal, ela resolve ajudá-los. A velhota vai até o castelo e deixa um 

enorme e velho livro para que seja presenteado à princesa, a fim 

de distraí-la na sua solidão. O livro é entregue e com curiosidade 

a princesa logo o abre e lê: “Este é um livro mágico. Se virar as 

páginas no sentido certo, o homem se transforma em pássaro e, 

se virar as páginas ao contrário, o pássaro se transforma de novo 

em homem” (2006, p.84). Aqui se nota que, apesar de ser 

apresentada como bruxa, a velha senhora surge de forma 

benéfica para auxiliar os jovens apaixonados. 

Assim faz a moça, leva o livro até a janela e vira as 

páginas. Ela vê o amado transformar-se em um canário de 

plumagem amarela e, com suas asas, ele voa até janela e pousa 

numa almofada exposta no balcão. Segue as instruções e folheia 

o livro no sentido contrário, o canário transforma-se no jovem 

príncipe. Declaram seu amor. Já era noite quando ela começa a 

folhear lentamente livro e o rapaz volta a sua forma de canário. 

Assim é feito todos os dias para encontrarem-se. Durante uma 

de suas visitas, a madrasta percebe que há alguma coisa 

diferente. Desconfiada, descobre o príncipe nas imediações e, 

com um pretexto tolo, afasta a enteada do cômodo, pensando 
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“Se essa dengosa acha que pode bancar a sedutora na janela, 

vou lhe dar uma lição” (2006, p.85). Arranca cinco ou seis 

alfinetes do cabelo e os enterra na almofada onde o canário 

pousa. Com a partida da cruel madrasta, como de costume, a 

metamorfose acontece. Ao pousar na almofada, o frágil canário 

se fere gravemente nos alfinetes. Sem entender o que acontece, 

a menina aflita tenta reverter a grave situação. Sem sucesso, o 

jovem cai da janela com sua roupa amarela manchada de 

sangue. Ela, em desespero, assiste a seu amado cair, ser 

socorrido e carregado por caçadores de volta para o seu castelo. 

O rei oferece tesouros a quem recuperar a saúde do filho. 

A menina consegue fugir de seu encarceramento e parte 

em direção à cidade, utilizando as trilhas deixadas pelos 

caçadores. Cansada, refugia-se no tronco de um velho carvalho. 

Noite alta, ela desperta com quatro assovios; em meio à 

escuridão, avista quatro chamas de velas: “Eram quatro bruxas, 

que vinham dos quatro cantos do mundo” (2006, p.87). As 

quatro velhas acendem uma fogueira e conversam, assando 

alguns morcegos para o jantar. Uma delas fala sobre o que 

acontece no castelo do rei, a doença do príncipe e afirma que 

só ela sabe como salvar o rapaz: “– No aposento dele há um 
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taco solto, basta erguer o taco e se encontra uma ampola, na 

ampola há um unguento que faria desparecer as feridas dele.” 

(2006, p.87). A jovem se disfarça de médico mal ajambrado e 

segue para o palácio. Entra nos aposentos do amado, faz 

exatamente o que disse a bruxa e cura o rapaz. O rei quer 

oferecer-lhe tesouros pelo seu feito. Como pagamento, ela 

pede ao rei que lhe dê a bandeira, o escudo e a jaqueta 

ensanguentada do príncipe. A moça retorna à sua torre. Após 

três dias o rapaz sai para caçar e passa próximo ao cativeiro da 

entristecida princesa, porém não ousa olhar para o alto. No 

entanto, ela mais uma vez provoca a metamorfose do rapaz 

para que possa explicar o que realmente aconteceu e livrar se 

da acusação que lhe é imputada. 

Resolvida a desastrada situação, os jovens casam-se. No 

dia das bodas, o pai da moça reconhece, na noiva, a sua filha. 

Esta diz não lhe reconhecer como seu pai, por permitir que ela 

passasse por tantas desventuras na vida. O pai, que de nada 

sabia, manda aprisionar a malvada madrasta. 

O conto acima narrado descreve, em seu contexto, o 

fenômeno da metamorfose, que é uma característica de contos 

do maravilhoso: “Por metamorfose compreende-se a mudança 
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da forma exterior, o que implica, muitas vezes, a transformação 

de um ser de uma espécie em outra” (MICHELLI, 2015, p.221). 

Na tradição, as fadas são responsáveis por mudanças benéficas, 

enquanto as bruxas surgem com o papel da maldade e das 

transmutações como castigos. Isso, porém. não é uma regra. 

Como observamos em “O príncipe-canário”, a bruxa surge 

como personagem benéfico e auxilia os protagonistas 

apaixonados a se encontrarem por meio de encantamento. 

Oferece um objeto mágico, no caso um livro, que ao ser 

manuseado corretamente leva a um processo de metamorfose 

que se faz e se desfaz, de acordo com o que foi ensinado: de 

humano a animal e de animal a humano. De acordo com a 

professora Nelly Novaes Coelho, 

No início dos tempos, o “maravilhoso” foi a 
fonte misteriosa e privilegiada de onde nasceu 
a literatura. Desse maravilhoso nasceram 
personagens que possuem poderes 
sobrenaturais; deslocam-se, contrariando as 
leis da gravidade; sofrem metamorfoses 
contínuas; defrontam se com as forças do Bem 
e do Mal, personificadas; sofrem profecias que 
se cumprem; são beneficiadas com milagres; 
assistem a fenômenos que desafiam a lei da 
lógica, etc. (2000, p.172) 
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FADAS E BRUXAS 

Personagens frequentes nas narrativas dos contos 

maravilhosos, fadas e bruxas exercem papéis distintos nos 

enredos, por vezes intercambiáveis. Fadas são geralmente 

relacionadas ao Bem, personificadas por juventude, beleza, 

leveza, sutileza, com voz suave, prontas a socorrer príncipes e 

princesas em apuros. É a mediadora entre o protagonista da 

história e o que deve ser alcançado, auxilia na remoção de 

obstáculos para o esperado final feliz. Bruxas, ao contrário, são 

descritas como velhas decrépitas, com roupas escuras e velhas, 

cabelos desgrenhados, um grande nariz com verruga na ponta, 

olhos grandes e esbugalhados, voz tenebrosa, quase sempre 

relacionadas ao Mal. Tanto fadas como bruxas pertencem ao 

mundo etéreo e onírico são personagens do maravilhoso. Em 

Mulheres, mitos e deusas: o feminino através dos tempos, 

Martha Robles assegura: 

Acredita-se que as fadas regem o destino 
humano desde antes do nascimento; as bruxas, 
por outro lado, alteram a ordem e o bem-estar 
no instante em que se entregam aos mistérios 
da feitiçaria. Quando boas, as fadas são 
luminosas, geralmente sem marcas da idade 
nos rostos, sensíveis à beleza e inclinadas a 
corrigir os problemas em que tenham 
intervindo outras criaturas extraordinárias. Por 
alguma razão discriminatória, as bruxas são 
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representadas como velhas, mal humoradas e 
feias, ainda que seja imemorial a crença em 
algumas de natureza sobrenatural que existem 
por si mesmas – tal como a necessidade do bem 
e do mal -, com a função de romper com suas 
intervenções a lógica habitual da vida. A esta 
espécie correspondem as figuras gigantescas ou 
com atributos cambiantes, como as que 
frequentam os fens ou pântanos e sobrevivem 
rodeadas de sombras. Ocasionalmente 
relacionadas a espíritos que vagueiam sem 
rumo, as mais temíveis personificam a tentação 
do poder e suas propensões mais obscuras. 
(2006, p.226) 

Relatos acerca de bruxas e fadas são encontrados desde 

a Antiguidade, vindas de todas as partes da terra trazendo para 

o Ocidente um pouco da tradição e da sabedoria oriental. A 

cultura celta, referente ao povo pré-histórico da Idade do Ferro, 

na Europa Continental e nas Ilhas Britânicas, considerada pagã, 

traz na figura da mulher idosa a Grande Mãe, a maga, aquela 

que carrega a sabedoria do mundo e de todas as coisas, 

principalmente as relacionadas com os elementos da natureza: 

água, fogo, terra e ar; também utilizam ervas para variados fins, 

desde cura a sortilégios. 

Na Idade Média e mesmo depois desse período, a 

sociedade eurocêntrica é marcadamente patriarcal e 

cristianizada. A figura feminina, subjugada, ocupa uma posição 
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inferior em relação aos homens. As mulheres são criadas de forma 

a serem as esposas obedientes, as mães zelosas e as cuidadoras 

de seus lares. Aquela que foge desse padrão, reforçado pela Igreja 

Católica, começa a chamar, negativamente, a atenção da 

sociedade. Mulheres sós, algumas vezes jovens solteiras e sem 

pretendentes, a velha viúva e solitária com conhecimentos da 

natureza destoam do seu meio social e são perseguidas por juízes 

da Inquisição, tribunal criado pela Igreja. A pena imputada àquelas 

que são condenadas é a de serem queimadas vivas em uma 

fogueira em praça pública, com a finalidade de serem exemplos 

para a sociedade. A Igreja apontava tais mulheres como a 

representação do mal e do diabo: 

Personificações do diabo na prédica cristã, as 
bruxas absorveram a herança das sibilas, magas 
e sacerdotisas, as quais consumaram seu mais 
alto êxito na cultura druídica ao lado das fadas 
que ideavam as cidades anglo-saxãs. 
Acentuaram lhes a fealdade ao relacioná-las ao 
pecado; reduziram-nas á ponte emblemática 
entre o visível e o tenebroso, habitantes de um 
mundo intangível ou irreal, e a mera travessura 
da criação entre o homem e o sobrenatural, até 
diminuírem-nas à caricatura humanoide de 
Lúcifer. Ao tipificar a perversidade na mulher 
madura, que traz às costas a experiência e, 
seguramente, muitas tristezas não resolvidas, 
os moralistas impingiram a elas o maior 
preconceito antifeminino da nossa civilização. 
(ROBLES, 2006, p.227) 
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Apesar de todas as más qualidades atribuídas às anciãs 

na Idade Média, na Antiguidade elas são respeitadas por seus 

inúmeros conhecimentos, adquiridos pela sabedoria e pela 

experiência de vida. Atuam como curandeiras por meio das 

ervas, são exímias alquimistas na preparação de poções com 

finalidades diversas, das mais sutis, como as essências que 

perfumam, até as que podem enfeitiçar alguém ou mesmo 

matar. Consideradas excelentes parteiras, em partos difíceis 

guardam em suas mãos o poder da vida e da morte aos bebês 

que nascem com dificuldade. Algumas vezes, quando julgam 

necessário, abreviam o sofrimento do recém-nascido. 

A figura da mulher velha, solitária, detentora de 

conhecimentos e sabedoria por vezes passa a ser estereotipada 

como má, traiçoeira, feia e rancorosa – uma bruxa. Assim é 

ilustrada nos contos populares infantojuvenis, como uma figura 

nefasta, aquela que causa medo, come criancinhas, habita 

cavernas e bosques escuros, refúgios onde o acesso é difícil. 

Antagonicamente, as fadas, consideradas figuras etéreas, suaves 

e leves, são ilustradas nas narrativas do maravilhoso como 

figuras femininas luminosas, belas, incapazes de cometerem 

qualquer ato que possa prejudicar àqueles que as encontram no 
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caminho. Em seu livro A feiticeira, Michelet aborda o tema da 

fada conferindo certa ambiguidade à personagem: 

A fada também é uma mulher, o espelho do 
fantástico em que ela se mira embelezada. 
Quem foram as fadas? O que se conta é que, 
outrora rainhas dos gauleses, orgulhosas e 
caprichosas. À chegada do Cristo e de seus 
apóstolos, mostraram-se impertinentes e lhes 
deram as costas. [...] Por isso sua cruel 
sentença. Estão condenadas a viver até o dia do 
juízo final. Muitas foram reduzidas ao tamanho 
do coelho e do rato. [...] São um tanto 
caprichosas, às vezes mal-humoradas. Mas 
podia ser diferente, com esse triste destino? Por 
minúsculas e insólitas que sejam, têm coração, 
têm necessidade de ser amadas. São boas, são 
más e cheias de fantasias. Quando nasce uma 
criança, descem pela chaminé, conferem-lhe o 
dom e lhe traçam o destino. Amam as boas 
fiandeiras, elas mesmas fiam divinamente. 
Dizemos: ter mãos de fadas. (1992, p.61) 

A pesquisadora Martha Robles tece um comentário que 

relativiza a configuração de que a fada é portadora de todo 

bem, enquanto a bruxa é a figura malévola. Afirma a autora: 

“Assim como nem todas as fadas têm escrúpulos, nem todas as 

bruxas permanecem restritas à perversidade ou aos assuntos 

malsãos. Há bruxas brancas e bruxas negras” (2006, p.227). No 

que é aqui exposto, podemos confirmar que há exceções e nem 

tudo é regra imutável. Algumas bruxas já foram fadas em certas 

situações, assim como fadas já agiram de forma maléfica ou 
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vingativa em seu percurso. Tomemos como exemplo a fada 

ressentida no conto “A Bela Adormecida”, que por vingança 

lança um feitiço maligno sobre uma inocente criança. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nos contos escolhidos para o presente trabalho, 

encontramos um olhar diferente sobre a presença da mulher 

idosa nas narrativas da tradição. Em Fábulas Italianas, Italo 

Calvino fratura padrões estabelecidos pelas histórias 

tradicionais de que toda mulher velha encarna a personagem 

da bruxa feia, decrépita e má. Cito outra característica da 

referida obra: na maioria das narrativas, a figura feminina toma 

para si o protagonismo do enredo. 

No primeiro conto, “A menina vendida com as peras”, 

há uma personagem anciã que surge como um ser benéfico, 

conselheiro da protagonista, dá a ela presentes encantados 

com a finalidade de auxiliar diante das situações que estão por 

vir, atitudes atribuídas às belas fadas. Em Bruxas: figuras de 

poder, Paola Zordan faz o seguinte comentário: “Ambígua, a 

bruxa pode ser tanto a bela jovem sedutora (ainda sem marido 

e cheia de pretendentes) como a horrenda anciã (viúva 

solitária), aparentada com a morte.” (2005, s.p.). Na segunda 
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narrativa, “O Príncipe-canário”, o aparecimento da idosa, nesse 

caso denominada como uma bruxa, é desagradável num 

primeiro momento, mas ela se rende à forma carinhosa como 

o rapaz se refere a ela, chamando-a de “avozinha”. A senhora, 

a exemplo do primeiro conto, age de forma bondosa e auxilia 

os protagonistas. Nas duas histórias, essas personagens 

corroboram para o desenlace feliz do enredo narrativo, 

atributo relacionado às fadas. 

A literatura infantojuvenil, com o passar do tempo, 

sofre algumas modificações. Contemporaneamente, as obras 

suavizam a participação das personagens femininas idosas, que 

traduzem atitudes gentis e bondosas, muito próximas das avós 

dos jovens e pequenos leitores na vida real. Na literatura 

nacional, Monteiro Lobato traz, em sua obra, dois grandes 

exemplos desse tipo de personagem. Dona Benta é uma avó 

amorosa e acolhedora com seus netos, Narizinho e Pedrinho. 

Tia Nastácia trabalha no Sítio do Pica-Pau Amarelo, é uma 

simpática contadora de casos, repletos de seres fantásticos, 

sobrenaturais e folclóricos que encantam os pequenos, além de 

exímia cozinheira. Traçando um perfil diferente e novo da 

participação da “velha” nas narrativas contemporâneas, a 
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figura emerge carregada de bons sentimentos e 

compartilhando suas histórias, sabedoria e experiências de 

vida. Outra obra da literatura infantojuvenil brasileira 

interessante de se destacar nesta pesquisa é Uxa, ora fada, ora 

bruxa, de Sílvia Orthof, na qual a protagonista, na figura de uma 

velha, passeia entre o bem e o mal de forma atrapalhada e 

divertida. Nessa história não há lugar para medo ou sustos, e 

sim divertimento e algumas boas risadas. 

Concluo este trabalho com um comentário de Calvino: 

“La novella nun è bella, se sopra nun ci si 
rapella”, a novela vale por aquilo que nela se 
tece e volta a tecer quem a reproduz, por 
aquele tanto de novo que a ela se agrega ao 
passar de boca em boca. Decidi tornar-me, 
também eu, um elo da anônima cadeia sem fim 
pela qual as fábulas se perpetuam. (2006, p.23) 
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ANÁLISE DAS VISADAS DISCURSIVAS E 

DAS PROPOSTAS INTERLOCUTÓRIAS NO 

ÂMBITO DA HOMOAFETIVIDADE E DA 

HOMOPARENTALIDADE EM LIVROS 

ILUSTRADOS DE POTENCIAL 

DESTINAÇÃO INFANTIL 

Anabel Medeiros Azerêdo de Paula 

PALAVRAS INICIAIS 

Para Charaudeau (2008), toda interação humana 

realiza-se por meio de um contrato, pois toda vez em que um 

indivíduo, munido de um projeto de fala, se coloca em relação 

a outro para persuadir-lhe, deve obedecer a determinados 

princípios para que um contrato de comunicação seja realizado. 

Portanto, o sujeito deve saber como fazer e o que dizer para 

instaurar um contrato de comunicação. 

O contrato de comunicação que se realiza por meio do 

livro ilustrado, destinado potencialmente à criança, apresenta 

especificidades que refletem a natureza e o surgimento da 

Literatura Infantil, como, por exemplo, a presença majoritária 

do adulto na posição de sujeito enunciador e a inscrição dessa 

literatura em campos de saberes distintos como a Literatura e 

a Pedagogia. Embora esse último fator tenha contribuído para 
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que à Literatura Infantil fosse atribuído certo desprestígio, a 

produção contemporânea tem se mostrado profícua ao 

abordar temas fraturantes (RAMOS, 2009) e ao inovar a 

materialidade estético-literária do livro, apresentando 

propostas cada vez mais concernentes às demandas sociais 

emergentes como a homoafetividade e a homoparentalidade. 

A manifestação da homossexualidade ainda é objeto de 

contradição no meio social brasileiro. Ao mesmo tempo em que 

a maioria das pessoas concordam que a homossexualidade 

deve ser aceita na sociedade, o Grupo Gay da Bahia alerta para 

os índices altíssimos de ações violentas contra homossexuais, 

os quais, inclusive, continuam sustentando o Brasil na primeira 

posição da escala de países em que há mais mortes de lésbicas, 

gays, bissexuais e transsexuais por homicídios e suicídios. Não 

obstante, a luta por dignidade liderada por organizações LGBT 

tem conseguido dar visibilidade às demandas desse grupo que, 

aos poucos, vem conquistando direitos civis e ocupando 

espaços sociais. 

Neste trabalho, o objetivo principal centra-se em 

analisar as estratégias discursivas relacionadas à captação e à 

persuasão do leitor em livros ilustrados que abordam temas 
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fraturantes. O aporte teórico da pesquisa compõe-se, 

principalmente, dos pressupostos da Teoria Semiolinguística de 

Análise do Discurso (CHARAUDEAU, 2008) e dos estudos sobre 

o livro ilustrado (NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011; LINDEN, 2011; 

RAMOS, 2018). O corpus de investigação constitui-se das 

seguintes obras: Amor de mãe (CARVALHO, 2017) e Meu amigo 

Jim (CROWTHER, 2007). 

O CONTRATO DE COMUNICAÇÃO NO LIVRO ILUSTRADO DE 

POTENCIAL DESTINAÇÃO INFANTIL E AS PROPOSTAS BÁSICAS 

DE INTERLOCUÇÃO NESSAS NARRATIVAS 

De acordo com Charaudeau (2008), o contrato de 

comunicação envolve quatro sujeitos: o comunicante e o 

enunciador no polo de produção, e o destinatário e o 

interpretante no polo de recepção. Vale destacar que essas 

categorias se referem a posições discursivas no circuito de 

comunicação e cada uma pode ser preenchida por mais de um 

indivíduo. É o que ocorre, inclusive, no contrato de 

comunicação instaurado por meio do livro ilustrado de 

potencial destinação infantil. 

O livro ilustrado é um tipo editorial sui generis, capaz de 

abarcar diversos gêneros textuais, cuja principal característica 

é a constituição híbrida do texto, materializado por signos 
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icônicos e convencionais. Atualmente, distingue-se de outras 

produções verbo-visuais destinadas a crianças por apresentar 

características específicas em seu suporte como, por exemplo, 

o número reduzido de páginas (aproximadamente, trinta e 

duas) e de caracteres textuais, o uso de páginas duplas como 

unidade textual e de ilustrações que ocupem grande parte da 

página do livro (LINDEN, 2011; NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011; 

RAMOS, 2018). 

 

Figura 1 

Como se pode perceber, em obras que abordam temas 

fraturantes, a criança não ocupa exclusivamente nem a posição 

de leitor destinatário, nem a de leitor real de literatura infantil, 
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embora domine primordialmente essas categorias. Adultos 

também podem tornar-se leitores reais de obras infantis, pois, 

de modo semelhante ao que Nikolajeva e Scott (2011, p.39) 

afirmam sobre a dupla audiência em livros ilustrados, presume-

se que haja visadas dirigidas, especificamente, a adultos em 

obras infantis. Contudo, o que pode confiscar o monopólio da 

criança no posto de leitor destinatário é o assentimento adulto 

à leitura de uma obra que aborde um tema fraturante, pois 

como a criança é um indivíduo com autonomia limitada, o 

adulto é quem decide que leituras são apropriadas a ela. 

Evans (2015) afirma que muitos autores e 

pesquisadores já se pronunciaram sobre o controle que os 

adultos tentam exercer sobre o que as crianças leem quando as 

obras abordam temas desafiadores. Não obstante essa 

repressão aos temas fraturantes – que pode afetar, inclusive, a 

produção e a circulação de obras sobre temáticas consideradas 

tabus –, as mudanças pelas quais a sociedade passou nos 

últimos anos, sobretudo no que diz respeito à formação 

familiar, têm sido acompanhadas pela literatura infantil. 

De acordo com a semiolinguística, toda interação 

comunicativa é motivada por uma intenção 
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psicossociodiscursiva, que corresponde à finalidade do ato de 

linguagem. Dessa forma, todo ato de linguagem apresenta uma 

ou mais visadas, que são produzidas a partir da relação de força 

que o enunciador exerce sobre o destinatário, e também da 

posição que o sujeito enunciador prevê para o destinatário 

ocupar na troca linguageira. Desse modo, Charaudeau (2004a) 

descreveu, inicialmente, seis visadas, a saber: a de informação, 

a de incitação, a de solicitação, a de prescrição, a de instrução 

e a de demonstração. Para os fins dessa análise, somente as 

visadas de incitação e demonstração serão tomadas. Na visada 

de incitação, o sujeito enunciador deseja mandar-fazer, mas, 

como não possui autoridade para tal, precisa persuadir ou 

seduzir o seu destinatário, que, por sua vez, encontra-se em 

posição de dever acreditar. Na visada de demonstração, o 

sujeito enunciador quer estabelecer a verdade, cabendo ao 

sujeito destinatário avaliar essa verdade. 

Se uma das finalidades de quem escreve (e ilustra) 

literatura é convencer o sujeito destinatário, seria preciso fazer 

uso de operações argumentativas para que uma proposição 

sobre o mundo fosse comprovada e, desse modo, convencer o 

sujeito interpretante. No entanto, um texto literário não 
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apresenta o discurso sob a dominância do modo 

argumentativo, pois não é escrito a partir de relações lógicas. 

Constituído de palavras e imagens, o texto do livro ilustrado é 

predominantemente narrativo, entretanto, recebe o estatuto 

de prova em um contrato de comunicação que visa ao 

convencimento do destinatário. Segundo Charaudeau (2004b), 

a argumentação é uma atitude impositiva porque obriga o 

outro a incluir-se em um esquema de verdade. A narração, por 

sua vez, é uma atitude projetiva por permitir ao outro 

identificar-se com os personagens de uma trama narrativa. 

Segundo Ramos (2009), a abordagem da violência e da 

agressividade, por exemplo, conotadas como atitudes racistas 

e xenófobas, é capaz de promover a reflexão e a rejeição de 

comportamentos preconceituosos e estereotipados. 

Com o objetivo de identificar o propósito 

preponderante no texto, Paulino (2000) distinguiu três grandes 

tendências, pelas quais a instância de produção apresenta a sua 

proposta de interlocução com o leitor, a saber: i. a proposta de 

interlocução pragmática, que se refere a um tipo de narrativa, 

cujo objetivo principal é estimular comportamentos sociais 

desejáveis, propondo-se a interferir na vida dos destinatários 
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de modo direto; ii. a proposta ficcional, cuja narrativa é 

detentora de um jogo de significações, que intenta agenciar o 

imaginário dos leitores e o excita a participar de possibilidades 

de composição de outros mundos; iii. a proposta informativa, 

que tem o objetivo de envolver intelectualmente o leitor no 

acesso e na produção simbólica de conhecimentos, os quais 

podem ser científicos, sociais e de outras naturezas. Narrar para 

que o outro fique sabendo é a proposta básica desse tipo de 

narrativa. Em livros ilustrados predominantemente narrativos, 

como os que compõem o corpus desta pesquisa, as 

interlocuções ficcional e pragmática são muito recorrentes. 

BREVE ANÁLISE SOBRE A HOMOAFETIVIDADE E A 

HOMOPARENTALIDADE EM ÁLBUNS DE POTENCIAL 

DESTINAÇÃO INFANTIL 

A organização semiológica do texto em Meu amigo Jim 

(CROWTHER, 2007) ocorre por compartimentação (LINDEN, 

2011). Em cada página, são mostradas as cenas em justaposição 

com a parte verbal do texto. A proposta interlocutória 

preponderante na obra é a ficcional, pois a figuração de seu 

enredo não pode ser verificada fora da ficção. A partir da 

rejeição de um dos protagonistas, o leitor é impelido a desejar 

um mundo mais receptivo para a convivência desses dois 
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personagens que, embora pertencentes a espécies distintas, 

possuem em comum o amor que sentem um pelo outro. No 

entanto, essa obra também abarca uma proposta interlocutória 

pragmática, já que leva o leitor a considerar legítimo o 

relacionamento entre seres de espécies diferentes. 

Jack e Jim são um melro negro e uma gaivota branca, 

respectivamente, que se conhecem por acaso na beira de uma 

praia. Os dois pássaros tornam-se amigos e passam algum 

tempo juntos. Jim gosta tanto de estar com Jack, que o convida 

para morar consigo, mas Jack não é bem recebido na aldeia de 

Jim. Só depois que o melro descobre um baú de histórias na 

casa do amigo, e começa a lê-las para as gaivotas que não 

sabiam ler, é que o pássaro negro conquista a simpatia e a 

confiança dos pássaros brancos da aldeia. 

A proposta pragmática dessa narrativa seleciona uma 

visada de incitação (CHARAUDEAU, 2004a) para levar o leitor a 

crer que dois seres diferentes podem conviver em harmonia. 

Nessa obra, percebe-se, com bastante clareza, que essa visada 

destina-se a combater o preconceito racial, já que Jack é um 

pássaro negro e Jim, branco. No entanto, pode-se afirmar que 

essa visada de incitação também está atrelada à luta contra a 
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discriminação da homoafetividade, pois Jack e Jim são dois 

pássaros machos que passam a viver na mesma casa e que, 

inclusive, dormem na mesma cama. Como o tratamento do 

preconceito racial excede o limite temático proposto para esta 

análise, será abordado apenas o tema relacionado à 

homossexualidade, que parece manifestar-se de modo mais 

opaco nessa obra, principalmente na versão brasileira, que 

traduziu o título original Jack and Jim por Meu amigo Jim, o que 

pode contribuir para que a homoafetividade não seja 

contemplada no processo de pré-leitura como uma das 

hipóteses de relacionamento entre os dois pássaros. 

Endereçada prioritariamente a leitores iniciantes 

(COELHO, 2000), Meu amigo Jim (CROWTHER, 2007) apresenta 

personagens animais antropomorfizados em uma narrativa 

linear, composta por início, meio e fim. Apesar de o melro e a 

gaivota serem animais de pequeno porte, o que pode ser um 

fator de identificação entre eles e as crianças, Jim e Jack 

parecem ser dois jovens machos solteiros. Essa distinção é 

facilmente reconhecida por meio da vestimenta dos 

personagens protagonistas e de todos os outros que habitam a 

aldeia de Jim. Conforme Nikolajeva e Scott (2011) afirmam, a 
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caracterização por meio das roupas é de grande importância 

para comunicar informações relacionadas ao gênero, à idade e 

à condição social dos personagens. Além disso, “representar 

personagens principais como animais ou brinquedos é uma 

maneira de criar distanciamento, ajustar o enredo àquilo que o 

autor acredita ser familiar aos leitores infantis” (NIKOLAJEVA; 

SCOTT, 2011, p.125), já que muitos brinquedos infantis têm a 

forma de animais. Desse modo, as crianças podem ter mais 

possiblidade de projetar-se na narrativa e aderir à(s) 

proposta(s) de interlocução. 

Já em Amor de mãe (CARVALHO, 2017), o protagonista 

Luan é um menino negro que parece ter sido posto para adoção 

ainda bebê e, logo, foi adotado por um casal de mulheres. A 

narrativa sucede na escola quando Luan está a escrever cartões 

para o dia das mães. Entretanto, o narrador afirma que essa é 

uma atividade mais trabalhosa para o menino, já que ele deve 

confeccionar não apenas um, mas dois cartões para 

homenagear suas mães. A partir disso, o narrador apresenta a 

rotina de Luan com cada uma delas, mostrando o quanto essas 

mulheres são diferentes entre si e como o menino se sente feliz 

ao lado das duas. O narrador ainda destaca o fato de Luan ter 
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conhecimento de sua origem, inclusive que seu nome lhe fora 

dado por sua mãe biológica. A história termina com a afirmação 

do amor de Luan por suas duas mães adotivas. 

Amor de mãe (CARVALHO, 2017) apresenta sua 

diagramação por associação (LINDEN, 2011), em que a parte 

verbal ocupa a mesma página que a parcela visual, embora 

situada sempre em um espaço dessemantizado da cena. A obra 

é composta integralmente por páginas duplas, cuja parcela visual 

sangra às margens da página. Assim como a maioria dos contos 

ilustrados que se apresentam dessa forma, em Amor de Mãe 

(CARVALHO, 2017), não há marcação numérica de páginas. 

Nessa narrativa, percebe-se que há fatos da vida do 

menino e de suas mães que não se ligam diretamente à 

situação-problema apresentada, a escrita de dois cartões para 

o dia das mães. Conforme Charaudeau (2008, p.171) postula, o 

encadeamento desses fatos durante o percurso narrativo 

realiza-se a partir de encaixes, em que microssequências são 

incluídas no interior de uma sequência mais ampla para 

detalhar certos aspectos da narrativa ou dos personagens. Ao 

nível semântico, percebe-se que as microssequências evocadas 

estão a serviço da qualificação das mães de Luan, 

310



caracterizando-as e as distinguindo entre si. Essas 

microssequências inseridas na narrativa atuam como uma 

grande digressão para mostrar como é a convivência do menino 

com cada uma de suas mães.  

Em Amor de mãe (CARVALHO, 2017), percebe-se que as 

visadas discursivas de incitação e de demonstração 

(CHARAUDEAU, 2004a) permeiam propostas interlocutórias 

pragmática e ficcional (PAULINO, 2000) na obra. A instância de 

produção interpela o leitor destinatário por meio de uma 

proposta ficcional, altamente verossímel, que, diferentemente 

da obra anterior, possibilita a verificação de sua proposição de 

mundo fora da ficção. A obra apresenta uma situação 

recorrente na escola, sobretudo para alunos do primeiro 

segmento do Ensino Fundamental: a escrita de um cartão para 

as mães, em razão da data em que convencionalmente 

comemora-se o seu dia. A ambientação do enredo em um local 

familiar para a criança, portanto, acessível à experiência do 

leitor destinatário, é um elemento que contribui para a 

identificação do leitor real com a obra. 

A visada de demonstração tem o objetivo de comprovar a 

proposição de mundo feita pela instância de produção, a saber: 
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uma criança pode crescer feliz e amada, sendo criada por um casal 

homossexual. Ligada à proposta ficcional (PAULINO, 2000), a 

visada de demonstração (CHARAUDEAU, 2004a) é responsável 

pela figuração do enredo, que neste caso, contou com a 

verossimilhança como estratégia de captação. Uma vez seduzido, 

o leitor é capaz de projetar-se na narrativa e aderir à proposta de 

mundo que lhe é apresentada, o que concretiza a visada de 

incitação (CHARAUDEAU, 2004a) na proposta pragmática da obra 

(PAULINO, 2000). Em Amor de mãe (CARVALHO, 2017) tal como 

em Meu amigo Jim (CROWTHER, 2007), a proposta pragmática 

prevê que o leitor creia na licitude da homoafetividade e, 

consequentemente, da homoparentalidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Brasil ocupa a primeira posição no ranking de países 

que mais matam homossexuais no mundo e, por isso, é 

imprescindível que o combate à homofobia tenha início o mais 

cedo possível. No entanto, percebe-se que falar em 

homoafetividade e homoparentalidade para crianças muito 

novas ainda é uma atitude questionada e ponderada como 

controversa. Por outro lado, percebe-se também que a 

Literatura Infantil intensificou a publicação de obras dessa 
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natureza nos últimos anos, tendo em vista, exatamente, pré-

leitores e leitores iniciantes (COELHO, 2000) como público-alvo. 

Isso revela a proficuidade da Literatura Infantil ao estabelecer 

contratos de comunicação (CHARAUDEAU, 2008) que visam 

incitar respeito às diferenças e mudanças comportamentais. 

A Literatura Infantil, refletindo as mudanças que ocorrem 

na sociedade, não se furta a abordar temas categorizados como 

fraturantes. No que concerne à sexualidade, sobretudo a 

homossexual, sabe-se que é um dos temas menos tolerados em 

livros infantis e, por esse motivo, o que está mais propenso à 

censura. Além disso, as temáticas fraturantes no âmbito da 

homossexualidade situam a instância de produção em uma 

posição desprovida de autoridade para impor um 

comportamento ao leitor, diferentemente do que pode ocorrer 

em outros contratos instaurados pela Literatura Infantil, cujas 

temáticas selecionam visadas de prescrição e de instrução 

(CHARAUDEAU, 2004a). Para transformar o leitor destinatário 

das obras que compõem o corpus desta pesquisa, por exemplo, 

em leitor real, a instância de produção precisa seduzir, persuadir, 

incitar a aceitação da homoafetividade e da homoparentalidade 

como uma relação humana e familiar legítima. 
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As duas obras analisadas, intencionalmente, são 

ambientadas em recintos domésticos, recriando um universo 

fictício altamente verossímil e patêmico o suficiente para 

comover o leitor criança e fazê-lo confrontar as representações 

sociais estereotipadas e depreciativas, consolidadas na 

sociedade contemporânea, com as representações que lhe são 

propostas nessas obras. Verifica-se, portanto, que esses livros 

ilustrados podem ser altamente eficientes para que uma 

finalidade argumentativa, cuja principal visada seja incitar o 

leitor destinatário a crer na licitude da relação homoafetiva e 

na legitimidade da homoparentalidade, seja bem sucedida. 

No entanto, como se pode presumir, livros como esses 

ainda não são selecionados para compor as listas de leituras 

escolares, seja por serem julgados inadequados para as 

crianças, seja por serem considerados desafiadores para os 

mediadores. Consequentemente, limita-se a possibilidade de 

expressão e de conscientização, intrínseca à literatura, propícia 

para a humanização dos indivíduos.  
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ENTRE TEMPOS E TEXTOS, CHAPEUZINHO 

VERMELHO – SERÁ QUE É 

SEMPRE VERMELHO? 

Glauce Viviane Rocha 

INTRODUÇÃO 

Nascidos já como recontos, transmitidos por meio da 

oralidade, os contos do “Era uma vez” sempre trouxeram 

consigo marcas de força e coragem por meio de suas 

personagens. Seu caráter pedagógico-moralizante fazia-se, 

porém, por vezes presente, principalmente no que tange ao 

policiamento do comportamento feminino, visto, desde os 

primórdios, como algo a ser moldado e delineado dentro de um 

conservadorismo que se encaixava nos padrões socias 

convenientes tanto à sociedade e sua classe dominante, quanto 

à Igreja e seus dogmas moralizantes e doutrinadores. Em A 

psicanálise dos contos de fadas, Bruno Bettelheim (2002), 

psicanalista que dedicou parte de sua vida no estudo do 

impacto que os contos de fadas acarretam na formação das 

crianças, atesta que as elas necessitam de uma educação moral 

que ensine não apenas por meio de apelos éticos abstratos, que 

seriam de difícil assimilação para os pequenos, mas, sim, por 

intermédio daquilo que parece tangivelmente certo e, 
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portanto, carregado de significado. A seu ver, a criança 

encontra esse tipo de significado nos contos de fadas. 

“Chapeuzinho Vermelho”, em sua primeira publicação, 

surge, a princípio, em meio a um cenário burguês, em uma 

corte com interesses refinados, preocupada em manter 

tradições, costumes e, acima de tudo, zelar pela reputação das 

moças em seus nobres clãs. Assim, Charles Perrault (1628-

1703), poeta francês, publica Contos da Mamãe Gansa (Les 

Contes la Mêre l’Oyre) em 1967, obra assinada, curiosamente, 

por Pierre Darmancour, filho do autor, como se este fosse o 

autor do livro. Dentre as oito narrativas presentes na edição, 

encontra-se “Le Petit Chaperon Rouge”, no original em francês, 

escrita para entreter e aprazer a corte de Luís XIV e que viria a 

ser uma das mais conhecidas obras da literatura mundial. 

Anos mais tarde, na Alemanha, surge o que pode ser 

considerada como a primeira versão da obra de Chapeuzinho 

Vermelho, já que esta conta com o final alterado, preservando 

a vida da personagem central e de sua avó. Por meio de 

materiais recolhidos entre os anos de 1812 e 1822, resultou o 

volume Contos de fadas para crianças e adultos (no original em 

alemão Kinder-und Hausmärchen), publicado pelos irmãos 
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Jacob Ludwing Carl Grimm e Wilhelm Carl Grimm, ou como se 

tornariam mundialmente conhecidos, os irmãos Grimm, 

pesquisadores da cultura alemã e responsáveis por introduzir 

uma literatura especificamente voltada ao público infantil. 

Seguindo as estruturas do Romantismo, as narrativas dos 

irmãos Grimm cediam ao apelo do humanismo para narrar seus 

contos, nos quais a esperança e a confiança na vida eram 

aspectos predominantes (COELHO, 1991). 

RELEITURAS: NAS TRAMAS DA INTERTEXTUALIDADE 

O processo de transformação ou subversão de um texto 

é reconhecidamente descrito como intertextualidade, ou seja, 

é o recurso de reescrita de textos, repaginando-os, dando-lhes 

uma nova roupagem e, por vezes, sentidos, no qual o leitor é 

instigado a perceber essas mudanças, diferenças e 

interferências entre o novo texto e o seu anterior. É a partir 

desse diálogo entre esses textos que acontece a análise crítica 

do leitor. O uso de uma referência textual como ponto de 

partida para um novo texto constrói e desconstrói o original, 

utilizando-se de transformações culturais e sociais, ampliando 

os horizontes literários, revalorizando e revitalizando o texto 

anterior. É a metamorfose de um texto. 
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Analisando a palavra intertextualidade e separando-a 

por partes, obtemos “inter”, que é de origem latina e refere-se 

a uma noção de “dentro”, ou seja, algo que está dentro (do 

texto), e “textualidade”, como a noção de “conteúdo”, ficando 

clara a definição de seu significado. A noção de 

intertextualidade é um fenômeno bastante antigo, contudo, 

sua noção como um conceito textual nasce apenas no XX, sendo 

formulado e estudado pela escritora francesa Julia Kristeva 

(1974), que cunhou e difundiu o termo, designando assim o 

processo de produtividade do texto literário. Segundo a autora, 

Todo texto se constrói como um mosaico de 
informações, todo texto é absorção e 
transformação de outro texto. Em lugar da 
noção de intersubjetividade, se instala a de 
intertextualidade, e a linguagem poética se lê, 
pelo menos, como dupla. (1974, p.64) 

Pode-se definir intertextualidade como as relações 

explícitas ou implícitas que um texto ou grupo de textos 

determinados mantém com outros textos. Ainda, segundo a 

noção de intertextualidade, o processo de escrita resulta de um 

processo de leitura de um texto anterior ou de vários outros 

textos lidos anteriormente, acrescidos de doses de habilidade 

criativa e noções de originalidade para que não se configure um 

mero trabalho de cópia ou plágio. O uso de ética profissional 
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nessa nova construção textual é fator determinante para que 

não se configure esse plágio, violando ou desconfigurando a 

intencionalidade desse novo texto. Professor e teórico, Laurent 

Jenny (1979) ressalta que a intertextualidade designa não uma 

soma confusa e misteriosa de influências, mas o trabalho de 

transformação e assimilação de vários textos, operado por um 

texto centralizador, que detém o comando do sentido. Sendo 

assim, podemos verificar que a escrita também se modifica a 

partir da soma de bagagens de leituras anteriores, experiências 

e convívios do escritor e que, com infinitas variações, é possível 

criar, recriando. Eagleton Eagleton (1997), filósofo e crítico 

literário britânico, no capítulo “O pós-estruturalismo” do seu 

livro Teoria da Literatura, elucida claramente o conceito 

intertextual atestando que 

Todos os textos literários são tecidos a partir de 
outros textos literários, não no sentido 
convencional de que trazem traços ou 
“influências”, mas no sentido mais radical de 
cada palavra, frase ou segmento é um trabalho 
feito sobre outros escritos que antecederam ou 
cercaram a obra individual. Não existe nada 
como “originalidade” literária, nada como a 
“primeira” obra literária: toda literatura é 
intertextual. (1997, p.190) 

No que tange ao leitor, seu conhecimento prévio 

também é fator importante para uma melhor compreensão, 
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caso ele esteja familiarizado com a referência anterior; porém 

a falta desse conhecimento prévio não representa prejuízo ao 

leitor, ao contrário, pode aguçar-lhe a curiosidade, 

desencadeando múltiplas e novas leituras. Nesse sentido, as 

obras do universo textual de “Chapeuzinho Vermelho”, que se 

seguem ao longo dos anos, possuem uma base sólida, 

construídas a partir de sua primeira publicação, quase quatro 

séculos atrás, pelo francês Charles Perrault. 

CHAPEUZINHO VERMELHO E SUAS VERSÕES 

Na esteira das releituras intertextuais de “Chapeuzinho 

Vermelho”, faremos, neste trabalho, comparações entre as 

narrativas de Perrault e Grimm, com as versões “Chapeuzinho 

Azul” e “Chapeuzinho Preto”, extraídas do livro Chapeuzinhos 

Coloridos (2017), dos autores José Roberto Torero e Marcos 

Pimenta que, em um total de seis histórias, apresenta a 

personagem Chapeuzinho em variadas e inusitadas situações. 

A primeira publicação de “Chapeuzinho Vermelho” 

(1967), de Charles Perrault, apresenta uma personagem 

principal, aparentemente na fase da puberdade. Ao atravessar 

a perigosa floresta a caminho da casa de sua avó, sem qualquer 

orientação materna, a protagonista se depara-se com o lobo. 
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Ludibriada, Chapeuzinho Vermelho revela ao animal o caminho 

para onde se dirige, o que redundará no trágico desfecho para 

avó e neta. 

Com toques moralistas, a história tinha como função 

original servir de alerta às moças, principalmente às belas e 

ingênuas, acerca do perigo de serem enganada por estranhos, 

especialmente os do gênero masculino, como nos elucida os 

autores e psicanalistas gaúchos Diana Corso e Mário Corso: “o 

texto de Perrault tem um caráter de fábula moral, ensina que 

quem transgride as regras se expõe ao perigo, é punido e fim 

de história” (2006, p.51). Acadêmica e especialista em 

literatura infantil, Maria Tatar (2004) ressalta o teor 

admonitório presente ao fim da narrativa do autor francês: 

“sobretudo as mocinhas/ Lindas, elegantes e finas/ Não devem 

a qualquer um escutar./ E se o fazem, não é surpresa/ Que do 

lobo virem o jantar.” (2004, p.338). 

Na narrativa dos irmãos Grimm, influenciada pelo 

romantismo alemão, algumas mudanças em relação ao conto 

publicado anos antes por Perrault, pontuam a história: desta 

vez, Chapeuzinho Vermelho conversa com o lobo, acaba por 

entregar-lhe o caminho da casa de sua avó, que é devorada 
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pelo animal. Chegando à casa da avó, a princípio, a menina tem 

o mesmo trágico destino, porém, um heroico caçador aparece 

para salvá-la e resgatá-la da barriga do lobo, juntamente com a 

avó. Existe ainda outra versão dos irmãos Grimm, na qual 

Chapeuzinho Vermelho encontra-se novamente com o lobo, 

após este primeiro episódio. No entanto, agora, mais esperta e 

ciente do perigo, a garota não se desvia do caminho, chega à 

casa de sua avó antes do animal e as duas preparam uma 

armadilha para o lobo, livrando-se dele. 

A cor vermelha, ponto em comum entre as narrativas de 

Perrault e dos irmãos Grimm, é analisada por Bettelheim por 

um viés sexual: 

Em “Chapeuzinho Vermelho”, tanto no título 
como no nome da menina, enfatiza-se a cor 
vermelha, que ela usa declaradamente. O 
vermelho é a cor que significa as emoções 
violentas, incluindo as sexuais [...] ele sugere 
que não só o chapeuzinho é pequeno, mas 
também a menina. Ela é demasiado pequena, 
não para usar um chapéu, mas para lidar com o 
que ele simboliza o com o que o uso dele atrai. 
(2002, p.209) 

Segundo a visão de Tatar (2004), tanto Perrault quanto 

os irmãos Grimm se empenharam ao máximo em retirar 

elementos considerados grotescos ou obscenos das narrativas 
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de “Chapeuzinho Vermelho”, deixando, contudo (e, 

propositalmente), apenas o teor moralizante da história. 

Nas versões mais atuais, e pós-modernas, porém, essa 

moral, muitas vezes acaba por ser subvertida aos novos 

padrões sociais e culturais, possibilitando a desconstrução de 

papéis femininos clássicos, nos quais o desfecho quase sempre 

apontava para uma figura masculina salvadora, como 

observaremos nas versões a seguir. 

Em “Chapeuzinho Azul” identificamos uma narrativa 

pós-moderna e crítica. A personagem principal, como o nome 

já indica, usava uma capinha azul, igualmente presenteada pela 

avó, como em todas as versões analisadas neste trabalho. 

Nesta versão, contudo, a mãe de Chapeuzinho Azul alerta a 

filha para os perigos da floresta, e esta, pobrezinha, era 

medrosa, como sugere o trecho a seguir: “Pela estrada afora/ 

Eu vou sozinha/ Tão desprotegida/ Ai de mim, tadinha” (2017, 

p.7). Dizem que o medo atrai, e foi assim que Chapeuzinho Azul 

deparou-se com o lobo. Aparentemente ingênua, a menina 

acaba por revelar ao animal seu trajeto, fazendo com que a fera 

faminta imaginasse que um banquete estava por vir: a 

suculenta menina e a sua avó. O que o lupino animal não 
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imaginava, porém, era que desta vez o cardápio seria... lobo 

assado. Vovó, esperta, na verdade tinha em Chapeuzinho Azul 

sua cúmplice para o plano perfeito: matar o lobo e assar sua 

generosa carne. Contudo, tratando-se de uma narrativa 

moderna, contemporânea e alinhada aos novos padrões e 

processos ecológicos de proteção ambiental, surge na casa da 

avó um caçador que, diante de um crime ambiental, vê-se na 

obrigação de levá-las para a delegacia. Lá, foram presas pelo 

crime de matança de animais em extinção, ou seja, os lobos. Na 

manhã seguinte, a mãe de Chapeuzinho Azul vai à delegacia, 

paga a fiança e as duas são libertas. 

“Chapeuzinho Preto”, por sua vez, é um texto com tons 

mais poéticos que as outras versões apresentadas neste 

trabalho. Nesta releitura, o processo de amadurecimento da 

personagem será o fio condutor da narrativa. Uma Chapeuzinho 

vestida de preto – cor que na maioria das vezes é relacionada a 

aspectos negativos e por vezes remetida ao luto – apresenta-se 

de maneira oposta ao simbolismo da cor, sendo uma 

personagem mais emotiva, delicada e sensível. Intuitiva, 

Chapeuzinho Preto não sentia medo, e penetrou na densa 

floresta, a caminho de seu destino, até deparar-se com a fera. A 
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menina, que seguia de maneira contemplativa até a casa de sua 

avó, não percebe o tempo passar, demorando demasiadamente, 

apreciando o caminho. Curiosamente, desta vez, o famoso 

diálogo quase sempre protagonizado pelas personagens mais 

clássicas das narrativas de Chapeuzinho e o lobo, cede a um 

momento de introspecção da personagem, que se questiona: 

– Por que eu tenho orelhas tão grandes? 
E ela se respondeu: 
– Ah, é porque agora já posso usar brincos. 
– E esses olhos tão grandes? 
– É porque agora posso ver mais coisas. 
– E essas mãos tão grandes? 
– É porque agora eu posso alcançar o que antes 
eu não alcançava. 
– E esse nariz tão grande? 
– É porque agora sou dona do meu próprio 
nariz. 
– E essa boca tão grande? 
– Acho que é porque já posso falar por mim 
mesma – falou Chapeuzinho. 
(TORERO; PIMENTA, 2017, p.51) 

Por fim, e ao descobrir que o tempo ainda não viera lhe 

buscar, Chapeuzinho Preto faz as pazes com o lobo, 

saboreando as jabuticabas que levara para a avó, que fora 

devorada pelo lobo, pois cumprira sua missão, e aprende que 

a vida é para ser aproveitada. Nesta versão, o lobo, 

metaforicamente representando a passagem de tempo 

cronológico, poderia ser analisado como algo implacável, que 
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nos devora a seu próprio tempo, e que, diante dele, pouco 

podemos fazer para escaparmos. 

FLORESTA: ENCONTRO E REFLEXÕES 

Outro ponto em comum presente nas quatro histórias 

analisadas é ambientação, no interior de uma floresta: é neste 

local que a narrativa se desenvolve, proporcionado que as 

personagens passem por um processo de amadurecimento e 

transformação. De acordo com o antropólogo e escritor russo 

Vladímir Propp (2002), o herói do conto, independente de quem 

seja, chegará a uma floresta onde começará a sua aventura. 

Ademais, Propp nos esclarece que a floresta nunca é descrita 

com detalhes, contudo, é tida como um ambiente denso, 

misterioso, um pouco convencional, não totalmente verossímil. 

Os pesquisadores Jean Chevalier e Alain Gheerbrant 

(2002), em o Dicionário de símbolos, nos trazem, ainda, outras 

considerações sobre a floresta: no Japão ela é tida como um 

santuário, assim como na cultura celta; na China é considerada 

como um templo. Além disso, eles ressaltan que a floresta tem 

servido de inspiração a poetas, como é o caso de Victor Hugo e 

do hispânico-americano José Eustacio Rivera, acrescentando 

que a ambivalência da floresta gera, ao mesmo tempo, angústia 
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e serenidade, opressão e simpatia. E, por fim, acrescentam que, 

para a psicanálise moderna, a obscuridade da floresta simboliza 

o inconsciente e que seus terrores seriam inspirados, segundo 

Jung, pelo medo das revelações do inconsciente. 

Rito de passagem, é possível concluir que é no ambiente 

mítico e revelador da floresta, por meio de sua significação 

simbólica, que as personagens das obras analisadas neste 

trabalho são levadas tanto ao perigo e à inevitável morte, 

quanto à rendição e ao autoconhecimento. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nas obras aqui analisadas, seja na versão perraultiana, 

na dos irmãos Grimm, ou ainda nas versões modernas de 

Torero e Pimenta, o processo de transformação e a perda da 

inocência podem ser destacados como os traços mais 

marcantes na narrativa da menina que usa capa, seja vermelha, 

preta, azul, ou de muitas outras cores e tipos, histórias que, ao 

longo dos anos e de muitas outras releituras textuais, têm 

surgido no universo literário. 

O diálogo com as obras antigas e as novas roupagens é 

não apenas possível, mas pertinente, como identifica a autora 

Ana Maria Machado: 
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Como esses contos tradicionais são os clássicos 
infantis mais difundidos e conhecidos, a gente 
sabe que pode se referir a eles e piscar o olho 
para o leitor, porque ele conhece o universo de 
que estamos falando. Fica possível, então, fazer 
paródias aos contos de fadas e brincar com esse 
repertório, aprofundando uma visão crítica do 
mundo a partir de pouquíssimos elementos. 
(2002, p.81) 

Diante das releituras possíveis entre as personagens, 

nota-se que os fatores cultural, temporal e social constituem as 

principais diferenças, principalmente no que tange à 

personalidade das personagens, como aponta Reis: 

A refiguração suscita questões socioculturais e 
cognitivas diretamente relacionadas com o 
conceito de sobrevida. Quando se procede à 
refiguração de personagens (em especial 
quando elas correspondem a figuras com ampla 
notoriedade), contribui-se para o 
prolongamento no tempo das propriedades 
distintivas de figuras ficcionais, sendo certo, 
contudo, que a refiguração não opera 
necessariamente num registro de fidelidade 
absoluta. (2018, p.422) 
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UMA ANÁLISE SEMIOLINGUÍSTICA ACERCA 

DOS IMAGINÁRIOS SOCIODISCURSIVOS NO 

CONTO ILUSTRADO SELVAGEM 

Janayna Rocha da Silva 

PALAVRAS INICIAIS 

Sabemos que a leitura é muito importante em nossas 

vidas, já que é por meio dela que o indivíduo aprende, ensina, 

sente, conhece novos lugares e novas histórias de vida. No 

entanto, para que ela seja fonte de prazer, deve-se, de acordo 

com Rebello, “penetrar no sentido por meio da percepção mais 

aprofundada do jogo de palavras que constrói o texto” (2016, 

p.331). É necessário que o leitor consiga transpor a visibilidade 

das palavras e alcance a invisibilidade que elas oferecem. 

A literatura infantil, especificamente, é capaz de formar 

subjetivamente meninos e meninas, sendo orientadora de 

comportamentos, formas de agir e pensar o mundo. Ela, 

portanto, pode ser capaz de cristalizar estereótipos dominantes 

em nossa sociedade ou romper com os padrões pré-

estabelecidos. A identidade de gênero, por exemplo, é muitas 

vezes deturpada a visões estereotipadas. 
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Para Simone de Beauvoir (2016), a marcação sexual de 

gênero ocorre antes do indivíduo existir como ser humano. 

Berger e Luckmann afirmam que 

ser-se mulher e ser-se homem é, sobretudo, um 
conjunto de papéis e expectativas sociais, fruto 
de uma construção social, transmitido pelo 
processo de socialização e eternizado por um 
conjunto complexo de práticas e mecanismos 
de (re)produção de uma ordem instituída e 
fortemente legitimada. (Berger; Luckmann, 
Apud MIRA, 2017, p.15) 

A sociedade moderna, no entanto, tem tentado 

ressignificar as concepções de ser mulher. Há um processo de 

desconstrução dos tradicionais moldes femininos, assim 

segmentos como casamento, maternidade, mercado de 

trabalho, relacionamentos vêm sofrendo modificações de 

valores e padrões comportamentais e/ou ideológicos, 

condizentes com o contexto vigente, promovendo um novo 

entendimento do “ser-se mulher”. Segundo Monnerat, 

a época, o meio social, o micromundo – da 
família, dos amigos e conhecidos – sempre se 
representam por meio de enunciados que dão 
o “tom” de seu tempo. Dessa forma, toda 
época, em cada uma das esferas da vida e da 
realidade, tem tradições acatadas, que se 
expressam e se preservam sob o invólucro das 
palavras, tendo como ponto de ancoragem 
referências culturalmente compartilhadas. 
(2017, p.59) 
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Neste trabalho, objetiva-se investigar como o gênero 

feminino foi tematizado na obra, destinada ao público infantil, 

Selvagem (2015), de Emily Hughes. Tanto o texto quanto as 

ilustrações são da autora. Tomamos, prioritariamente, como 

fundamentação teórica do trabalho a Teoria Semiolinguística 

de Análise do Discurso, criada por Patrick Charaudeau. Essa 

corrente teórica busca analisar os diferentes discursos sociais e 

as suas variantes, enxergando a linguagem como um veículo de 

comunicação. Para essa AD, o homem é visto como um ser 

social que é condicionado pela cultura que o circunda, no 

entanto possui, também, um lado psicossocial, o que lhe 

garante uma individualidade. 

Ademais, pensaremos como ocorre a construção da 

imagem, tendo em vista que o corpus analisado é verbo-visual. 

Para isso, utilizaremos os pressupostos postulados por 

Charaudeau (2013) e Santaella (2012). Como buscamos refletir 

acerca da construção do gênero feminino na obra, as 

contribuições de Beauvoir (2016) também serão utilizadas. 

Para alcançar os objetivos propostos, o trabalho foi 

dividido em seis seções. A primeira versará sobre os imaginários 

sociodiscursivos. A segunda abordará como se dá a construção 
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da imagem. Já a terceira seção tratará a respeito dos papéis de 

gênero, enquanto que, na quarta, faremos a análise do corpus 

selecionado. Por fim, a quinta e a sexta trarão, respectivamente, 

as considerações finais e as referências bibliográficas. 

IMAGINÁRIOS SOCIODISCURSIVOS 

Toda vez em que tomamos a palavra temos em mente 

um projeto de fala. Esse projeto é construído a partir dos 

conhecimentos de mundo e dos julgamentos que fazemos dele. 

Assim, o locutor, ao colocar em prática o seu projeto de fala, 

traz intrinsecamente a pretensão de influenciar, persuadir, 

seduzir o interlocutor, para que o seu discurso seja 

“comprado”, aceito por ele. 

Charaudeau (2015) aponta que a linguagem tematiza 

os objetos, problematiza a maneira como se deve considerá-

los, além de precisar o posicionamento daquele que fala. No 

entanto, o sujeito não é livre para tematizar o seu discurso. 

Isso ocorre porque todo discurso está inserido em uma 

situação de comunicação, logo há restrições e liberdades 

inerentes à tematização. 

O sujeito, portanto, ao se comunicar, possui um 

projeto de fala que é atravessado pela visão de mundo que ele 
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possui. Esse projeto está inserido em um campo temático e é 

imbuído de um propósito comunicativo, além de visar à 

adesão do interlocutor. 

Ao pensarmos, exclusivamente, na literatura infantil, 

qual seria o seu propósito? A literatura infantil permite à 

criança ter consciência do mundo que a cerca. Podemos, então, 

pontuar que nenhuma outra forma de ler o mundo dos homens 

é tão eficaz e rica quanto a permitida pela literatura. Logo, 

podemos afirmar que a literatura infantil permite ao leitor 

vivenciar realidades distintas. 

Para Charaudeau, “o homem tem tanta necessidade da 

realidade para significá-la quanto a realidade tem necessidade 

do homem para ser significada” (2015, p.190). O homem, ao 

habitar o mundo e partilhá-lo com os outros, participa de um 

jogo de olhares e percepções. Ele é objeto do olhar do outro, 

ao mesmo tempo em que faz do outro seu objeto. Esse jogo é 

guiado pelas representações sociais que permitem ao homem 

nomear, definir e interpretar aspectos da realidade, além de 

tomar decisões e posicionar-se face a ela. Segundo o teórico, 

representações constituem maneiras de ver 
(discriminar e classificar) e de julgar (atribuir um 
valor) o mundo, mediante discursos que 
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engendram saberes, sendo que é com esses 
últimos que se elaboram sistemas de 
pensamento, misturas de conhecimento, de 
julgamentos e de afeto. (2015, p.197) 

Os saberes, aqui, são vistos como maneiras de dizer 

configuradas pela e dependentes da linguagem. Eles dividem-

se em saberes de conhecimento e saberes de crença. Os 

saberes de conhecimento são fundados a partir de uma 

verdade exterior ao homem, logo, não são subjetivos. São os 

saberes que dizem respeito aos fatos do mundo, sendo 

construídos por meio da razão científica, ou seja, já foram 

provados, sendo, portanto, incontestáveis. Já os saberes de 

crença são fundados a partir de um julgamento sobre o mundo 

feito pelo homem, logo são subjetivos. São os saberes 

construídos a partir de um juízo de valor. Assim, são 

provenientes de uma avaliação axiológica feita pelo homem a 

respeito dos fatos. 

A linha que distingue esses dois saberes, muitas vezes, 

pode ser tênue. Desse modo, há a possibilidade de o sujeito 

utilizar um saber no lugar do outro para um fim estratégico. 

Os saberes de crença e os de conhecimento estruturam, 

portanto, as representações sociais. Os de conhecimento 

constroem representações classificatórias do mundo e os de 
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crença dão um tratamento axiológico às relações do homem 

com o mundo. Para Charaudeau, “à medida que esses saberes, 

enquanto representações sociais, constroem o real como 

universo de significação, segundo o princípio da coerência, 

falaremos de ‘imaginários’” (2015, p.203). 

Dessa maneira, os imaginários concretizam-se por meio 

de enunciados linguageiros, os quais Charaudeau nomeará de 

imaginários sociodiscursivos. Imaginários porque são imagens 

que interpretam a realidade social porque são concretizados por 

meio dos comportamentos sociais e das atividades coletivas; 

discursivos porque essa concretização ocorre por meio do 

discurso, que pode estar inserido em textos orais ou escritos. 

A CONSTRUÇÃO DA IMAGEM 

Vivemos cercados por imagens. Elas integram a nossa 

vida, seja por meio das imagens mentais que corporificam os 

nossos pensamentos, seja por meio das imagens visuais que 

fazem parte do nosso cotidiano, quando ligamos a tv, o 

computador, o celular, contemplamos uma pintura ou lemos 

uma obra verbo-visual, por exemplo. 

De acordo com Charaudeau (2013), a imagem material 

é construída a partir de uma relação triádica: um mundo, um 
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olhar e uma aparelhagem. Dessa forma, no processo de 

produção da imagem, há um sujeito que se encontra diante de 

um mundo em estado bruto. Para captá-lo, o sujeito utiliza-se 

de artefatos, construindo, assim, um mundo representado a 

partir de um enquadramento. 

 

Figura 1 – Fonte: Criação nossa, a partir de Chauradeau (2013, p.384) 

Já no processo de recepção da imagem, há um sujeito 

que observa a imagem como um mundo representado a partir 

de um duplo papel: substituição (a imagem substitui o objeto 

físico) e apresentação (a imagem exibe o objeto). Dessa forma, 

o sujeito receptor da imagem é convocado a desenvolver uma 

dupla atividade: a de sentir e a de interpretar a imagem. 

As obras verbo-visuais apresentam uma articulação 

entre imagem e texto. Segundo Santaella (2012), as relações 
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entre texto e imagem podem ser observadas de muitas 

perspectivas. Primeiramente, a partir de relações sintáticas, ou 

seja, do lugar ocupado pela imagem e pelo texto no plano 

gráfico; posteriormente, a partir de relações semânticas, isto é, 

das trocas possíveis de significados entre imagens e texto e, 

finalmente, a partir das relações pragmáticas, ou seja, dos 

efeitos que imagem e texto produzem no receptor. 

A autora aponta as seguintes formas de relações 

semânticas: 

a) dominância: quando a imagem é superior ao texto; 

b) redundância: quando a mensagem verbal repete o 

que se vê na imagem; 

c) complementariedade: quando a imagem e o texto 

possuem a mesma importância; 

d) discrepância ou contradição: quando o texto e a 

imagem apresentam formas de combinação equivocadas. 

Este trabalho abordará apenas a relação semântica, 

tendo em vista que o aspecto primordial da investigação é 

observar como a imagem alia-se ao texto a fim de produzir uma 
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mensagem, de modo que esta reproduza ou rompa com 

ideologias vigentes. 

É UMA QUESTÃO DE GÊNERO 

Simone de Beauvoir, em sua obra O Segundo Sexo, que 

foi publicada originalmente em 1949, reflete sobre a situação 

da mulher e quais as implicações e consequências de se estar 

nessa condição. A partir de uma perspectiva existencialista, na 

qual se pensa que primeiro nasce o corpo no mundo, depois 

torna-se sujeito, ou seja, o homem se constrói à medida em que 

existe, a autora constrói o que podemos chamar de um 

feminismo existencialista, no qual há “a tomada de consciência 

da situação da mulher e suas possibilidades para a realização 

de um projeto de autoafirmação para além do gênero que a 

define” (RIBEIRO, 2015, p.14). 

A filósofa inicia a sua obra tecendo uma crítica à teoria 

do eterno feminino, visto que há uma concepção de que a 

feminilidade faz parte da essência feminina. Além de ser 

carregada de mitos, que limitam o ser mulher, sustentando 

opressões, Simone, ironicamente, questiona, 

todo ser humano do sexo feminino não é, 
portanto, necessariamente mulher; cumpre-lhe 
participar dessa realidade misteriosa e 

341



ameaçada que é a feminilidade. Será esta 
secretada pelos ovários? Ou estará congelada 
no fundo de um céu platônico? E bastará uma 
saia fru-fru para fazê-la descer à Terra? 
(BEAUVOIR, 2016a, p.9) 

A partir disso, a autora aponta que nem as ciências 

biológicas, nem as sociais acreditam mais na existência de 

entidades imutavelmente fixas, que determinam 

características como a das mulheres, já que o comportamento 

é visto como uma reação secundária a uma situação. Assim, não 

basta definir a mulher a partir da teoria do eterno feminino. 

Beauvoir apresenta, então, a questão que é o eixo central de 

sua reflexão: o que é uma mulher? Fundamentada na 

perspectiva existencialista, a autora diz que “ninguém nasce 

mulher; torna-se” (2016b, p.11). Desse modo, ela pensa a 

categoria mulher como uma construção social e não como algo 

natural, biológico. 

Nenhum destino biológico, psíquico, econômico 
define a forma que a fêmea humana assume no 
seio da sociedade; é o conjunto da civilização 
que elabora esse produto intermediário entre o 
macho, o castrado e o que qualificam de 
feminino. (2016b, p.11) 

Tomando como ponto de partida a dialética do senhor 

e do escravo de Hegel, Beauvoir cunha o conceito de Outro. De 

acordo com a autora, a mulher não é definida em si mesma, 
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mas em relação ao homem e a partir do olhar deste, de modo 

que ela não é considerada um ser autônomo. Assim, ela pontua 

que o homem é pensável sem a mulher, contudo a mulher não 

é pensável sem o homem. 

O homem representa a um tempo o positivo e o 
neutro, a ponto de dizermos “os homens” para 
designar os seres humanos, tendo-se assimilado 
ao sentido singular do vocábulo latino vir o 
sentido geral do vocábulo homo. A mulher 
aparece como o negativo, de modo que toda 
determinação lhe é imputada como limitação, 
sem reciprocidade. (2016a, p.11) 

Dessa forma, a mulher é o inessencial que se encontra 

diante do essencial. “O homem é o Sujeito, o Absoluto; ela é o 

Outro” (2016a, p.13). Ribeiro aponta que 

para responder a questão da submissão da 
mulher, Beauvoir invocará o conceito sartreano 
de situação. A situação, para funcionar como 
tal, se põe diante do homem porque exige do 
homem sua ultrapassagem que se dá por meio 
da liberdade. No caso da mulher, se impõe a ela; 
o gênero, a mulher como situação, constitui–se 
como situação sui generis, mitigando sua 
liberdade e pondo-se, do ponto de vista da 
aparência, como ontologicamente anterior ao 
para si, determinando-a. (2015, p.22) 

Ou seja, o gênero é algo que se impõe à mulher, sendo 

sempre anterior a ela, de modo que as dissemelhanças entre 
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homens e mulheres não são de ordem natural, mas cultural, por 

isso não se nasce mulher, mas torna-se. 

Vamos à análise. 

ANÁLISE DO CORPUS 

Selvagem (2015) conta a história de uma menina que foi 

criada em uma floresta sem contato algum com humanos. Ela 

foi criada pelos animais da floresta que a adotaram como filha. 

Assim, as aves a ensinaram falar, os ursos a comer e as raposas 

a brincar. Um dia, ela foi achada por caçadores e levada para a 

cidade. Tentam ensiná-la o “jeito certo” de falar, comer e 

brincar. No entanto, a menina sente-se inadequada naquele 

lugar. Até que, um dia, ela resolve ir embora, retornando à 

floresta para viver de novo com os bichos e plantas. 

O texto apresenta uma estrutura organizada pelo modo 

narrativo. Há, portanto, um narrador que descreve uma 

sequência de ações e que, por sua vez, deseja transmitir algo, 

de um certo modo, a um destinatário. A fim de captar esse 

destinatário, o narrador compartilha fatos da vida da actante 

principal, envolvendo o leitor por meio da emoção. 

Selvagem (2015) é um texto verbo-visual, assim como a 

maioria dos textos voltados ao público infantil. Dessa maneira, 
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a imagem combina-se às palavras para auxiliar o sentido do 

texto. A narrativa analisada divide-se espacialmente em dois 

momentos: em um primeiro momento, a menina vive na 

floresta; em um segundo momento, a menina vive na cidade. 

No primeiro momento, a imagem e o texto relacionam-

se por complementariedade. Tanto o texto quanto a imagem são 

importantes para a compreensão da história. O sujeito-

interpretante, portanto, precisa reconhecer os ícones que 

operam por semelhança a elementos do nosso cotidiano: a 

árvore, a menina, os pássaros. Esses elementos complementam-

se ao verbal, situando o interlocutor à história que é narrada, 

trazendo à mente várias informações: há uma menina e pássaros 

e uma árvore. Os pássaros estão ensinando-a a falar. O cabelo da 

menina é semelhante às folhas das árvores. 

Ao ver que a menina está sendo ensinada a falar por 

pássaros, através de um movimento de comparação, o leitor 

identifica que a menina vive só com os animais, portanto eles 

ocupam o papel de pais/educadores dela naquele contexto. 
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Figura 2 – Fonte: HUGHES (2015). Selvagem. Rio de Janeiro: Pequena Zahar, p.6-7. 

Já no segundo momento, a imagem sobrepõe-se ao 

texto, havendo, então, uma relação de dominância. Dessa 

forma, o sujeito-interpretante precisa reconhecer os ícones 

que fornecem mais informações do que o texto verbal. Em 

primeiro plano, há uma imagem icônica de um jornal que 

identifica por meio de um substantivo e qualifica por meio de 

um adjetivo o homem que levou a menina para a cidade: 

“psiquiatra famoso”. Em um segundo plano, a qualificação é 

confirmada através das imagens dos diplomas que se 

encontram na parede: “Certificado de excelência em 

psicologia” e “Phd em psicologia”. Assim, há a confirmação 

acadêmica de que aquele médico é especialista em sua área, 

portanto é qualificado pelo jornal como famoso. Tais 

informações são inferidas a partir de um cálculo interpretativo 
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que relaciona os saberes de conhecimento e os saberes de 

crença aos itens apresentados no texto. 

Na página seguinte, que é composta apenas por 

imagens, temos uma intertextualidade por meio da alusão à 

obra Mogly. Fiorin afirma que “a intertextualidade é o processo 

de incorporação de um texto em outro, seja para reproduzir o 

sentido incorporado, seja para transformá-lo” (1999, p.30). 

Desse modo, há a reprodução do sentido do texto fonte, pois a 

imagem icônica do livro serve para rememorá-lo, além de aludir 

à temática semelhante, já que Mogly conta a história de um 

menino que foi criado por lobos em uma floresta. 

Outros elementos compõem a imagem: a menina está 

sendo penteada por uma mulher e, ao mesmo tempo, 

examinada pelo médico. O médico realiza anotações ao 

examiná-la. A menina, que agora está usando um vestido, 

aparenta insatisfação, já que os braços estão cruzados e o rosto 

“fechado”. A mulher que a penteia apresenta o mesmo rosto 

de insatisfação. Todas essas informações são levadas ao 

sujeito-interpretante por meio de ícones dispostos na página. 

No entanto, as imagens ganham um valor indicial, já que é por 

meio delas que todas essas informações são acionadas. 
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Portanto, novamente, as informações são inferidas a partir dos 

saberes de crença e conhecimento dos leitores. 

 

Figura 3 – Fonte: HUGHES (2015). Selvagem. Rio de Janeiro: Pequena Zahar, 
p.18-19. 

Selvagem constrói o gênero feminino por meio da 

ruptura com padrões sociais vigentes. A feminilidade é uma das 

características imputadas ao gênero feminino. Portanto, toda 

mulher deve ser feminina. Contudo, o que seria o ideal de 

feminilidade? A feminilidade, ainda hoje, é muitas vezes 

associada ao ato de ser vaidosa, possuir a voz mansa e doce, ser 

sempre educada, estar sempre com os cabelos arrumados, as 

unhas feitas, etc. A actante principal inicia a narrativa vivendo 

em uma floresta, onde nada disso é exigido dela. Contudo, ao 

ser levada para a cidade, essas exigências surgem, dessa forma, 

ela é vestida e penteada. 
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Figura 4 – Fonte: HUGHES (2015). Selvagem. Rio de Janeiro: Pequena Zahar, p.34. 

 

Figura 5 – Fonte: HUGHES (2015). Selvagem. Rio de Janeiro: Pequena Zahar, p.19. 
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Nas imagens acima, o cabelo representa, 

metaforicamente, a prisão e a liberdade. Ao ser levada para a 

cidade, ela passa a ter que seguir padrões comportamentais 

exigidos socialmente. Na floresta, ela era livre para ser ela 

mesma. A narrativa, portanto, aborda à questão da liberdade 

de ser quem se é. 

A narrativa é finalizada com o retorno da menina à 

floresta, ou seja, um retorno à liberdade. Selvagem rompe com 

padrões comportamentais de gênero, já que sua actante 

principal não busca o ideal de feminilidade, é livre, realiza as 

suas próprias escolhas e não se deixa “domar”. Assim, há uma 

ruptura da imagem clássica que foi construída socialmente em 

relação ao gênero feminino. 

 

Figura 6 – Fonte: HUGHES (2015). Selvagem. Rio de Janeiro: Pequena Zahar, 
p.34-35. 
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PALAVRAS FINAIS 

A leitura de um texto literário não ocorre apenas por 

meio da decodificação dos signos, já que é necessário penetrar 

no mundo das palavras e imagens, no caso de textos verbo-

visuais, e enxergar todas as múltiplas possibilidades oferecidas. 

Selvagem nos mostra que ler um texto é também ler o 

mundo. Já que por meio de uma narrativa simples, questões 

sociais são suscitadas. Dessa forma, para uma leitura eficiente, 

é necessário reconhecer experiências vividas no mundo real e 

relacioná-las à conjuntura do texto. 

O corpus analisado, ao promover a desconstrução do 

imaginário de gênero já consolidado socialmente, tornar-se um 

veículo propagador de novas formas de “ser-se no mundo”. Por 

meio de um texto que apresenta uma certa facilidade em sua 

decodificação e imagens que complementam, ao mesmo 

tempo em que dominam a narrativa, a leitura torna-se 

sedutora, havendo, então, a captação do sujeito-interpretante 

e a sua adesão ao projeto de fala do sujeito-comunicante. 
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ENTRE ESPADAS E ROSAS: 

A PERFORMANCE DE GÊNERO EM CONTOS 

DE FADAS DE MARINA COLASANTI 

E NEIL GAIMAN 

Simone Campos Paulino 

INTRODUÇÃO 

O ato de mulheres se travestirem como homens, 

desafiando as expectativas de gênero, aparece, repetidas 

vezes, na literatura como uma forma de desafiar os padrões 

impostos ao gênero. Viola, personagem de Noite de Reis (1601-

1602) de William Shakespeare, tomou o lugar do irmão 

Sebastian e experimentou a prerrogativa de liberdade do 

masculino. Nos contos de fadas vemos acontecer algo 

semelhante na ficção de Marie-Jeanne L’Héritier, quando, no 

século XVII, ela escreveu uma narrativa chamada Marmoisan 

(1695), cuja protagonista feminina também se utiliza do 

artifício de se travestir de homem. Séculos mais tarde, nessa 

esteira, temos o conto de fadas “Entre a espada e a rosa” (1992) 

de Marina Colasanti e o livro A Bela e a Adormecida (2015) de 

Neil Gaiman em que, para sair do âmbito privado e conquistar 

o espaço público, as protagonistas utilizam armaduras e 

performatizam o gênero masculino. Compreender o gênero 
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como performance nos remete aos preceitos de Judith Butler 

(2003) que aponta para o gênero como uma performance, isto 

é, o indivíduo é reconhecido como “homem” ou “mulher” – 

dentro de um binarismo sexual – através das características 

socioculturais generificadas que o identificam com um gênero 

ou com outro. O presente trabalho propõe, portanto, discutir a 

performatividade do gênero dentro dos contos “Entre a espada 

e a rosa” e A Bela e a Adormecida e como, através da subversão 

das expectativas de uma identidade de gênero supostamente 

monolítica, as personagens femininas dessas obras 

ressignificam o feminino e conquistam o poder de escolha 

sobre o próprio destino. 

MULHERES TRAVESTIDAS 

Joana D´Arc, morta na fogueira em 1431, foi uma 

personagem importante da Guerra dos Cem anos. Lutando, em 

trajes masculinos, a jovem, orientada por visões de São Miguel 

e Santa Catarina, chegou a comandar exércitos franceses. 

Apesar de suas vitórias, D´Arc foi capturada por borgonheses 

que a entregaram ao exército inimigo. Além da acusação de 

feitiçaria, pesou sobre Joana D´Arc também a acusação pautada 

em Deuteronômio 22, que afirma, segundo o versículo 5, que 
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“A mulher não se vestirá de homem, nem o homem se vestirá 

de mulher: aquele que o fizer será abominável diante do 

Senhor, seu Deus”. 

Colette Beaune, na Biografia de Joana D´Arc, sobre essa 

personagem histórica descreve que: 

Puella e virgem, Joana ainda não pertencia à 
categoria das mulheres. Aquelas que renunciara 
à sexualidade ou ainda não chegaram a ela, não 
podem, em sentido estrito, ser chamados nem 
de homem nem de mulher. Entretanto, homens 
e mulheres fazem acompanhar suas roupas de 
ornamentos ou instrumentos específicos aos 
dois sexos. Aos homens a espada, às meninas a 
roca e o fuso. (2004, p.149 – grifo meu) 

De acordo com a parte em destaque, ainda que não 

pertencesse a qualquer um dos gêneros, uma vez que não se 

expressava sexualmente, D´Arc confrontou as expectativas de 

gênero socialmente constituídas, pois, ao trajar uma 

armadura, ela utilizou aparatos e próteses que a identificavam 

com o masculino. 

Observe ainda que, no termo grifado, Beaune destaca 

que a espada pertencia aos homens e às mulheres, a roca e o 

fuso. Sendo assim, vemos que a guerra é, supostamente, um 

território masculino e o lar e as tarefas domésticas pertencem 

ao feminino. 
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Walnice Nogueira Galvão (1998), em A donzela-

guerreira: um estudo de gênero, aponta que Joana D´Arc possui 

qualidades masculinas (como a bravura e a coragem), mas 

também possui a pureza e a virgindade que são qualidades 

atreladas ao feminino e a marcam como donzela-guerreira. Em 

ensaio anterior ao livro, Galvão descreve, da seguinte forma, o 

arquétipo da donzela-guerreira: 

Ei-la que surge a nosso lado em carne o osso, 
qual Mu-lan, a chinesa do século V, indo à 
guerra para substituir o pai na guerra contra os 
tártaros para substituir o velho pai carente de 
filho. [...] Invoque-se Santa Joana D’Arc, Palas 
Atena, Parvati ou Iansã, a que roubou o raio de 
dentro da boca de Xangô tornando-se senhora 
das tempestades e das mulheres de cabeça 
forte, a padroeira de todas elas nunca falta em 
qualquer panteão. Essas personagens 
frequentam a literatura, as civilizações, as 
culturas, as épocas, a História, a mitologia. Filha 
de pai sem curso de mãe, seu destino é 
assexuado, não pode ter amante nem filho. 
Interrompe a cadeia das gerações, como se 
fosse um desvio do tronco central e a natureza 
a abandonasse por inviabilidade. Sua potência é 
para trás, para o pai; enquanto ela for só do pai, 
não tomará outro homem. Mulher maior, de 
um lado, acima da determinação anatômica; 
menor, de outro, suspensa de acesso à 
maturidade, presa ao laço paterno, mutilada 
nos múltiplos papéis que a natureza e sociedade 
lhe oferecem. (1981, p.8 – grifos meus) 
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Consideramos, portanto, que a donzela guerreira não se 

ajusta ao papel imposto socialmente e trata-se de um ser 

assexuado (ou melhor seria dizer “assexual”), uma vez que, 

apesar de se travestir como homem, sua pulsão sexual não se 

direciona a homens ou a mulheres. 

Essa reprodução de tecnologias, que formam o gênero, 

são uma forma de legitimar algo socialmente construído e, ao 

punir aquele que se desvia desse modelo, busca-se disciplinar 

esses corpos dentro desse binarismo sexual. Judith Butler 

afirma que “Essa produção disciplinar do gênero leva a efeito 

uma falsa estabilização do gênero, no interesse da construção 

e regulação heterossexuais da sexualidade no domínio 

reprodutor” (2017, p.234). 

Nos contos de fadas, do ciclo das preciosas (França do 

século XVII), encontramos a recorrência de protagonistas que, 

como Joana D´Arc se travestiram de homem. Devemos ressaltar 

que as preciosas eram um grupo de escritoras que se opunham 

ao papel da mulher na sociedade, eram contrárias aos 

casamentos arranjados e utilizavam os contos de fadas como 

forma de dar voz a esse protesto. 
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Ao falar sobre essas personagens femininas que 

performatizam o gênero masculino, Christiane Jones as chama 

de “travestis”. A autora enumera: 

Como icônicos travestis da tradição francesa, 
são conhecidos dos estudos dos contos de 
fadas: Léonore / Marmoisan em “Marmoisan, 
ou l’innocente tromperie” de Marie-Jeanne 
L’Héritier (Marmoisan, ou o Truque Inocente); 
Belle-Belle / Fortuné, em Belle Belle Belle-Belle 
ou Fortune, de Marie-Catherine de Aulnoy; e 
Constantine /Constantin em “Le Sauvage” (The 
Savage), de Henriette-Julie de Murat. (2013, 
p.16 – tradução minha) 

Todas as escritoras supracitadas pertenciam ao 

preciosismo francês e, dar a suas protagonistas um vislumbre 

do universo masculino, parece-nos, uma forma de questionar o 

papel da mulher na sociedade da época. Essas personagens 

necessitaram estilizar seus corpos para, então, serem aceitas 

como pertencentes ao gênero masculino e gozarem de alguma 

liberdade social. 

Butler explica que: 

Quando Simone de Beauvoir diz que “não se 
nasce mulher, torna-se”, ela se apropria e 
reinterpreta essa doutrina fenomenológica dos 
atos de formação. Nesse sentido, um gênero 
não é de forma alguma uma identidade estável 
do qual diferentes ações acontecem, nem seu 
lugar de agência; mas uma identidade 
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tenuamente constituída no tempo – identidade 
instituída por meio de uma repetição estilizada 
de certos atos. Os gêneros são instituídos pela 
estilização do corpo, por isso, precisam ser 
entendidos como o processo ordinário pelo 
qual gestos corporais, movimentos e ações de 
vários tipos formam a ilusão de um EU atribuído 
de gênero imemorial. (2019, p.213 – grifo meu) 

Sendo assim, destacamos, da citação de Butler, que o 

gênero não tem característica monolítica e imemorial, ainda 

que se queira o interpretar dessa forma. Ele é, por outro lado, 

uma repetição de atos que vão marcar aquela identidade 

como feminina ou masculina. Esses atos, decerto, também 

estão atrelados aos trajes com os quais o indivíduo se 

apresenta socialmente. 

“ENTRE A ESPADA E A ROSA”: UMA PRINCESA ENTRE DOIS 

GÊNEROS 

O conto “Entre a espada e a rosa”, escrito por Marina 

Colasanti, publicado em 1992, em livro homônimo, inicia com a 

seguinte sentença: “Qual é a hora de casar, senão aquela em que 

o coração diz “quero”? A hora que o pai escolhe” (2015, p.99). 

A princesa colasantiana se vê diante de um casamento 

indesejado, uma imposição do pai. Defronte desse impasse ela 

pede ao próprio corpo uma solução que vem, magicamente, na 

forma de uma barba rubra que cobre seu rosto. 
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O pai, tendo perdido a aliança que seria feita através do 

casamento, expulsa a filha do castelo. A princesa tenta 

emprego como mulher, mas a barba a identifica como homem. 

Ela tenta também trabalho como homem, mas o corpo frágil a 

identifica como mulher. 

Não podendo se adequar num binarismo sexual, a 

protagonista do conto colasantiano cria para si um gênero, ou 

melhor, se expressa como intersexual, em algo que ela nomeia 

como guerreiro: “Agora, debaixo da couraça, ninguém veria seu 

corpo, debaixo do elmo, ninguém veria sua barba. Montada a 

cavalo, espada em punho, não mais seria homem nem mulher. 

Seria guerreiro.” (COLASANTI, 2015, p.100). 

Sendo assim, vestida de guerreiro e se aproximando do 

gênero masculino, a personagem travestida de Colasanti 

consegue adentrar o espaço público. Paulino ressalta sobre 

esse conto que: 

Aos homens pertencia o espaço público; às 
mulheres, o privado; mas para o “between” do 
gênero, no qual a princesa se encontrava, não 
havia um espaço destinado, o que a forçou a 
criar seu próprio espaço. O que aqui chamamos 
por “between” é o “entre-lugar” do gênero. 
(2019, p.276) 
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“A couraça falava mais que o nome” (COLASANTI, 2015, 

p.100), afirma o narrador. Sendo assim, a representação social 

da protagonista colasantiana se dava pelo que ela vestia e pela 

sua performance. 

Em “Entre a rosa e a espada”, a protagonista acaba se 

apaixonando por um rei. Isso a desvia do arquétipo de 

donzela-guerreira proposto por Galvão (1998), uma vez que se 

espera que essa seja assexual. Diante do impasse imposto pelo 

rei, que deseja ver seu rosto, a princesa pede, mais uma vez 

ao próprio corpo, uma solução mágica. A barba, portanto, se 

transforma em rosas que, caindo, deixam o rosto da 

protagonista liso novamente. 

“A princesa soltou os cabelos, trajou seu vestido cor de 

sangue. E arrastando a cauda de veludo, desceu as escadarias 

que a levariam até o Rei, enquanto um perfume de rosas se 

espalhava no castelo” (COLASANTI, 2015, p.102), assim 

descreve o narrador de Marina Colasanti o momento em que, 

voltando a performatizar o gênero feminino, a protagonista 

parte ao encontro do rei. Vemos aqui que a princesa, apesar de 

utilizar próteses identitárias do feminino (como o vestido e os 

cabelos compridos), se mostra agente do próprio destino. 
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A BELA E A ADORMECIDA: UMA RAINHA E UM DESTINO 

No conto A bela e a Adormecida de Neil Gaiman, 

publicado pela Rocco, no Brasil, em 2015, temos uma narrativa 

do depois do felizes para sempre. Com ilustrações de Chris 

Riddell, a narrativa inicia com uma rainha em dúvida diante do 

casamento eminente: 

Ela ficou se perguntando como se sentiria na 
condição de ser esposa. Seria o fim de sua 
vida, concluiu, se a vida fosse um tempo de 
escolhas. Em uma semana não teria mais o 
que escolher. Reinaria sobre seu povo. Teria 
filhos. Talvez morresse no parto, talvez de 
velhice, ou em batalha. Mas o caminho para 
sua morte, a cada batida do seu coração, seria 
inevitável. (2015, p.14) 

O destino para a rainha parecia inexorável. Ela, no 

entanto, encontra um escape quando os anões trazem para ela 

a notícia de uma maldição que vem tomando os reinos vizinhos 

e fazendo com que todos adormeçam. Tendo estado em sono 

profundo por anos, a rainha se vê como a única capaz de deter 

aquele mal, antes que chegasse ao seu reino: 

Ela mandou buscar a cota de malha. 
Ela mandou buscar a espada. 
Ela mandou buscar mantimentos e o cavalo, e 
em seguida cavalgou palácio afora, em direção 
ao leste. (GAIMAN, 2015, p.21) 
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Tomando o papel de agente das ações heroicas dos contos 

de fadas, a rainha se traveste, remetendo-nos ao arquétipo da 

donzela-guerreira e, como tal, ela se mostra assexual. 

Um dos pontos mais controversos desse livro está numa 

das ilustrações. Considerado por muitos um “beijo lésbico”, a 

ilustração mostra o momento que, tomando para si o papel de 

herói da história, a rainha desempenha a ação de beijar a jovem 

adormecida. Não há conotação sexual no ato (Figura 1). 

 

Figura 1 

Após extinguir a maldição, a rainha não retorna para o 

reino, nem se casa com o príncipe que ficou a aguardando. “Eles 

[a rainha e os anões] andaram para o leste, os quatro, para 
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longe do pôr do sol e das terras que conheciam, e seguiram 

noite adentro” (GAIMAN, 2015, p.66). 

AS PROTAGONISTAS DE COLASANTI E GAIMAN: ENTRE ROSAS 

E ESPADAS 

Como vimos anteriormente, as personagens de Marina 

Colasanti e de Neil Gaiman, nas narrativas supracitadas, se 

aproximam do arquétipo da donzela-guerreira e utilizam 

elementos dos contos de fadas em sua constituição. 

O conto colasantiano traz o dilema da protagonista em 

seu título. Se pensarmos nas rosas como um símbolo do 

feminino e a espada, do masculino, já se antecipava o grande 

conflito da princesa entre dois gêneros. 

A espada, que remete ao masculino por ter uma 

estrutura fálica e estar relacionada à guerra, é um instrumento 

que aparece nas duas narrativas, no momento em que as 

personagens passam a performatizar outro gênero. Desta 

forma, ao trajarem vestes socialmente atribuídas ao masculino, 

a protagonista de Colasanti e a de Gaiman, adentraram ao 

universo da guerra, espaço precipuamente dos homens. 

364



Envolver as protagonistas travestidas em temas de 

guerra era comum nos contos de travestimento franceses do 

século XVII, conforme ressalta Jones: 

os contos de travestimento de d'Aulnoy, 
L'Héritier e Murat parecem corajosamente 
terem envolvido o feminino na história mais 
masculina de todas: guerra. Pelo menos, essa 
seria a maneira lógica de olhar flexão de gênero, 
se começarmos com a ideia de que o enredo da 
guerra altera significativamente a ideia de 
heroísmo predominante nos contos de fadas. 
(2013, p.29 – tradução minha) 

O tema da guerra, portanto, aproxima as protagonistas 

da característica heroica que se espera do masculino nos 

contos de fadas. 

As duas protagonistas, como vimos, começam as 

narrativas diante da imposição de um casamento que não 

desejam. Para ambas o escape se encontra em performatizar o 

gênero masculino e gozar da prerrogativa de liberdade dada 

socialmente a esse gênero. Portanto, as identidades delas 

necessitam ser marcadas com a couraça, a armadura, a espada 

para serem distinguidas socialmente. 

Butler afirma que: 

O fato de o corpo gênero ser marcado pelo 
performativo sugere que ele não tem status 
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ontológico separado dos vários atos que 
constituem sua realidade. Isso também sugere 
que, se a realidade é fabricada como uma 
ausência interna, essa própria interioridade é 
efeito e função de um discurso decididamente 
social e público, da regulação pública da 
fantasia pela política de superfície do corpo, do 
controle da fronteira do gênero que diferencia 
o interno de externo e institui a integridade do 
sujeito. (2017, p.235) 

Sendo assim, a superfície do corpo dessas protagonistas 

é marcado socialmente, fabricando uma realidade. 

Podemos, ainda, afirmar que, tanto a protagonista de 

Colasanti, quanto a de Gaiman, ainda que realizem uma 

performance que as aproxime do masculino, estão, na verdade, 

buscando escapar do binarismo sexual. Podemos ver isso 

claramente quando o narrador colasantiano afirma que a 

princesa “não mais seria homem nem mulher” (COLASANTI, 

2015, p.100). 

Essa negação da sexualidade nos remete ao Manifesto 

Contrassexual de Paul B. Preciato que explica: 

A contrassexualidade é [...] uma teoria do corpo 
que se situa fora das oposições homem/mulher, 
masculino/feminino, 
heterossexualidade/homossexualidade. Ela 
define a sexualidade como tecnologia e 
considera que diferentes elementos do sistema 
sexo/gênero denominados “homem”, “mulher”, 
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“homossexual”, “heterossexual”, “transexual”, 
bem como suas práticas e identidades sexuais, 
não passam de máquinas, produtos, 
instrumentos, aparelhos, truques, próteses, 
redes, aplicações, programas, conexões, fluxos 
de energia e de informação, chaves, 
equipamentos, formatos, acidentes, detritos, 
mecanismos, usos, desvios...” (2019, p.412) 

Os dois contos, apesar dos desfechos distintos, nos 

levam a um mesmo caminho. Enquanto no conto colasantiano 

a princesa volta a performatizar o feminino e vai ao encontro 

do rei por quem se apaixonou; na narrativa de Gaiman a rainha 

parte para terras desconhecidas, abandonando o próprio reino 

e, também, o futuro marido. As duas protagonistas, entretanto, 

mostram-se livres das expectativas de gênero, pois não mais 

buscam se inserir no que se espera do feminino, e ambas 

escolhem o próprio destino. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O conto colasantiano “Entre a espada e a rosa” e a 

narrativa de Neil Gaiman A Bela e a Adormecida são duas 

histórias que se encontram no que tange o conflito das 

protagonistas e a solução engendrada por elas. 

Ambas as personagens, diante de um casamento 

indesejado, escapam e conquistam o âmbito público, 
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performatizando o gênero masculino através de dispositivos de 

gênero como a armadura, a couraça e a espada. A guerra, lugar 

de domínio masculino, faz com que essas donzelas-guerreiras, 

tais qual Joana D´Arc, conquistem prestígio. 

Ao se tornarem heroínas dessas narrativas, as 

personagens femininas, tornam-se agentes do próprio destino 

e, desconstruindo as expectativas estabelecidas dentro de um 

binarismo sexual, elas passam a encarnar a figura dos príncipes 

dos contos de fadas e, portanto, a terem poder de escolher o 

desfecho da própria história. 

REFERÊNCIAS 

BEAUNE, Colette (2006). Joana D´Arc: Uma biografia. Marcos 
Flamínio Peres (Trad.). São Paulo: Globo. 

BUTLER, Judith (2015). “Atos performáticos e a formação do gênero: 
um ensaio sobre fenomenologia e a teoria feminista”. In: HOLLANDA, 
Heloísa Buarque de. Pensamento feminista: conceitos fundamentais. 
Rio de Janeiro: Bazar do tempo. 

______ (2017). “Inscrições corporais, subversões performativas”. In: 
______. Problemas de gênero. Renato Aguiar (Trad.). Rio de Janeiro: 
Civilização brasileira. 

COLASANTI, Marina (2015). “Entre a espada e a rosa”. In: ______. 
Mais de 100 histórias maravilhosas. São Paulo: Global. 

GAIMAN, Neil (2015). A Bela e a Adormecida. Renata Pettengill 
(Trad.). Rio de Janeiro: Rocco Jovens Leitores. 

368



GALVÃO, Walnice Nogueira (1998). A donzela-guerreira: um estudo 
de gênero. São Paulo: Editora SENAC São Paulo. 

______ (1981). “O ciclo da donzela-guerreira”. In: ______. Gatos de 
outro saco: ensaios críticos. São Paulo: Brasiliense. 

JONES, Christine A (2013). “Thoughts on ‘heroinism’ in french fairy 
tales”. Marvels & Tales, 27(1), 1; 15-33. 

PAULINO, Simone (2019). Tecendo e destecendo: representações 
femininas nos contos de fadas da tradição e de Marina Colasanti. 
Duque de Caxias: edição do autor. 

PRECIADO, Paul B (2015). “O que é a contrassexualidade?”. In: 
HOLLANDA, Heloísa Buarque de. Pensamento feminista: conceitos 
fundamentais. Rio de Janeiro: Bazar do tempo. 

369



DA CURANDEIRA À FEITICEIRA, O 

CONHECIMENTO PROIBIDO E MALIGNO 

Tuane Silva 

Um animal imperfeito, sem fé, 
sem lei, sem medo, sem 
consistência. 
(Ditado francês do século XVII 
sobre as mulheres) 

Não é pecado amar uma mulher. 
(Langiva, Morte Negra) 

Há muito tempo, ouvimos histórias de mulheres 

rezadeiras, benzedeiras e curandeiras, que auxiliavam e 

protegiam os necessitados por meio do poder da natureza, com 

ervas medicinais ou com simpatias, adivinhações e feitiços para 

qualquer situação. No final da Idade Média, tal conhecimento 

já não era bem visto e muito menos aceito e, assim, milhares 

de mulheres foram rotuladas e marcadas como “diabólicas”, 

acusadas de fazerem pacto com o Diabo, obrigadas a 

assumirem o estigma de praticarem bruxaria ou feitiçaria, 

atividades que amedrontavam, de forma assustadora, o 

imaginário histérico e coletivo. Eram vistas como uma ameaça 

iminente e sombria às ordens religiosas e ao conhecimento 

científico, que condenavam aquilo que não poderia ser 

explicado, compreendido e admitido, como as artes do 
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sobrenatural. Essa mulher enigmática poderia trazer bem-estar 

ou apenas maldições com suas práticas hereges? Como 

defender uma mulher envolta por feitiço, sedução e com total 

independência de suas atividades cotidianas? Qual seria a 

reação “adequada” ao conhecimento proibido que “fere” o 

cristianismo daquela época? A solução foi a Inquisição, a caça 

às feiticeiras. 

Neste presente trabalho, é analisado e traçado o perfil 

das mulheres curandeiras na Idade Média, precisamente no 

período da Inquisição. Utilizamos, como base principal, a obra 

que aborda, com maior relevância, a perseguição e a 

condenação de centenas de mulheres tidas como “bruxas” ou 

“feiticeiras”, o Malleus Maleficarum (Martelo das feiticeiras ou 

Martelo das bruxas), de 1486, escrito por Heinrich Kraemer e 

James Sprenger, fazendo um paralelo com três filmes, A noiva do 

Diabo (2016), onde uma jovem aproveita a oportunidade de 

acusar de bruxaria a mulher de seu amado; Morte Negra (2010), 

no qual apresenta a necromancia e a ressuscitação dos mortos; 

e Em luta pelo amor (1998), ambienta o clima monstruoso no 

período da “caça às virtudes, inteligência e empoderamento 

femininos”. No corpus teórico, a fundamentação aponta os 
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estudos de Silvia Federici, Jacques Le Goff e Jean-Claude Schmitt, 

Jeffrey B. Russel e Brooks Alexander. 

A FIGURA DA MULHER NA IDADE MÉDIA: PUNIÇÕES E 

PERSEGUIÇÕES 

A mulher, considerada diabólica, e consequentemente 

herege, possuía atributos inexplicáveis perante à razão, como: 

curas através de ervas naturais, realçando a sua facilidade em 

alquimia, assim ultrapassando o conhecimento do médico local; 

dons adivinhatórios; presságios; feitiços e simpatias para 

qualquer situação ou ocasião; a conexão com a natureza, como 

um local de recarga espiritual e contemplação das forças 

sobrenaturais; e, principalmente, demonstravam independência 

em suas ações cotidianas, eram livres e não submissas ao 

modelo da sociedade. Tais atributos levaram-na a ser 

considerada uma mulher louca, delirante, maligna, que 

possivelmente tinha pacto com o Diabo, “senhor das trevas”. 

Assim, era vista como ameaça iminente e sombria às ordens 

religiosas e ao conhecimento científico, que condenavam aquilo 

que não poderia ser explicado, compreendido e admitido 

naquela época. Foram obrigadas, por intermédio de torturas 

inimagináveis, a assumirem o estigma de praticarem bruxaria ou 

feitiçaria, atividades que amedrontavam, de forma assustadora, 
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o imaginário histérico e coletivo da época. Jovial ou velha, de 

qualquer forma estaria violando as leis da Igreja, sem perdão, 

algo deveria ser feito relativamente aos seus pecados. 

A ideia macabra começou com a preocupação do Papa 

Inocêncio VIII, que desejava “limpar” a Europa de possíveis 

bruxarias. Um dos trechos que caracteriza a visão que Kraemer 

e Sprenger tinham das mulheres resume com clareza e 

misoginia o lado demoníaco feminino: 

Mas a razão natural está em que a mulher é 
mais carnal que o homem, o que se evidencia 
pelas suas muitas abominações carnais. E 
convém observar que houve uma falha na 
formação da primeira mulher, por ter sido ela 
criada a partir de uma costela do peito, cuja 
curvatura é, por assim dizer, contrária à retidão 
do homem. E como, em virtude dessa falha, a 
mulher é animal imperfeito, sempre decepciona 
e mente. (Parte I, Questão VI, p.701-702) 

Com esta premissa, acreditavam que o Diabo possuía as 

almas dos fiéis através do corpo e de sua sexualidade. Primeiro 

era o corpo, e por fim, a alma. Dessa forma, as mulheres eram 

vistas como o “portal” para que o mal pudesse se manifestar 

“orgiasticamente” e, assim, juntamente a elas, desencadear 

malefícios irreversíveis por todos os locais. A acusação bastava 

para ser culpada, torturada e, consequentemente, morta. É 
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oportuno observar que o livro não se destina aos possíveis 

feiticeiros existentes naquela época. A mulher é o único 

“objeto” de que o Diabo poderia se apossar para cometer suas 

maldades contra os homens “descuidados” e “inocentes”. 

Para compreender como a mulher foi caçada 

violentamente durante a Humanidade, deve-se voltar ao modo 

de vivência e pensamento adotados naquele momento. De 

acordo com Jeffrey Richards, “O século XII [...] assistiu uma 

curva ascendente de auto-expressão na religião e na 

sexualidade, com homens e mulheres buscando explícita ou 

implicitamente maior acesso a Deus e maior controle de seus 

corpos” (1993, p.13). A religião e o sexo poderiam caminhar 

simultaneamente em cada indivíduo, contudo a Igreja ansiava 

por maior controle às liberdades coletivas e respeito em face 

de suas regras rígidas. As mulheres, tal como prostitutas e 

feiticeiras/bruxas, eram o foco principal, mas não somente. Os 

leprosos, judeus, homossexuais e hereges em geral preenchiam 

o alvo das perseguições. 

A mulher, que deveria ser virgem, reservada, virtuosa, 

equilibrada e discreta, nunca esteve livre para conduzir sua 

própria existência. De seu pai passaria ao seu marido. O 
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controle masculino mudaria apenas de cenário, porém o 

enredo seria o mesmo. O homem a quem seria destinada teria 

outras relações extraconjugais, e a veria como algo 

estritamente doméstico e reprodutor, moderadamente de seus 

descendentes, até porque o ato sexual, algo necessário porém 

indecoroso, não deveria ser consumado em demasia. Aquela 

que se desvirtuasse dessas diretrizes seria transformada em 

uma serva do Diabo, alguém seduzida e possuída pelas forças 

das trevas, principalmente no que se refere ao sexo. As bruxas 

eram vistas como “prostitutas demoníacas”, sendo que “As 

orgias sexuais indiscriminadas eram parte integrante de seus 

rituais. Isto reflete diretamente o medo milenar do sexo no 

cristianismo, e também destaca a desconfiança e o desagrado 

em relação às mulheres como parte integrante da cultura 

medieval” (RICHARDS, 1993, p.83). A maldição feminina da 

carne viria de tempos passados, com a ingestão do fruto 

proibido e suas consequências erroneamente explicitadas. 

Ao examinar o livro anteriormente citado, Malleus 

Maleficarum, percebe-se a divisão em três partes: a primeira, 

“Das três condições necessárias para a bruxaria: o Diabo, a 

bruxa e a permissão de Deus Todo-Poderoso” (2015, p.273), 

375



enfatiza as artimanhas do Diabo e sua possível associação às 

bruxas; a segunda, “Dos métodos pelos quais se infligem os 

malefícios e de que modo podem ser curados” (2015, p.1178), 

auxilia na defesa de feitiços infortunadamente lançados; e por 

fim, a terceira, e mais doentia, “Que trata das medidas judiciais 

no Tribunal Eclesiástico e no Civil a serem tomadas contra as 

bruxas e também contra todos os hereges” (2015, p.2270), 

aborda as formas de julgamentos e condenações eficazes. 

O DUPLO FEMININO SOBRENATURAL: A FEITICEIRA E A BRUXA 

Como acreditar que mulheres sábias, filhas da natureza, 

curandeiras e rezadeiras, poderiam ser alvo de uma caçada 

impiedosa que tinha como intuito “limpeza” do mal? Silvia 

Federici aponta que, “a caça às bruxas buscou destruir o 

controle que as mulheres haviam exercido sobre sua própria 

função reprodutiva, e preparou o terreno para o 

desenvolvimento de um regime patriarcal mais opressor” 

(2017, p.30). A mulher independente, sedutora, defensora do 

conhecimento e feiticeira, transforma-se, física e mentalmente, 

em uma velha decrépita e animalizada, que busca apenas fazer 

malignidades em quase todas as histórias infantis, sendo uma 

das principais vilãs dos contos de fadas. Uma feiticeira, no 
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inconsciente coletivo, não na consciência de pensadores 

estudiosos, é uma mulher atraente; uma bruxa seria uma 

mulher nada sedutora, pactua com magia negra e as forças 

demoníacas. Segundo Jacques Le Goff e Jean-Claude Schmitt, 

em seu Dicionário temático do ocidente medieval I, a feitiçaria 

oferece toda uma explicação dos 
acontecimentos (em particular do infortúnio) e 
dos meios de agir sobre eles que se configuram 
como inteiramente “simbólicos”, isto é, 
relacionam-se à influência dos poderes 
sobrenaturais (por exemplo, os demônios ou 
Deus, pelo menos naquilo que concerne à 
feitiçaria na tradição européia) e ao poder 
oculto que “feiticeiros” ou “feiticeiras” 
possuiriam e usariam contra seu próximo para 
provocar doença, impotência sexual ou morte, 
fazer cair neve e destruir colheitas, matar o 
gado e privar as vacas de seu leite. Essas crenças 
constituíam-se, de resto, somente na versão 
“negra” de uma concepção global do mundo: na 
sociedade cristã tradicional, dominada pela 
Igreja e por seu clero, pode-se observar que o 
culto dos santos e a crença no milagre, os 
exorcismos, a perspectiva da Presença real na 
hóstia, não se embasam em uma lógica 
diferente daquela da feitiçaria, elas participam 
do mesmo pensamento simbólico, do qual são 
a versão considerada legítima. (2006, p.423) 

As crenças religiosas e/ou esotéricas permeiam o 

imaginário daquele que as segue. Acreditar que foi vítima de 

maldição, seja por palavras ou ações, tem o mesmo significado 
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de adoração de imagens religiosas e/ou a realização de orações 

sagradas. Glorifica-se o Deus que existe em espírito, porém sem 

refletir sobre o como e o porquê nasceu essa doutrina; o 

pensamento sobre a diferença entre o bem e o mal; e a 

constante batalha que há entre o divino e o diabólico. No 

entanto, a feitiçaria permeia o oculto, o desconhecido e os 

fenômenos naturais, a natureza em seu perfeito e harmônico 

equilíbrio, ou seja, tudo aquilo sobre o quê não temos controle, 

embora seja necessário explorar, compreender e refletir, pois a 

arte da magia não será semelhante em todos os locais nos quais 

é praticada. Algumas sociedades optaram por adivinhações, 

feitiços para todos os fins, poções naturais para qualquer 

doença, identificação do sentido dos sonhos, entre outros 

procedimentos. Em seu livro História da bruxaria, Jeffrey B. 

Russell e Brooks Alexander indicam que 

A feitiçaria mais simples consiste no 
desempenho mecânico de uma ação física a fim 
de produzir uma outra: atar um nó numa corda 
e coloca-lo debaixo de uma cama para causar 
impotência; consumar relações sexuais num 
campo lavrado para aumentar a colheita; 
espetar alfinetes numa imagem para causar dor 
ou grandes danos. [...] A feitiçaria mais 
complexa vai além dos meios mecânicos e 
invoca a ajuda de espíritos. [...] Com frequência, 
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a feitiçaria tem uma função integral na 
sociedade. (2019, p.25-27) 

Inúmeras “feiticeiras” ou “bruxas” passaram pelo 

mundo desferindo os seus rastros: Eva, ao ingerir o fruto 

proibido; Cleópatra, com seu feitiço que encantava os homens; 

Hipática, pensadora em matemática e astronomia; Joana d’Arc, 

com sua heresia perante à França. Todas, de alguma forma, 

registraram seu modo de pensar, suas crenças e sua liberdade 

inconfundível no cerne da sociedade em que estavam inseridas. 

A título de exemplificação, serão analisados três longas-

metragens, Morte negra (2010), A noiva do Diabo (2016) e Em 

luta pelo amor (1998), que abordam com perfeição a situação 

dramática das mulheres na Idade Média, ao contrário de filmes 

que caracterizam a feiticeira e a bruxa como personagens 

banais, com trejeitos próprios e estereotipados (animalização, 

feição envelhecida e grotesca), e passíveis de serem derrotadas 

pelos heróis ou heroínas. Alguns a veem como apenas um 

obstáculo para que se tenha ação na narrativa, porém é 

necessário observá-la como um suporte, uma engrenagem 

essencial para a evolução espiritual, o que poderá ofertar 

reflexões a cerca de emoções interiores, do que seria o bem e 

o mal, e de uma possível escolha de identidade. 
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A BRUXA NECROMANTE EM MORTE NEGRA 

Em Morte Negra, dirigido por Christopher Smith, o título 

faz referência, com um tom sombrio, dramático e envolto de 

religiosidade, à doença que era um dos problemas daquela 

época, a peste negra. A primeira frase, na abertura, “O ano do 

Senhor (1348)”, remete à religião fervorosa cristã, e o povo 

compreendia que a doença não era um castigo divino e, sim, 

uma obra do Diabo ou das bruxas, ambos seres considerados 

malignos. Um dos cavaleiros católicos, Wolfstan, interpretado 

por John Lynch, que caçará o possível necromante, afirma, 

como forma de motivação, que a “tarefa era caçar um demônio 

como cura divina” (MORTE..., 2010). Osmund, um noviço de um 

mosteiro inglês, interpretado por Eddie Redmayne, ama uma 

mulher, Averill, interpretada por Kimberley Nixon, e esse ato, 

aos seus olhos, seria um pecado. A moça assegura, porém não 

completamente convicta nas palavras do pároco, que “a peste 

era o novo purgatório mandado para nos purificar dos pecados” 

(MORTE..., 2010). Observa-se a submissão e o receio do povo 

em relação ao estereótipo cruel e perverso da Igreja. O homem 

realizava a vontade de Deus, teoricamente emanada dos 

religiosos, e não a sua, não existia o “livre arbítrio”. 
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O momento em que Osmund tem para provar que é um 

verdadeiro sacerdote surgiu com a chegada de Ulric, vivido por 

Sean Bean. Seu propósito é viajar até um vilarejo imune à peste 

negra. Um dos cavaleiros que acompanha Ulric afirma que, 

Essa aldeia para onde vamos, puseram Deus de 
lado. Em seu lugar, reina um demônio. Há 
rumores de sacrifício, de um homem devorando 
o outro e de mortos ressuscitando. Estamos 
incumbidos de trazer o líder dessa aldeia para 
se confessar, ser julgado e executado. 
(MORTE..., 2010) 

Essa afirmação poderia corroborar a forma como as mulheres 

eram julgadas na Idade Média. Bastava ser apontada como 

bruxa que logo seria julgada, condenada e automaticamente 

morta pelos seus atos impuros e diabólicos. 

Durante a viagem dos cavaleiros, um dos viajantes 

conceitua o que seria um necromante, “alguém que retira os 

mortos da terra fria e lhes dá uma nova vida” (MORTE..., 2010). 

A prática da necromancia é um aspecto presente no âmbito da 

bruxa e/ou feiticeira. Esta é ligada, de certa forma, ao mundo dos 

mortos, emerge e imerge deste local por meio de seus poderes. 

Adentrando ao filme, uma mulher é acusada de 

bruxaria, de trazer a morte para a aldeia e, por esse “pecado”, 

seria queimada por alguns aldeões. Antes de concretizarem o 
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ato, fazem o sinal da cruz em sua testa. Esta ação é observada 

na maioria das imagens da condenação de mulheres. O sinal da 

cruz como símbolo de salvação para os pecadores, os hereges. 

Ulric, ouve os relatos do “pequeno júri”, solta e mata em 

seguida a jovem acusada de bruxaria, o que poderia retomar ao 

raciocínio de acusação, julgamento, condenação e morte. 

Ao anoitecer, um dos cavaleiros, em seu momento de 

reflexão acerca do seu objeto de caça, assegura que 

Tão certo quanto o nascer do sol, bruxas serão 
queimadas. Há uma aldeia ao norte que 
queimou 128 bruxas em uma noite. São 16 por 
hora, por 8 horas. Quando a noite chegou ao 
fim, tinham matado todas as mulheres da 
aldeia. Ao final daquela semana, os homens 
faziam sexo com os porcos. (MORTE..., 2010) 

Este pensamento prova que as mulheres eram vistas como uma 

ameaça que necessitava de extermínio, além de serem apenas 

um objeto provedor de prazer sexual. 

Para Ulric, “Matar bruxas é servir a Deus” (MORTE..., 

2010), em contrapartida, Osmund acredita que “caçar 

necromantes e demônios sirva mais aos homens do que 

propriamente a Deus” (MORTE..., 2010). De acordo com 

Jeffrey Richards, 
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As bruxas satânicas do final da Idade Média 
eram [...] os bodes expiatórios perfeitos, uma 
minoria inventada, uma imagem compósita do 
mal, pronta para ser usada e aplicada a 
qualquer pessoa que discordasse dos dogmas 
da Igreja e que, pelo uso da tortura e do terror, 
se tornava realidade. (1993, p.94) 

A prática da condenação à bruxaria não estaria ligada ao 

âmbito divino e, sim, às ações humanas ou inumanas perante o 

Outro, aquele que foge às características pré-determinadas 

pela sociedade em que está inserido. Alargando-se o olhar, a 

motivação pode ser ainda afirmação de poder, incluindo-se a 

destruição dos discordantes, dos que ameaçam a estabilidade 

do sistema, dos que podem trazer algum ganho material 

àqueles que se encontram na outra ponta, caso em que se 

incluem os judeus perseguidos. 

Quando chegam ao seu destino, na aldeia que não fora 

alvo da temida peste negra, tudo parece calmo, tranquilo e 

acolhedor. Se a peste era um castigo de Deus, as pessoas 

daquela aldeia deviam ser, segundo esse raciocínio, isentas de 

pecado. Osmund, que havia se ferido, é tratado por Langiva, 

uma mulher misteriosa. Primeiro, ela revela que o sacerdote 

está pensando em sua amada que morrera. Em seguida, aplica 

uma pasta com ervas selecionadas no local machucado, e a dor 
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cessa imediatamente. Neste momento, apresentam-se duas 

virtudes próprias das bruxas e/ou feiticeiras: o dom 

adivinhatório e a cura através de ervas medicinais, retiradas da 

Grande Mãe. 

Tementes a Deus, o grupo de viajantes reza antes de se 

alimentar, e os aldeões ficam parados, apenas observando. 

Enquanto há o jantar, o número de mulheres é superior ao de 

homens, o que evidencia o poder feminino nesta aldeia, 

diferentemente das outras regiões. A mulher não era 

maltratada e vista como mero objeto, mas posta como grande 

autoridade. Durante a reunião, Langiva mostra a Osmund o 

corpo frio de sua amada, e ele logo segue para uma pequena e 

antiga igreja a fim de questionar Deus sobre a partida de Averill. 

Ulric surge e afirma que “Esta aldeia não tem a peste, mas 

também não tem Deus. Por causa disso, eles vão sofrer” 

(MORTE..., 2010). A crença em Deus poderia ser de suma 

importância, mas configura-se um pretexto para matar, sob a 

alegação da não crença em Deus - que nem se caracteriza como 

descrença, antes um julgamento imputado ao outro. A peste 

negra é apenas uma consequência, um castigo mortal por não 

384



se ter e acreditar em Deus, mas ironicamente quem estava 

isento dela também seria julgado e punido no filme. 

Langiva leva o sacerdote a uma espécie de sabá, um 

ritual no meio da floresta, com o intuito de trazer Averill à vida. 

Por um momento isso ocorre, contudo, no final do filme, fica 

provado que ela não tinha poderes, e, sim que havia apenas 

drogado a moça. Osmund foge ao ver a possível 

“ressuscitação”, e se depara com homens cristãos amarrados e 

mortos em troncos com o sinal da cruz. Ocorre uma inversão de 

julgamento: o cristão foi condenado por sua fé em Deus. 

Devido à bebida com sonífero, os cavaleiros dormem e 

acordam amarrados dentro de um poço d’água. Langiva 

oferece a salvação, exigindo que os homens renunciem a Deus 

para que possam sobreviver. Os aldeões matam quase todos, e 

Hob, antes de eliminar um deles, afirma que o “Sangue do 

nosso sangue, profana trindade divina, oferecemos este 

cordeiro para o sacrifício, para que a morte fique bem longe de 

nós. Que o sangue cristão podre e doente escorra para o nosso 

pântano” (MORTE..., 2010). A aldeia tem o seu próprio 

julgamento, assim como na Inquisição. A diferença é que os 

aldeões oferecem a oportunidade de salvação, algo que não 
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ocorria na perseguição às bruxas. Mesmo que elas se 

arrependessem dos pecados de que eram acusadas, sob 

tortura, o desfecho era o mesmo, a morte. O filme evidencia a 

podridão que se instalou entre os que se dizem religiosos, 

ávidos por castigos e flagelos. 

No final, Langiva liberta Osmund que segue para a 

cabana na qual se encontra Averill. Para que esta possa estar 

com Deus, ele a mata sem saber que ela sempre esteve viva. 

Ulric, que estava com a peste negra, é morto ao ter seus 

membros arrancados por cavalos, o que remeteria à tortura 

intitulada “a cremareira”, comum em sessões de tortura. Por 

fim, Wolfstan leva Osmund e Hob, enjaulado, ao mosteiro. Com 

o seu coração endurecido, o sacerdote passa a caçar Langiva 

para obter sua vingança e, ao observar uma mulher inocente, a 

julga e a queima na fogueira. O ódio o cegou a ponto de 

enxergar Langiva em todas as mulheres, portanto provocando 

a sua própria caça às bruxas individual. 

A MULHER SÁBIA E CURANDEIRA EM A NOIVA DO DIABO 

Como em “Morte Negra”, “A noiva do Diabo” apresenta 

uma época terrível para as mulheres, e na introdução é 

enfatizado que o filme é “Baseado em fatos reais durante a 
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primeira grande caça às bruxas na Escandinávia” (A NOIVA..., 

2016). No início, a protagonista Anna, interpretada por Tuulia 

Eloranta, uma bela moça, está imersa na floresta a fim de colher 

flores, pequenos frutos e objetos da natureza, o que demonstra 

que a Grande Mãe é um local de recarga espiritual. Enquanto 

isso, uma mulher, Rakel, interpretada por Elin Petersdottir, está 

prestes a dar à luz, e uma senhora, Valborg, interpretada por 

Kaija Pakarinen, sábia curandeira, a ajuda com seus atributos 

de parteira, sabedoria que ultrapassava a medicina local. Isto 

em breve será questionado pelas autoridades do vilarejo, 

contudo, há de se observar a Questão XI, da Parte I, do Malleus 

Malleficarum, o qual aponta que “as bruxas parteiras matam o 

concepto ao nascer, de várias maneiras, ou provocam o aborto; 

ou se não fazem a oferenda de recém-nascidos aos Demônios” 

(2015, p.937-938). A cláusula condena as parteiras 

inexoravelmente, pois mesmo a criança sobrevivendo ao parto, 

prova real de que elas não teriam assassinado a criança, seriam 

julgadas por oferecerem-na às forças do mal. No pensamento 

explicitado na obra, o nascimento provavelmente só poderia 

ocorrer por vontade divina, e não por intermédio de uma 

simples mulher. 
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No mesmo vilarejo, Karin, interpretada por Cris Af 

Enehielm, uma mendiga idosa, usa seu dom adivinhatório para 

auxiliar uma mulher que havia sido roubada. Esse dom pode ser 

associado à sabedoria anciã e, assim, não há oportunidade de 

investigação do caso, a sabedoria é respeitada. Quando a 

senhora roubada explica às autoridades sobre o acontecido, 

menciona ter uma testemunha que “é um bom homem, que 

não pensa só em sexo” e “Quer uma mulher para casar, sua 

Excelência” (A NOIVA..., 2016). Como em “Morte Negra”, a 

mulher é vista como um objeto que apenas oferece prazer 

sexual. Há uma divisão na concepção masculina, do ponto de 

vista dessa personagem feminina: de um lado, há os 

fornicadores sedentos de prazer; de outro, os “bons homens”, 

que desejam as mulheres para casar. Nota-se que o 

protagonismo feminino tem uma grande presença no enredo 

do filme, seja para auxiliar, incriminar ou julgar outra mulher 

sem piedade. 

Anna deseja encontrar e ser amada por um homem, e 

Valborg, sua madrasta, a ajuda com esse objetivo. Elas veem a 

sorte da moça através de uma gordura, em seguida, a curandeira 

ensina-a como conquistar o homem amado por intermédio de 
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simpatia. A sabedoria antiga age novamente em prol dos desejos 

e necessidades de quem precisa. As simpatias usadas 

antigamente são funcionais nos dias de hoje, embora sejam alvo 

de preconceitos e descrenças. Segundo Jeffrey Richards, 

A bruxaria era essencialmente a magia inferior, 
a medicina popular da “mulher sábia” local, 
versada em ervas e na arte do parto, mas 
também capaz de usar sua habilidade para 
poções de amor, venenos e abortíferos. Isso 
existia na comunidade, principalmente entre as 
classes mais baixas, e era praticado por 
indivíduos e não em cultos. A magia superior 
era uma ciência, praticada por homens 
instruídos, que envolvia rituais formais, livros 
de sabedoria mágica e a invocação de 
demônios. (1993, p.87 – grifos nossos) 

Valborg diz à Anna para que “Pegue uma raiz de levístico 

[...] ponha a raiz seca no bolso dele. Amarre uma mecha de 

cabelo seu, em forma de anel, passe de leve a mecha de cabelo 

na pele descoberta e suada dele, e mantenha o cabelo junto ao 

seu peito” (A NOIVA..., 2016). Enquanto isso, a menina 

consegue uma função na casa do juiz, graças a sua beleza e por 

ter ajudado a dona da casa, Lady Elizabeth, interpretada por 

Kari Onstad Winge, que passara mal: Anna lhe deu pimenta 

para inalar, devido às suas propriedades medicinais. Logo a 

jovem demonstraria sua sabedoria sobre curas e/ou alívio da 

dor, por meio de ervas naturais. Alguns barcos chegam 
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trazendo o homem que Anna havia visto “na sombra da vela” 

(A NOIVA..., 2016). Porém, este homem, Elias, é casado com 

Rakel, aquela que havia tido o bebê. A jovem não se incomoda 

com o empecilho e, a partir da sua visão, começa a desejá-lo 

para si. Aos poucos, os dois aproximam-se a ponto de viverem 

uma paixão intensa. 

No povoado ocorre uma comemoração. O reverendo 

da cidade, Bryniel, interpretado por Claes Malmberg, chama 

uma mulher para se confessar, e abusa dela sexualmente, 

dizendo-lhe que estaria recebendo o amor de Deus (A 

NOIVA..., 2016). Ao término, a moça, com medo de estar 

grávida, procura apoio em Valborg. Sem que a vítima 

mencionasse quem seria o seu abusador, a curandeira de 

imediato soube o nome do homem. Não por ter usado a 

adivinhação, mas por ter recebido outras vítimas em seu lar. 

Para auxiliá-la, oferece algumas sementes para que pudesse 

ingerir. Observa-se a hipocrisia do poder religioso daquela 

época, motivação sexual provavelmente condutora de muitos 

atos de tortura às “bruxas” durante a Inquisição. Aquele que 

deveria passar os ensinamentos da Igreja aos necessitados 

utiliza a sua posição para cometer atos covardes e criminosos. 
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Em Malleus Maleficarum, na Questão I, da Parte II, relata-se 

que há três tipos de homens imunes à bruxaria, e um deles 

seriam os homens religiosos, os quais “de acordo com rituais 

tradicionais e santos da igreja, fazem o uso lícito dos poderes 

e das virtudes que a Igreja lhes concede, no exorcismo das 

bruxas” (2015, p.1188). Será que o Reverendo estaria 

realmente concedendo o seu poder religioso a jovem indefesa 

que necessitava de Deus ou seria apenas um homem normal, 

propenso aos pecados, sucumbido às forças demoníacas? 

Durante a missa do reverendo abusador, Lady Elizabeth 

passa mal, e como o médico estaria muito longe daquela região, 

a curandeira e sua sobrinha a ajudam com auxílios naturais, 

como simpatias e rezas. Este fato sempre ocorreu na 

humanidade, principalmente em locais remotos e interiores. A 

mulher alquimista substitui o representante oficial da 

medicina. A criada, Ulrica, interpretada por Johanna Af 

Schulten, avisa o filho de sua patroa que a curandeira “cospe 

nas roupas, roda pães e faz todo tipo de feitiçaria” (A NOIVA..., 

2016). Existia o preconceito com a cura por meio de simpatias 

e auxílios naturais que eram transmitidos através de gerações, 

como também poderia existir a inveja de uma criada por outra 
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mulher que seria capaz de despertar a simpatia de sua patroa. 

Uma parte dos aldeões acredita que as ervas eram “para tratar 

problemas de mulheres” (A NOIVA..., 2016), e que as simpatias 

eram apenas “truques inofensivos” (A NOIVA..., 2016), 

enquanto outra parte crê que as curandeiras desafiam Deus 

com suas práticas proibidas por lei, ou seja, não seria de fato 

algo inofensivo, e sim, diabólico. Nils, o filho de Dona Elizabeth, 

considera que as mulheres curandeiras estão “brincando de 

Deus” (A NOIVA..., 2016), além de acreditar que a mendiga do 

vilarejo “usa a arte do diabo para adivinhar quem é ladrão” (A 

NOIVA..., 2016). Novamente, há a descrença em soluções 

desprovidas de veracidade científica, que supostamente não 

existiriam aos olhos dos homens e de Deus. 

A história de Anna e Elias se intensifica. Pela primeira 

vez, eles têm relação sexual dentro de uma caverna. Valborg 

sente uma ventania e vê as roupas entrelaçadas voando do 

casal. Aquelas acabaram caindo na água em frente a Rakel. Ela 

as pega e repara que uma delas, a de Anna, está 

ensanguentada. Poderia ser uma ação do destino que as roupas 

tivessem seguido até a mulher traída, ou uma pequena magia 

inocente de uma aprendiza sedutora de curandeira. 
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Valborg é levada para ser interrogada, e a criada de Lady 

Elizabeth detalha os feitos “diabólicos” da curandeira. Um 

homem afirma que a sábia “faz uso de magia branca, só magia 

negra é considerada bruxaria” (A NOIVA..., 2016). A velha sábia 

é julgada e condenada a ser banida do vilarejo para sempre. 

Contudo, o povo discorda da decisão por não ser o justo, o 

correto, porém aceita o veredito. A próxima interrogada é Karin, 

que zombou do interrogatório ao contar sobre sua vidência. 

Depois de um tempo presa, é condenada por ter pacto com o 

Diabo e usar as forças do mal. A mendiga, antes de ser 

decapitada e queimada na fogueira em meio à população que 

assistiu hipocritamente ao espetáculo, confessa que havia outras 

mulheres feiticeiras naquele local e, assim, recebe a comunhão, 

o corpo e o sangue de Cristo por meio do reverendo estuprador. 

Inúmeras mulheres são julgadas, condenadas, decapitadas e 

queimadas cruel e indevidamente no vilarejo. A moça abusada 

sexualmente é presa à berlinda, um instrumento de madeira que 

limita as mãos e a cabeça e, enquanto se encontra nessa 

situação, as mulheres que passam pelo local a insultam e cospem 

em seu rosto. Pouco depois, é novamente presa e tem seu 

cabelo cortado, assim como o das outras mulheres consideradas 
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diabólicas. Conforme afirma Carlos Amadeu B. Byington, em seu 

prefácio para o Malleus Maleficarum, 

Este ódio à mulher misturou-se, na Inquisição e 
no Malleus, à atração mórbida por ela devido à 
sexualidade culturalmente reprimida e à sua 
desvalorização na Igreja. Isso fez com que a 
tortura para se obter confissões de bruxarias 
incluísse procedimentos tarados, ou seja, 
sexualmente perversos, que incluíam o 
voyeurismo e o sadismo. As mulheres eram 
despidas e seus cabelos e pelos raspados, à 
procura de objetos enfeitiçados escondidos em 
suas partes íntimas. (2015, p.203-204) 

Anna descobriu que seu amado ainda permanecia com 

Rakel e, por revolta e vingança, confessa a Nils que a mulher é 

uma bruxa que usa magia negra. A protagonista acredita que 

Rakel seria apenas banida da região, sem correr o risco de ser 

torturada e morta. Nils, ao andar pelo povoado, suja suas 

botas e um homem se oferece para limpar. Este tem alguns 

potes com um produto que serve para engraxar, semelhante 

ao que estava com a moça estuprada, e que havia sido morta 

devido ao seu julgamento contra bruxaria. Nils percebe que 

cometera um grave erro, impossível de ser revertido. 

Enquanto isso, Anna pega um pouco de água benta na 

pequena igreja e, na presença de Rakel, que decide que o 

nome de sua filha seria Anna Eliana, batiza a pequena criança 
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de sua esquecida rival. Nesse momento, percebe-se 

arrependimento do acusador, seja Anna ou Nils. O ser humano 

é passível de cometer erros, não importa a esfera na qual se 

encontre, contudo há o tempo de reparação e redenção. 

A protagonista interrompe o julgamento de Rakel para 

anunciar que havia feito uma denúncia falsa. Ela é presa e Nils 

a interroga e pergunta quais eram os segredos dela, como seria 

voar com animais, se poderia se transformar em um animal, 

como era ficar diante do Diabo e ter relação sexual com ele, 

invadida pela luxúria (A NOIVA..., 2016). Anna não responde a 

nenhum questionamento do acusador e pede para que deixe o 

local. A moça sedutora confessa seus crimes perante o tribunal, 

afirma que Rakel é inocente de todas as acusações. Seu final 

não poderia ser outro a não ser a morte. Todavia, durante a 

execução, a bacia com água que está na mão do reverendo se 

torna vermelha, indicando um dos milagres divinos. Na 

verdade, Rakel tingiu de vermelho sem que ninguém visse, e 

Anna foi absolvida, seguiu para Estocolmo e se tornou a melhor 

curandeira que já existiu. Essa seria a versão alternativa, suave 

e agradável, de Rakel para Anna Eliana, sua filha. Na realidade, 
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a promissora curandeira foi decapitada perante o vilarejo. Essa 

seria a última morte da região. 

A MULHER SEDUTORA E PERIGOSA EM LUTA PELO AMOR 

No início do filme, há uma pequena descrição de 

Veneza, no ano de 1583, uma cidade rica, porém decante da 

Europa. As mulheres são tratadas como objetos, propriedades 

que raramente sabiam ler. No início, algumas mulheres chegam 

em gôndolas que cortam as águas de Veneza, e ao serem 

admiradas pela população, especialmente pelos homens, 

mostram as suas melhores características e virtudes. 

Claramente um cenário paradisíaco e belo, envolto de pétalas 

de rosas lançadas em cada uma das donzelas. Contudo, como 

diz a narradora, “o paraíso que nós encontramos é sempre 

frágil. Falhará sempre no encontro das pessoas” (EM LUTA..., 

1998). Este ato condenável por algumas mentes de Veneza, 

sendo apenas atos de luxúria, assim como o hábito de ler. A 

leitura é sinônimo de veneno para as mentes das mulheres. 

A protagonista Verônica Franco, interpretada por 

Catherine McCormack, questiona sua mãe, Paola Franco, 

interpretada por Jacqueline Bisset, de como eram realizados os 

casamentos, e obtém sua resposta: por meio de acordos. 
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Entretanto, para a moça, essa cerimônia não pode ser somente 

um negócio, algo contratual, uma união estatal. Verônica 

encontra o amor em Marco Venier, interpretado por Rufus 

Sewell, todavia, é impossível que eles possam se casar, por mais 

que haja amor entre eles. Ela não provinha de uma família com 

riquezas e influência. O acordo entre dois países está acima de 

qualquer desejo. Ao observar o sofrimento da jovem, sua mãe 

propôs outra alternativa, que ela também havia vivenciado, e 

que poderia se sobressair ao casamento: ser Cortesã. Menciona 

a forma como a filha deve agir para que consiga os seus 

grandiosos feitos: 

Primeiro segredo de todas as grandes cortesãs: 
você deve sentir o prazer, para dar prazer. A 
beleza é uma manifestação do divino. Essa 
teoria construiu a capela Sistina, e eu vou fazer 
o mesmo contigo. A altura é uma vantagem das 
mulheres e também dos homens. O andar cria a 
primeira impressão. [...] O imperador Pericles 
confia mais nas mulheres na política do que nos 
seus tenentes. As Cortesãs, minha querida, são 
as mulheres mais educadas do mundo. [...] Uma 
cortesã é uma força da natureza civilizada em 
seu manto. Qualquer camareira pode deixar 
descair a sua camisa e os homens virão. Sua 
potência verdadeira vem de algo muito mais 
profundo do que a beleza. (EM LUTA..., 1998 – 
grifo nosso) 
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Ser uma cortesã significa poder estudar, ser influente e 

ouvida pelos mais importantes homens da sociedade, embora 

essa função não fosse bem vista. De acordo com Paola, os 

homens necessitam ser compreendidos, cada um com suas 

particularidades. Assim, Verônica começa a se preparar: estuda 

demasiadamente as artes e as letras, melhora sua postura 

corporal, começa a tocar bandolim, a dançar, a cantar e a se 

vestir adequadamente para o posto tão sedutor, em todos os 

sentidos. Quando surge a oportunidade de colocar em prática 

seu novo poder, Verônica e sua mãe aparecem em uma 

pequena festa ao ar livre. Durante esse momento, alguns 

homens começam a reproduzir a palavra de Deus. Este seria o 

primeiro sinal de uma futura perseguição em Veneza. 

Rapidamente, Verônica conquista os mais importantes 

homens de Veneza e, como retribuição, colecionou presentes: 

animais, belos vestidos, a renovação de sua casa, influência e a 

confiança de todos. O Malleus Maleficarum afirma que “Por 

causa dos pecados das bruxas, os inocentes são, muitas vezes, 

enfeitiçados” (Parte I, Questão XV, p.1063). Será que todos os 

pobres homens seriam totalmente indefesos ao grande poder 

dessa terrível bruxa, a fim de traírem suas recatadas mulheres? 
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Em contrapartida, Marco se casa forçadamente para que Veneza 

possa continuar forte perante a Europa. Verônica torna-se uma 

poetisa e encanta com suas belas e sedutoras palavras 

publicadas em um livreto com suas famosas rimas. O primo de 

Marco, Maffio Venier, interpretado por Oliver Platt, com inveja 

da fama de poetisa da jovem, a ameaça com uma espada, e 

Verônica o convida para um duelo. Dessa vez não com palavras 

e canetas, mas empunhando uma lâmina. O embate, de cômico, 

se transforma em algo sério, e acaba em uma noite de prazer 

entre Marco e Verônica, revelando a paixão mútua que sentiam. 

O rei da França, Henry, interpretado por Jake Weber, 

chega à cidade de Veneza, e a aristocracia necessita de seu 

apoio para uma futura e preocupante batalha contra os turcos. 

A solução para obter esse apoio passa pela favorita da cidade, 

Verônica. O rei francês a escolhe dentre outras cortesãs e a 

jovem alcança seu objetivo: conseguir embarcações para que 

os venezianos pudessem vencer os inimigos. Esta ação a torna 

a mulher mais poderosa da cidade, “poeta de reis [...] um 

recurso nacional” (EM LUTA..., 1998) e, ao mesmo tempo, 

odiosa diante de seu povo. A raiva provém das mulheres 

casadas, devotas, cristãs, submissas e costureiras, que dividem 
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seus maridos com a cortesã. Eles haviam ido para a guerra, a 

única que poderia comunicar se estavam mortos ou não é a 

jovem cortesã. Uma dessas mulheres, Beatrice, comenta que a 

ama de sua filha disse que Verônica “tem na voz a tentação da 

mentira” (EM LUTA..., 1998), e que “A eloquência em uma 

mulher significa a promiscuidade. Promiscuidade da mente 

conduz à promiscuidade do corpo” (EM LUTA..., 1998). 

A peste negra invade a cidade, coleta e soma vítimas nas 

ruas e nas águas venezianas. Seria mais um motivo para que os 

fervorosos e fanáticos religiosos começassem a sua “limpeza” 

mortal dos hereges. Quando os guerreiros retornam à Veneza, 

observam as cortesãs amarradas em troncos e açoitadas diante 

do povo. Verônica é intimada a comparecer ao tribunal da 

inquisição em meio a gritos, cuspes e ofensas. No tribunal, 

composto majoritariamente de homens, está Maffio como um 

dos julgadores, aquele que a jovem recusara no passado. Assim, 

começa o julgamento da cortesã: 

Por ordem do Papa, a Inquisição chegou a 
Veneza para procurar heresia e crenças 
anátemas para a Igreja. Verônica Franco. Você 
foi denunciada sobre a acusação de feitiçaria, 
um pecado mortal punível com a morte. Se você 
confessar e arrepender-se durante estes 
processos, você será saudada e 
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misericordiamente pode voltar ao seio da Santa 
Igreja. [...] O acusado, não fala, a não ser para 
responder às perguntas ou confessar-se. (EM 
LUTA..., 1998 – grifo nosso) 

A moça é acusada de enfeitiçar os homens de Veneza, 

“os nobres pais de Veneza a partir de suas esposas. De suas 

crianças” (EM LUTA..., 1998), obriga “o amor sagrado para 

enriquecer” (EM LUTA..., 1998). Há o direito de confessar ou se 

arrepender para que poupe sua vida. Contudo, ela confessa a 

favor de seu coração, de sua alma e de seu amor: 

Eu confesso que amei um homem que não 
casou comigo porque eu não tinha riqueza. Eu 
confesso que tive uma mãe que me ensinou um 
modo de vida diferente, que eu resisti no início, 
mas aprendi a abraçar. Eu confesso que me 
transformei numa cortesã. Negociei a ânsia do 
poder, fui com muitos em vez de ser 
propriedade de um. [...] Eu confesso que tornei-
me numa prostituta mas numa mulher 
obediente. [...] Devo confessar o meu mal. Estes 
são os meus pecados. [...] Eu confesso que 
encontro mais êxtase na paixão do que na 
oração. Tal paixão é oração. Eu confesso que 
espero ainda sentir o toque dos amantes nos 
meus ombros, suas mãos em cima de mim e os 
braços envolvendo-me. [...] Eu confesso que a 
fome continua para serem preenchidos e 
infamados. Para derreter o sonho de todos nós 
além deste lugar incômodo onde nós não somos 
nós mesmos. Para saber sempre que o presente 
é meu. [...] Esta não teria sido eu, se pudesse ter 
vivido de outra maneira. Uma criança com 
fantasia de maridos. Minha alma endurecida 
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com falta do toque e falta de amor. Eu confesso 
tais dias infinitos e noites. Que seja a maior 
punição que você poderia imaginar. [...] Vocês, 
todos vocês que desejam o que eu dou mas não 
podem tolerar tanto poder numa mulher. Você 
chama Deus o grande presente. Nós, nosso 
anseio, nossa necessidade de amar, você 
chama-a de sujidade, pecado e heresia. [...] Eu 
não me arrependo de nenhuma maneira. Eu 
não me arrependo da minha vida. (EM LUTA..., 
1998 – grifos nossos) 

A confissão de Verônica é observada como uma síntese 

de todo o filme, uma fala que pontua as condições cruéis 

impostas às mulheres naquela época. Ao se defender, 

confronta os pensamentos arcaicos e contraditórios da Igreja. 

Marco revela ser cúmplice da jovem e, por amor, decide se 

confessar a favor de sua amada: 

Há mais confissões a serem ouvidas. [...] Eu exijo 
os mesmos direitos da confissão. [...] Estando 
eu em terra consagrada, eu confesso-me, sou 
seu cúmplice. Se ela é uma bruxa, eu também 
sou. Não estou arrependido. Eu não viverei sem 
ela. [...] Ela é uma bruxa. Provado e condenada, 
o Diabo está no nosso meio. Eu sou seu 
cúmplice. Se você vai condená-la, condene-me 
a mim. Prenda o senador de Veneza por 
feitiçaria. [...] Eu dou-lhe boas-vindas. Eu espero 
os grilhões. (EM LUTA..., 1998, 1:41:33 min. – 
grifos nossos) 

Após a confissão de Marco, Beatrice se considera uma 

bruxa, assim como todas as mulheres de Veneza. Sua Excelência, 
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representada por um padre, pede para que Verônica, a partir da 

sugestão de Marco, aponte quais eram os seus cúmplices, a fim 

de que possa ajudá-lo a purificar a cidade e a poupar sua vida. 

Ela nega que houvesse cúmplices, contudo, seu amado pede 

para que se levantem perante o julgamento. Ninguém tem 

coragem de tal grandiosidade, Marco comunica que representa 

“sozinho Veneza para esta mulher” (EM LUTA..., 1998). 

Compadecidos, todos os seus amantes se levantam para 

defendê-la. Nesse momento, Marco pede que um representante 

da Igreja veneziana levante igualmente os outros. Diante da 

acusação, o representante declara que “Talvez tenha sido 

apressado, Sua Excelência. [...] A feitiçaria pode ser uma carga 

demasiado áspera” (EM LUTA..., 1998). Verônica salva-se da 

condenação e de sua morte, aparentemente inevitável, e, por 

fim, “A era das cortesãs havia terminado. Nos próximos anos, 

Verônica Franco usaria sua casa como um santuário para as 

vítimas da Inquisição. Ela e Marco Venier permaneceram 

amantes pelo resto de suas vidas” (EM LUTA..., 1998). Esse 

momento do filme relembra a Questão VII, da Parte I do Malleus 

Maleficarum, o qual questiona “Se as bruxas são capazes de 

desviar o intelecto dos homens para o amor ou para o ódio” 

(p.744). O júri estava dividido em relação à Verônica: aqueles 
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que a amaram em diferentes noites (como Marco Venier), e 

aqueles que a condenaram por não terem tido a oportunidade 

de estar conjuntamente à jovem (como Maffio Venier). 

Conforme afirma o Malleus Maleficarum, o homem 

dispõe de três traços: a vontade, “governada pelo próprio Deus 

(pois o coração do rei está nas mãos do Senhor)” (2015, p.745); 

o entendimento, “iluminada por um anjo” (2015, p.745); e o 

corpo, “governada pelo movimento dos astros” (2015, p.745). 

Com este raciocínio, afirmam que o Diabo não tem poder algum 

sobre tais particularidades, não modifica o ser, não o conduz a 

perdição. O único que teria esse poder é o Criador, Deus. 

Segundo esse raciocínio, não há como explicar a interferência 

do Diabo. Ainda segundo esse raciocínio, será que Deus 

concedeu, por sua vontade, o amor e o ódio nos corações de 

cada homem que estava presente no julgamento da cortesã? 

Caso esses sentimentos não fossem permitidos divinamente, 

seria “pior que um pagão e que um herege” (MALLEUS, Parte I, 

Questão VII). Maffio está imerso em ódio pessoal por Verônica, 

e, no mesmo tempo, julga impiedosamente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao contrário do que imaginamos, uma bruxa, em 

narrativas infantis, no livro ou no cinema, não significa, por 

vezes, possuir as características aterrorizantes impostas à 

personagem: feiura, animalização, diabolismo e velhice como 

aspecto decrépito. Observamos personagens femininas que 

desejam ser independentes – mental, social e economicamente 

– das amarras impostas por cada sociedade a que pertencem. 

Em Morte Negra (2010), A noiva do Diabo (2016) e Em luta pelo 

amor (2018), ambientados na Idade Média, justamente no 

momento da Inquisição na Europa, Inglaterra, Finlândia e Itália, 

respectivamente, as mulheres buscavam o equilíbrio para a sua 

alma e o amor para o seu coração, por intermédio de crenças, 

culturas, rezas, simpatias, prazeres sexuais e influência social. 

Langiva queria provar que sua crença e seu conceito do que 

seria amor eram superiores aos da Igreja; Anna desejava ter o 

amor incondicional do homem que, para ela, o destino lhe 

ofertou como presente; e Verônica, por meio de sua beleza e 

dotes poéticos, tinha o intuito de conquistar o amor dos 

homens de Veneza, especialmente de seu amado. Enquanto em 

Morte Negra e A noiva do Diabo, observam-se as crenças 

esotéricas, com auxílios naturais, e uma ambientação lúgubre, 
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Em luta pelo amor, a trama oferece o frescor e a suavização 

momentânea de algo cruel e pavoroso intitulado Inquisição. 

Tudo que poderia acontecer negativamente era visto 

como um castigo divino, Deus não concordava e compartilhava 

com as atitudes humanas, especialmente femininas. Surgiu a 

peste negra para ceifar milhares de vidas e, com estas, a 

liberdade dos possíveis hereges. A solução encontrada pela 

Igreja era limpar todo esse “mal” que assolou famílias 

“religiosas”, por meio da religião cruel daquela época, envolta 

em acusações hipócritas, perseguições sem propósito, torturas 

inumanas e condenações brutais. Traços para uma reflexão 

necessária. Será que se Deus está nos castigando com doenças 

por nossos atos mundanos e passíveis de punição, a melhor 

solução seria caçar e exterminar homens e mulheres para que 

houvesse o perdão por nossos erros? Será que cometendo atos 

inumanos, nos tornaríamos mais humanos e dignos de 

redenção? Condenar o próximo seria necessário para que nós 

não fôssemos condenados igualmente? Na realidade, qualquer 

questionamento semelhante a esses, inclusive nos dias atuais, 

jamais poderá ser respondido humanamente. Eu diria que 

quaisquer questionamentos como esses devem ser 
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respondidos com lucidez crítica e autoconsciência. As 

verdadeiras bruxas não são aquelas que assustavam nossos 

sonhos, elas estiveram e sempre estarão a nossa frente com 

sua magia suave, indestrutível e inalcançável. 
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FADAS FEMINISTAS – AVANÇOS E 

TROPEÇOS DO POLITICAMENTE 

CORRETO NA LITERATURA 

INFANTIL CONTEMPORÂNEA 

Vita Ichilevici 

Este texto apresenta um recorte da pesquisa de 

mestrado, desenvolvida no programa de Pós-Graduação da 

Faculdade de Educação da USP, que buscou investigar as 

implicações do fenômeno do “politicamente correto” (PC) na 

literatura infantil e juvenil (LIJ) de anos recentes, adotando como 

perspectiva a ideia de que, não raro, o suposto “cuidado” 

pretendido na LIJ por grupos de diferentes orientações e 

motivações, tende a se transformar em censura de livros infantis 

que divergem de nossos próprios valores (NODELMAN, 1992). 

Adotando como premissa indiscutível a (re)conhecida 

impossibilidade de tratar de LIJ apartada do conceito social de 

infância em determinado período histórico, inicio chamando 

atenção para algumas profundas alterações provocadas pelo 

advento da contemporaneidade – época em que, como chama 

atenção Lahire (2002), passamos todos, mas em maior medida, 

crianças e jovens, a habitar um universo plural e fragmentado, 

expostos às múltiplas instituições culturais, e conviver com 
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situações, muitas vezes, contraditórias. Autores de diferentes 

áreas do conhecimento (POSTMAN, 2006 [1982]; MEYROWITZ, 

1985; BUCKINGHAM, 2007 [2000]; BRAYNER, 2001), apontam, 

a partir dos anos 1980, para o crescente embaralhamento de 

fronteiras entre infância e idade adulta, provocado, em grande 

medida, pelo impacto das mídias eletrônicas sobre a sociedade. 

Cenário em que a concepção de infância passa a ser, mais e 

mais, influenciada pela kindercutlure (STEINBERG; KINCHELOE, 

2011 [1997]) e pela “globalização da infância” (SARMENTO, 

2004) – impostas, respectivamente, por grandes corporações 

do mercado internacional e por produções culturais 

hegemônicas e ideológicas. 

A “civilização” da criança passa a depender menos da 

idade, alterando o que crianças de diferentes faixas etárias 

deveriam – e poderiam – saber. Se na era da “cultura impressa” 

a idade da criança determinava o tipo de conhecimento ao qual 

ela tinha acesso, a partir do advento da televisão, as crianças 

de qualquer idade passam a ter acesso às informações sobre os 

bastidores da vida adulta, e as mídias eletrônicas permitem o 

acesso a todas as informações disponíveis, controladas (ou não) 

somente pelo adulto responsável. 
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Contexto em que a poderosa (e dúbia) imagem de Curral 

da infância, de Graciela Montes (2001), dá conta, de forma 

precisa, da ambiguidade e paradoxal coexistência de 

conservadorismo e liberalismo, sexualização e celibato, 

inocência e experiência entre proteção e aprisionamento, que 

caracterizam a infância contemporânea. A publicação de livros, 

por sua vez, tanto para adultos quanto os infantis é, em grande 

medida, orientada pela cultura de massas, que 

passa a existir quando a sociedade de massas se 
apodera dos objetos culturais [...] [e] a cultura é 
destruída para produzir entretenimento [...] A 
cultura é ameaçada quando todos os objetos e 
coisas seculares, produzidos pelo presente ou 
pelo passado, são tratados como meras funções 
[...] para satisfazer a alguma necessidade. 
(ARENDT, 2016, p.153-154) 

Aliado à saturação de assuntos de fácil digestão e 

apropriação, o impacto das novas tecnologias, que autorizam 

qualquer um a se manifestar no meio virtual – seja produzindo 

ou criticando –, dá origem a um caldo cultural de mensagens 

fáceis, que tendem a evitar, camuflar ou retirar a profundidade 

de assuntos polêmicos. 

As “guerras culturais”, iniciadas ainda nos anos 1960, 

passam a orientar a disputa pelo que “merece” ser publicado, 

e/ou fazer parte ou ser do “cânone”. Nesse meio, por si só 
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complexo e explosivo, pipocam debates sobre o que seriam, ou 

não, leituras apropriadas para crianças ou jovens, e contestações 

ocasionadas por temas considerados inadequados por 

diferentes grupos sociais. A grande transformação da LIJ, iniciada 

por volta do mesmo período em todo o mundo, dá origem a 

novas publicações, com destaque para o aparecimento de livros 

com temáticas sociais. As mudanças criativas que deram origem 

a um novo ecossistema – mais diverso, colorido e descontraído, 

com nova estética e características – perdem, no entanto, força 

nas décadas seguintes, produzindo uma onda em sentido 

inverso, que traz consigo a perda de qualidade do texto, a 

profusão de temas utilitários e o predomínio da ideia do livro 

bonito e livro brinquedo. 

Se já na década de 1980, Perrotti (1986) diagnosticava o 

“utilitarismo às avessas” da LIJ brasileira dos anos 1970, que 

revisava valores sociais sem abrir mão da concepção pragmática, 

trinta anos depois, Garralón (2014, 2017) cunha o termo 

SUPERLIJ para chamar atenção para os perigos – e carência de 

qualidade literária – de parte não desprezível dos livros infantis 

publicados no século XXI. Mobilizados para resolver todo e 

qualquer contratempo ou impasse que o adulto tenha na relação 
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com a criança, funcionam como uma espécie de autoajuda, 

protegendo o adulto, não a criança, de suas próprias 

incapacidades e inseguranças. Ao lado desses “livros-muleta”, as 

obras que se convencionaram considerar como “cânone” da LIJ 

– contos de fadas e livros escritos originalmente para adultos, 

que foram apropriados como leitura adequada a crianças – 

marcam presença em numerosos lançamentos, reedições, 

adaptações e versões, orientados, em grande medida, pelo 

amplo conhecimento e histórico de sucesso de vendas. 

Nesta vertente, merecem especial atenção os livros 

“politicamente corretos” – publicações de diferentes estilos, 

temas e características, que refletem a exigência de “formação 

para a cidadania”, sem dedicar igual atenção à qualidade 

literária. As principais áreas de disputa nesta seara dizem 

respeito à raça, gênero e orientação sexual – livros que tratam, 

por exemplo, de paz ou sustentabilidade não costumam 

produzir debates e embates, já temas como diversidade, 

igualdade racial, identidade de gênero ou modelos não 

normativos de família, são pretextos de discórdias, polêmicas 

acaloradas e controvérsias. 
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Em sua origem, a atitude “politicamente correta” podia 

ser definida como: escolha de termos que não depreciem, 

insultem ou ofendam membros de grupos historicamente 

oprimidos. Seu uso foi difundido e, por algum tempo, funcionou 

de forma eficiente para conter os exageros da linguagem. No 

entanto, mais à frente, o conceito inicial foi diluído e desvirtuado, 

até que passasse a ser entendido como cortesia, talvez um tanto 

excessiva por uns; como subterfúgio para verdades duras por 

outros, tornando, quase sempre, o diálogo impossível. 

Não são poucos os que igualam “politicamente correto” 

e censura, atitude provocada pelo uso exagerado e de forma 

acusatória, que colaborou para que o PC fosse "dominado pela 

histeria política, que o transformou em um novo dogma" 

(LESSING, 2004, p.76). Não demorou muito para que o termo 

passasse a ser usado de forma pejorativa, mudando de sentido 

de acordo com quem, e em que contexto, o utiliza, classificado 

como: ampliação saudável de preocupações morais; ditadura 

das boas intenções; nova linhagem de vírus ideológico; disfarce 

de partes sombrias da história; lavagem cerebral; boa 

educação. De acordo com Allan e Burridge (2006), em estudos 

414



dos tabus de linguagem de diferentes naturezas1, o PC, por ter 

motivação política, atrai mais atenção e hostilidade do que 

outras formas de censura linguística. 

Tendo em vista a (I) enorme quantidade de livros e 

produtos culturais2 para “meninas poderosas”, que vêm 

surgindo em anos recentes; e de (II) referência recorrente a 

contos de fadas, como exemplo de representação 

estereotipada de personagens femininas, volto-me, dentre os 

temas controversos do “politicamente correto”, à questão de 

gênero na literatura infantil contemporânea. 

Para pensar a questão de gênero na LIJ é preciso tratar 

de feminismo e contos de fadas. Ainda que a representação 

subalterna da mulher não seja exclusividade dessas antigas 

narrativas, são as primeiras a serem lembradas – e criticadas 

– quando o assunto é sexismo na LIJ. Parte significativa desse 

destaque deve-se à maciça presença de referências a contos 

de fadas na programação de cinema e televisão – 

popularizados, a partir dos anos 1950, marcam presença em 

versões que vão de animações curtas até a overdose de 

                                                           
1 Como os de fundo moral, ligados a sexo, fluidos corporais, morte e palavrões. 

2 Não sendo possível deixar de mencionar produtos da franquia Disney, temos como exemplos 
os filmes de animação Valente (2012), Frozen (2013) e Moana (2016). 

415



paratextos e adaptações, que misturam diferentes elementos 

para atender a diferentes públicos. 

A revolução promovida pelas já mencionadas 

transformações tecnológicas das décadas de 1960 – 1980 no 

cinema e na televisão, coincide com a segunda onda feminista, 

que, aos poucos, tem impacto sobre a produção cultural, 

inclusive aquela voltada à infância. Já as mudanças 

epistemológicas da terceira onda, na década de 1990, trazem 

um novo olhar, incluem novas identidades e demandam 

postura mais combativa e política de questões do feminismo. 

A linguagem passa a ser uma das bandeiras desse movimento. 

Há décadas, a apropriação dos contos de fadas como 

poderoso canal de divulgação da imagem submissa da mulher 

"exerce particular atração sobre as feministas, enquanto 

gigantes [do mercado do entretenimento] usam a magia como 

uma espécie de tributo a seu próprio senso de poder" 

(CRAVEN, 2018, p.70). A associação entre importantes lutas 

sociais e a lógica perversa da cultura de massas passa a 

inundar todos os meios de comunicação com a reedição de 

antigas narrativas em novos formatos. 
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Ao longo dos séculos, os contos de fadas viram-se 

transformados em uma poderosa ferramenta pedagógica para 

a transmissão de valores e normas, tendo seus significados 

claros e ocultos tornados em meio de transmissão simbólica da 

mensagem de que as dificuldades e injustiças inevitáveis, com 

que nos deparamos ao longo da vida, devem ser enfrentadas. 

Como lembra Bettelheim (2002), o impacto psicológico dos 

contos de fadas tradicionais não se deve unicamente ao 

enredo, mas, igualmente, à qualidade literária de suas versões 

originais, ou seja, à conjugação de ética e estética. Não chega a 

ser novidade o entendimento de que a forma da narrativa, a 

linguagem empregada e, no caso dos livros infantis, as 

ilustrações e o projeto gráfico, têm importante participação na 

experiência da leitura. As adaptações, versões reduzidas e 

releituras dos contos originais perdem, muitas vezes, essa 

qualidade, e, com ela, seu efeito. E são estas justamente, que 

difundidas pela cultura de massas – com destaque para as 

“disneyficadas” – dominam o imaginário coletivo. 

A adequação de enredos e narrativas dos contos de 

fadas aos “novos tempos” não são fenômenos recentes. A 

análise de Duggan (2018) das representações de gênero em 
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versões originais e nas adaptações para diferentes mídias 

(filmes, HQs, TV, livros) confirma que vários autores de contos 

de fadas dos séculos XVI e XVII traziam personagens femininas 

muito mais nuançadas e sutis do que as que normalmente 

conhecemos hoje. Ainda assim, confirma a adequação de 

analisar os estereótipos de gênero a partir das versões de 

Perrault e Irmãos Grimm, e das histórias criadas por Hans 

Christian Andersen – que constituem uma espécie de “cânone” 

contemporâneo do gênero, deixando de fora outras que caíram 

no esquecimento. E, acrescento, das versões Disney. 

Do grupo de princesas que dominam a imaginação das 

meninas por meio da enorme gama de produtos à sua 

disposição, talvez a mais conhecida e vilipendiada seja 

Cinderela. Uma possível explicação para essa centralidade pode 

ser a semelhança de seu enredo com a vida real, facilitando a 

identificação com conflitos familiares, maus tratos e vida difícil. 

Menos óbvio seria a afinidade com Bela Adormecida, 

acordando de um sono de cem anos com um beijo, ou Branca 

de Neve, vivendo na floresta com sete anões. A versão 

popularizada por Walt Disney (1950), a da Cinderela americana 

com “cobertura extra de açúcar” (YOLEN, 1977), guarda pouca 
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relação com a versão original e pouco conhecida de 

Giambattista Basile (1634). 

Em livros que, supostamente, servem de contraponto à 

representação estereotipada de personagens femininas em 

contos de fadas, o termo mais recorrente é “empoderamento”. 

Banalizado pelo uso excessivo em anos recentes, insere-se no 

fenômeno, bastante comum, em que certas palavras tornam-

se familiares pela repetição exaustiva, sem uma definição 

precisa. Transformadas em produtos de rápido consumo e fácil 

digestão – o fast-food da linguagem e das relações sociais – 

atuam no sentido de normatizar ideias e uniformizar discursos, 

identificando e agregando os membros de grupos que 

pretendem representar. 

A constatação de sexismo na LIJ, já na década de 1970, 

caminhava pari passu a processos sociais exteriores ao campo 

literário, com denúncias de discriminação e objetificação sexual 

da mulher. Ainda assim, depois de pelo menos duas décadas de 

lutas feministas, pesquisas como as de Teresa Colomer (1994) 

na Espanha, de Fúlvia Rosemberg e Edith Piza (1995) no Brasil, 

comprovavam a persistência de estereótipos de modelos 

culturais femininos e masculinos na LIJ, materializados em 
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“livros de meninas” e “livros de meninos”, até mesmo na 

literatura explicitamente militante dos anos 1970. Muitas das 

obras do período, que pretendiam oferecer um modelo 

diferente, propunham mera inversão de papéis – sem 

questionar os atributos tradicionalmente associados a cada 

gênero, optando simplesmente por representar personagens 

femininas com características masculinas, supostamente mais 

valorizadas socialmente. 

Retomando o tema quinze anos depois, Colomer e Olid 

(2009) constatam que pouco se avançou na direção de uma 

apresentação mais igualitária de gêneros. Pior, criou-se nesse 

período um nicho de mercado para meninas um pouco mais 

velhas – em torno dos dez anos de idade – a chamada chick lit3, 

que retoma, de forma agravada e exagerada, estereótipos de 

beleza e passividade que já se julgavam superados. Entre as 

razões apontadas para as dificuldades de produção de uma 

literatura não sexista, as autoras destacam a influência e 

controle do mercado editorial na produção de LIJ. 

                                                           
3 Sem correspondente em português, chick lit pode ser, de forma um tanto vaga, definida como 
um recente fenômeno editorial – narrativas centradas em problemas cotidianos de 
protagonistas femininas, geralmente norte-americanas ou britânicas na faixa dos vinte anos, 
moradoras de grandes centros urbanos (SMITH, 2008). 
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Cañamares (2004), em pesquisa sobre representações 

de gênero em álbuns ilustrados, constata a repetição do padrão 

de inversão de papéis e a ausência de modelos masculinos 

positivos. Chama especial atenção para as ilustrações, principal 

linguagem dessa categoria de livros, que reproduzem modelos 

sexistas, por exemplo, no uso de cores pastéis para 

personagens femininas e mais vibrantes para as masculinas. A 

partir de seu corpus de estudo, a autora faz um compilado de 

características de representação, associando, por exemplo, 

timidez e fragilidade às meninas, e curiosidade e valorização da 

força física aos meninos. Constata, ainda, que atividades e 

emoções tradicionalmente identificadas como masculinas – 

esportes, ação, coragem – são representadas como positivas, 

sendo poucos os livros que, mais recentemente, mostram 

meninos também em atitudes tidas como femininas – emoção, 

vulnerabilidade etc. 

Cañamares retoma a proposta de classificação de Adler 

(1993), agrupando livros de acordo com representações de 

gênero em três categorias: “sexistas”, “antissexistas” e “não 

sexistas”. Como indicam os próprios nomes, a primeira refere-

se aos livros com estereótipos masculino e feminino 
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tradicionais; a segunda, àqueles com inversão de papéis; e, por 

fim, a terceira, aos livros que procuram apresentar uma 

sociedade sem discriminação de gênero, com meninos e 

meninas em atitudes sem distinção ou destaque. A autora 

concorda com o entendimento de que crianças incorporam 

muito cedo valores sociais – como, por exemplo, a associação 

entre beleza e bondade. Passam a buscá-los nas histórias que 

ouvem, sendo, portanto, a primeira dificuldade para uma 

literatura não-sexista “a necessidade de respeitar modelos 

sociais que meninos e meninas internalizaram a partir de 

experiências já vividas” (COLOMER, 1994, p.21). 

Na esteira de antigas demandas feministas e do 

oportunismo editorial do mercado, temos assistido, em anos 

recentes, a uma explosão de livros de “antiprincesas”, com 

biografias – em geral muito curtas, quase verbetes – de 

“heroínas da vida real”, que têm, talvez, sua mais conhecida 

representante em Frida Kahlo (1907 – 1954). Tal é a 

“fridolatria”, termo cunhado por Luiselli (2018), que se 

tornaram comuns fantasias de carnaval de Kahlo, roupas, livros, 

canecas e até mesmo uma boneca Barbie, trivializando a figura 

da pintora mexicana transgressora e feminista. 
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A apropriação pela cultura mainstream4 – incluída a LIJ 

– retira questionamentos de lutas e temas sociais importantes, 

transformados em mero consumo. No caso de produtos 

dirigidos ao público infantil, brinquedos ocupam lugar de 

destaque, dando sustentação aos livros “temáticos”, e, na mão 

contrária, sendo produzidos a partir de personagens de livros 

infantis. Em pesquisas voltadas especificamente à LIJ 

mainstream, autoras como Burcar (2003) e Pennell (2002) 

discutem a binarização e hierarquização de gênero manifestada 

em livros dessa categoria, confirmando, mais uma vez, a 

representação estereotipada de personagens, representados 

com características identificadas como femininas e masculinas. 

O exemplo mais representativo dos livros de não-ficção 

sobre “mulheres poderosas da vida real” é Histórias de ninar 

para garotas rebeldes (Elena Favilli e Francesca Cavallo, 2017, 

Editora V&R), uma conjunção comercial extremamente bem-

sucedida de temas “politicamente corretos” e estratégia 

editorial, traduzido em mais de vinte e cinco línguas, com 

vendas superiores a um milhão de cópias apenas no ano de seu 

                                                           
4 Sem um termo equivalente em português, mainstream, cuja tradução literal seria corrente 
principal, diz respeito à cultura dominante ou convencional e é, habitualmente, utilizado em 
inglês. 
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lançamento. Um segundo volume com a mesma proposta, 

publicado menos de um ano depois, chegou ao Brasil em 

fevereiro de 2018. A apresentação no site da editora informa 

que o livro traz “100 histórias sobre a vida de 100 mulheres 

extraordinárias do passado e do presente [...]. Com textos que 

remetem ao estilo de conto de fadas, [pois a] ideia é dar a 

sensação de um conto de fadas moderno, para embalar o sono 

das pequenas antes de dormir” (grifo meu). 

Dando continuidade à franquia, foram lançados 

produtos de papelaria, cartões, sacolas, calendários, pôsteres e 

o diário I am a Rebel Girl – a journal of revolutions (ainda não 

disponíveis no Brasil). Em março de 2018 teve início o podcast 

de Garotas Rebeldes, com vários episódios disponíveis em 

português na voz de personalidades conhecidas, como a 

cantora Daniela Mercury, a youtuber Jout Jout, e a medalhista 

olímpica de maratona aquática Poliana Okimoto. 

Apesar de se apresentar como “contos de fadas 

modernos”, a ficha catalográfica classifica o livro como “Contos 

– literatura infanto-juvenil; Mulheres – biografia”. Classificação 

atribuída também pela revista especializada inglesa Bookseller, 

que, em edição de março de 2018, indicava que o livro havia 
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sido o principal impulsionador de livros de não-ficção na Feira 

do Livro Infantil de Bolonha daquele ano. Não se trata de mero 

detalhe, uma vez que: (I) contos de fadas são percebidos como 

“cânone” da LIJ e servem como chamariz comercial e (II) a 

recepção aos livros informativos é inteiramente distinta 

daquela de livros literários. 

Passemos, então, à análise de Garotas Rebeldes. A ideia 

de apresentar biografias de mulheres que tiveram destaque ao 

longo da história merece apenas elogios. A seleção das 

personagens retratadas abrange diferentes países, épocas e 

profissões, proporcionando uma bem-vinda diversidade. O 

projeto editorial, com ilustrações de artistas mulheres de 

diferentes nacionalidades, que empregam diferentes técnicas, 

é cuidado e visualmente atraente. 

São justamente os textos, todos de um mesmo padrão, 

que merecem atenção. Em menos de uma página é 

apresentada a “biografia” de cada personagem, começando, 

com raras exceções, pelo tradicional era uma vez dos contos de 

fadas. A escolha dos fatos que fazem parte do texto, que lembra 

um verbete de enciclopédia, atende claramente ao objetivo das 

autoras de mostrar apenas aspectos que corroboram a 
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narrativa pretendida. Aqueles que (aparentemente) poderiam 

diminuir o protagonismo da personagem são deixados de lado, 

em alguns casos, apagando a presença de personagens 

masculinas importantes na vida da “garota rebelde” da vez. O 

padrão se repete ao longo de Garotas Rebeldes, em uma clara 

reprodução do padrão antissexista da classificação proposta 

por Cañamares (2004). 

Não se espera que um livro infantil traga todos os 

detalhes da vida da pessoa retratada, mas não se pode deixar de 

trazer à luz e olhar de forma crítica a escolha deliberada de fatos, 

desde a supressão de referências até casos mais problemáticos, 

como na página dedicada à Coy Matthis, menina transgênero 

norte-americana, nascida em 2007. A julgar pelo texto, a 

identidade de gênero de Coy está relacionada unicamente ao 

estereótipo “rosa é cor de menina” e a seu desejo de usar, na 

escola, o banheiro feminino (que levou a uma ação judicial). A 

narrativa passa a impressão de que a transição não trouxe 

dificuldades à Coy ou sua família, e que a decisão legal a favor de 

Coy visava apenas ao bem-estar da menina, quando foi, na 

realidade, um marco mundial na defesa de pessoas transgênero 

e o primeiro caso envolvendo uma criança. 
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Vejamos agora a incoerência – para não dizer, estratégia 

comercial – das autoras em relação a contos de fadas, usados 

como arquétipo na apresentação dos livros e podcasts, e 

desqualificados, em nome de uma suposta postura feminista 

politicamente correta, no material de divulgação. 

Um dos vídeos promocionais de Garotas Rebeldes, de 

cerca de três minutos, trazia a seguinte chamada: “Se Cinderela 

fosse homem. Isso resume perfeitamente o que há de errado 

com os contos de fadas” (grifo meu). As imagens, roupas e 

cenários utilizados no vídeo são uma caricatura da versão Disney, 

a mais conhecida pelo público-alvo. O vídeo, substituindo todas 

as personagens femininas de Cinderela por masculinas, reconta 

muito rapidamente a conhecida história – também na versão 

Disney – para, em seguida, mostrar as autoras perguntando: 

“Jamais leríamos isso para nossos filhos. Por que, então, ler para 

nossas filhas?” Outro vídeo com a mesma proposta reproduz a 

história de Rapunzel e a chamada: “nossas filhas merecem um 

novo tipo de contos de fadas”. Previsivelmente, não há nos 

vídeos qualquer menção ao fato de Rebeldes se anunciar como 

um livro de contos de fadas modernos. Além da apresentação no 

site e na contracapa (“este livro reinventa fábulas”), o próprio 
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título Histórias de Ninar remete àquelas que são as mais comuns 

contadas às crianças na hora de dormir – contos de fadas. Por 

outro lado, os vídeos5 de lançamento apresentam os livros como 

“contos de fadas” modernos. 

O gigantesco sucesso comercial de Garotas Rebeldes deu 

origem, em todo o mundo, a uma avalanche de livros temáticos 

quase idênticos, muitas vezes em versões nacionalistas de 

heroínas deste ou daquele país. Surgiram, inclusive, versões para 

meninos, uma vez que, aos poucos, também os estereótipos 

masculinos na LIJ passam a ser questionados – e apropriados 

pelo mercado editorial. Ou, quem sabe, a ordem seja a inversa – 

o mercado editorial identifica um novo nicho, cria a necessidade 

de um novo tema, e passa ao lançamento de novos produtos. 

Todos esses rebentos reproduzem fielmente o modelo de 

Garotas Rebeldes – no título, na apresentação, no projeto 

editorial, nas ilustrações, e na diversidade na composição da lista 

de personagens. 

No Brasil, a franquia produziu dois “filhotes” à sua 

imagem, mas nem tanto à sua semelhança: Extraordinárias - 

                                                           
5 Os vídeos de apresentação e divulgação podem ser facilmente encontrados no canal YouTube 
Rebel Girls. 
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mulheres que revolucionaram o Brasil (Aryane Cararo e Duda 

Porto de Souza, Seguinte/Companhia das Letras, 2017) e 50 

brasileiras incríveis para conhecer antes de crescer (Débora 

Thomé, Galera/Record, 2017). O primeiro, apesar de manter a 

ideia e um projeto editorial semelhante ao de Garotas 

Rebeldes, é direcionado aos leitores mais velhos – com textos 

mais longos, glossário de termos e uma breve contextualização 

sócio-histórica. Por isso, concentro-me, a partir de aspectos já 

discutidos, na análise de Incríveis, livro finalista da categoria 

infantil e juvenil do Prêmio Jabuti 2018. 

As semelhanças visuais são evidentes: capa dura 

colorida; dimensões e formato quase idênticos; ilustrações 

criadas por diversas artistas mulheres; diagramação com texto 

na página à esquerda e ilustração à direita; inclusão da 

profissão e datas de nascimento/falecimento. Assim como em 

Rebeldes, a seleção das retratadas busca a maior diversidade 

possível, que vai das quase óbvias Clarice Lispector, Chica da 

Silva e Carmen Miranda, até as praticamente desconhecidas 

Laudelina de Campos Melo, ativista sindical e trabalhadora 

doméstica; Elisa Frota Pessoa, física; ou Maria Rita Soares, juíza. 

As ilustrações, assim como em Garotas Rebeldes, seguem 
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percursos não idênticos – alguns apresentam as “brasileiras 

incríveis” em forma de retrato, outras em atividade, outras, 

ainda, como um desenho quase infantil, sem muita 

preocupação com a semelhança física. Alguns muito coloridos, 

outros em tons pastéis. 

As diferenças, por sua vez, começam já no título e na 

apresentação. Rebeldes faz questão de deixar claro ser um livro 

de histórias de ninar para “garotas” e, no prefácio, dirige-se 

exclusivamente às meninas (Para as garotas rebeldes de todo o 

mundo). Mais à frente, diz ter esperança de que “os retratos 

delas imprimam em nossas filhas [...] Que cada leitora saiba [...] 

Que todas nós nos lembremos [...]” (grifo meu). O título de 

Incríveis é neutro – para você conhecer – e a apresentação inclui 

meninas e meninos (Querida leitora, querido leitor). Ainda que 

com destaque muito menor para os meninos, a ilustração do 

material de divulgação de Incríveis anuncia-o como um livro 

“para inspirar sua filha. E seu filho também”. 

A grande diferença a ser observada está nos textos, que 

evitam o modelo repetitivo do “era uma vez” e lançam mão de 

diferentes formas narrativas. Vejamos alguns exemplos. O 

texto de Cecília Meireles (1901– 1964), é em versos. O que 
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conta a vida de Chica da Silva (1732 – 1796), refere-se 

justamente a Cecília Meireles, também personagem do livro, 

para mostrar como Chica era cantada em verso e prosa, e a da 

aviadora Ada Rogato (1910 – 1986) é contada a partir de 

algumas perguntas. 

A história de Marta (1986 – ) começa, esta sim, com “o 

“era uma vez”. A vida das personagens é apresentada aos 

poucos, não anunciando, de saída, que Cecília gostava de 

escrever ou Marta de jogar futebol. Há alguns textos que o 

fazem, como o de Ana Botafogo, que anuncia, já na primeira 

frase: “Ana, tão pequenina, já queria ser bailarina”. Por não ser 

utilizado em todos os textos, estes recursos não cansam. 

Há, ainda, histórias que se prenunciam tristes, como a 

de Zuzu Angel (1921 – 1976): “Quem dera fosse diferente, mas 

nem toda história bonita tem um final feliz”. Não há, como em 

Garotas Rebeldes, o apagamento das dificuldades da vida das 

biografadas – assim como na vida real, e também nos contos de 

fadas, em que ventura e desventura convivem, os problemas 

que elas enfrentam fazem parte da narrativa. 

Nos contatos que mantive com a autora, Débora 

Thomé, a primeira coisa que me disse, ainda por email, foi: “eu 
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sou do time que particularmente acha que o ‘politicamente 

correto’ deve existir como ethos, mas não como estrutura 

narrativa. Também não acredito em escrita não política, isenta, 

então é um longo caminho”. 

Segundo conta, a Editora Record tinha interesse em 

adquirir os direitos de publicação, no Brasil, de Garotas Rebeldes, 

mas as autoras não concordaram com a alteração da lista de 

mulheres retratadas e a inclusão de mais brasileiras, já que a 

ideia era lançar uma franquia internacional, com um único 

formato em todo o mundo. A editora decidiu, então, partir para 

a publicação de um livro próprio nos mesmos moldes. 

O fato de realizar, há anos, pesquisas sobre mulheres – 

especialmente na relação com o poder – deu a Thomé, em suas 

próprias palavras, “não apenas familiaridade, mas 

sensibilidade” para o tema, treinando o olhar “para ver onde 

está o estereótipo, o preconceito, [aprender a] tratar temas 

sensíveis como raça e orientação sexual”. Conta que os 

primeiros cuidados – e objetivos que estabeleceu para si – ao 

iniciar a escrita foram: (I) não fazer um livro de verbetes; (II) 

escrever histórias “boas de ler” – com sutilezas, diferentes 

linguagens, atentando para a forma da narrativa, já que as 
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crianças gostam “que aconteça alguma coisa na história”; (III) 

dirigir-se a meninas e meninos, a começar pelo título – 

seguindo o padrão heforshe6, admitindo, porém, não ser 

irrelevante o aspecto mercadológico de ampliação do público-

alvo; (IV) fazer um livro que trouxesse as mulheres retratadas à 

luz, mas de forma real, com fatos bons e ruins. Um livro 

“feminista no resultado”. 

Thomé diz que jamais pensou em seu livro como uma 

coletânea de contos de fadas ou histórias de super-heroínas, 

mas sim, como relatos sobre mulheres reais, cada uma com 

suas próprias fragilidades. Atenta às questões que convivem 

com a de gênero na agenda das lutas sociais – bem como dos 

temas “politicamente corretos” – procurou considerar na 

escolha das biografadas também sua raça e orientação sexual. 

Assim, insistiu na inclusão, por exemplo, da homossexual Lota 

de Macedo (1910 – 1967), responsável pela criação do Parque 

do Flamengo no Rio de Janeiro, e da negra Liberata (1780 – 

1844), escrava que, recorrendo à Justiça, conseguiu sua 

liberdade anos antes da aprovação da Lei Áurea. Para retratar 

                                                           
6 Movimento da ONU, que promove a ideia da construção de um mundo sem discriminação de 
gênero. 
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as “muitas diversidades subjacentes”, a autora buscou, ainda, 

mulheres de diferentes áreas de atuação, e não apenas do 

mundo das artes, como eram quase todas as inicialmente 

escolhidas. Teve grande dificuldade em encontrar e levantar 

informações sobre personagens indígenas e não ficou satisfeita 

com a inclusão apenas de Catarina Paraguaçu (1495 – 1586). 

Como exemplo de embates em torno de um 

posicionamento PC, Débora relata que foi questionada a 

respeito da inclusão de nomes como Princesa Isabel (1846 – 

1921) e Zilda Arns (1934 – 2010), escolhas criticadas, 

respectivamente, pelos movimentos negro e feminista. Conta, 

ainda, que textos sobre mulheres negras foram enviados a 

“leitores sensíveis”7, que deram opiniões absolutamente 

divergentes, confirmando o caráter absolutamente individual e 

subjetivo da leitura literária. 

Sobre a profusão de livros como o que escreveu, a 

opinião de Thomé é que são, em grande maioria, normativos, 

sem qualidade estética ou cuidados com linguagem e narrativa. 

Entende ser muito difícil escrever histórias “politicamente 

                                                           
7 A função, surgida em países de língua inglesa, e adotada por algumas editoras brasileiras, 
pretende identificar o tratamento dado aos temas considerados potencialmente ofensivos, a 
partir de leitura prévia por um representante do grupo retratado. 
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corretas” de boa qualidade literária e entende, como 

característica mais grave, não o fato de alguns desses livros 

trazerem modelos femininos bastante questionáveis, mas o de 

serem chatos. Débora confirma haver muita autocensura entre 

autores e editores na produção de livros sobre temas 

conflituosos da esfera do “politicamente corretos” – “medo de 

mexer em assuntos, [aí] fazem livros programáticos, sem 

enredo, muito chapados”. 

Concluo com a opinião de que o mundo real é muito 

mais parecido com A Bela e a Fera do que com os livros 

“politicamente corretos” e “literariamente chatos”, e que em 

vez de banir é preciso mediar. Opinião que vai ao encontro do 

que dizem Colomer e Olid, e que serve como síntese do que 

procurei apresentar nesse breve texto: 

O esforço de uma LIJ não sexista foi sendo 
diluído pela ironia com os excessos derivados 
do PC, a confiança nos louros já conquistados 
pelos avanços igualitários e o abandono da 
vigilância educativa frente a uma bem-vinda 
crítica que proclamava o predomínio de valores 
artísticos. Hoje, contudo, parece que a intenção 
de salvar a LIJ da “madrasta pedagógica” 
produziu um efeito perverso, o de lançá-la nas 
mãos do mercado. (2009, p.6) 
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A LITERATURA AFRO-INFANTIL: 

REPRESENTAÇÃO E REPRESENTATIVIDADE 

Cristiane Veloso de Araujo Pestana 

A temática étnico-racial vem ganhando cada vez mais 

espaço nas publicações voltadas ao público infantil, sobretudo 

a partir da criação da lei federal 10.639/03, que torna 

obrigatório o ensino da história e da cultura africana e afro-

brasileira nas escolas públicas e privadas. Não haveria maneira 

melhor de apresentar a história e a cultura afro-brasileira e 

africana às crianças senão através da literatura. A literatura é 

capaz de proporcionar ludicidade, conhecimento e trocas 

culturais, reflexões, construção identitária, deleite e magia. 

Porém as histórias também podem causar estranhamento, 

desconforto e desinteresse, caso não sejam devidamente 

cuidadas quando da elaboração de seu material impresso, ou 

seja, o livro. 

A partir da implementação da referida lei, houve um 

grande interesse das editoras em atender esta demanda, tanto 

publicando traduções e textos de origem africana quanto 

estimulando autores nacionais a escrever sobre o tema étnico-

racial. Tais publicações serviriam de apoio para as estratégias 
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de combate ao racismo e ao preconceito dentro e fora do 

ambiente escolar, portanto, deveriam abordar as questões 

raciais de forma cuidadosa e eficiente, impactando 

positivamente seu público leitor, especialmente quando se 

tratarem de crianças negras. No entanto, observamos, ao longo 

de muitos anos de trabalho com este segmento literário, a 

existência de livros que estão na contramão de tais propostas. 

São livros que comprometem a identificação positiva de 

algumas crianças, reforçam certos estereótipos e geram 

problemas além dos já existentes. 

A literatura pode, através de seu caráter lúdico, 

simbólico e reflexivo, ser uma forte aliada no combate aos 

preconceitos enraizados em nossa sociedade e uma arma 

contra o racismo que ainda fere e segrega nossas crianças 

negras. Este papel transformador da literatura pode ser 

notado, inicialmente, pela inclusão de personagens negros 

como protagonistas, o que antes não acontecia. 

Primeiramente, os personagens negros passaram da 

invisibilidade total para a figuração, nunca tendo seus assuntos 

e seus sentimentos revelados e sem ter o direito da enunciação. 
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Tais fatos podem ser comprovados através das pesquisas 

realizadas pela professora Regina Dalcastagné. 

Reforçando a afirmação desta invisibilidade negra na 

Literatura Infantil, temos também os significativos estudos da 

professora Eliane Debus. Segundo a pesquisadora, a visão 

etnocêntrica dos livros infantis calou a voz dos negros e 

auxiliou na manutenção de um discurso hegemônico. Ainda de 

acordo com Eliane, o caráter simbólico da literatura pode 

contribuir para reflexões que rompam com a desigualdade 

étnica e para a construção de uma visão que contemple a 

valorização da diversidade. 

A identificação com narrativas próximas de sua 
realidade e com personagens que vivem 
problemáticas semelhantes às suas leva o leitor 
a re-elaborar e refletir sobre o seu papel social 
e contribui para a afirmação de uma identidade 
étnica. (DEBUS, 2007, p.1) 

A literatura, de uma forma geral, auxilia na 

compreensão do mundo e das relações humanas através da 

exposição dos contextos sociais existentes. Ou seja, por meio 

do texto literário, o indivíduo pode ter contato com a realidade 

que o cerca e assim, ser capaz de elaborar e reelaborar melhor 

suas questões a respeito de si, do outro, do mundo e da vida. 

Para a doutora em educação Eliane Cavalleiro, “compreende-se 
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que o reconhecimento positivo das diferenças étnicas deve ser 

proporcionado desde os primeiros anos de vida” (2006, p.26). 

Portanto, é de suma importância que os livros infantis 

com temática étnico-racial prezem por uma qualidade estética, 

imagética e narrativa. Caso contrário, poderá auxiliar na 

manutenção dos estereótipos e perpetuar o racismo entre a 

sociedade brasileira. 

Conforme salienta a pesquisadora Maria Anória Oliveira 

(2015), o trabalho com a arte literária, seja no âmbito da 

produção ou da seleção e difusão dos livros de literatura infantil 

sob a temática étnico-racial, requer um olhar crítico para não 

endossar o que se deseja desconstruir. Segundo ela, a escola 

pode multiplicar essas “nódoas emocionais” caso não haja as 

devidas intervenções. 

Nos livros de Literatura Infantil analisados, todos 

trazendo personagens negras como protagonistas, 

encontramos vários aspectos positivos e negativos, levando em 

consideração as perspectivas e os objetivos traçados pelas 

políticas afirmativas, ou seja, combater o racismo e promover a 

identidade étnica. 
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A pesquisadora Leonor Riscado faz um estudo acerca da 

qualidade dos livros de Literatura infantil. Ela acredita que há 

uma significativa ausência de critérios na seleção dos acervos, 

sendo os livros muitas vezes escolhidos pela capa e pelos 

títulos. Segundo ela, “a qualidade da Literatura Infantil é um 

elemento fulcral para a modelagem e construção de futuros 

adultos empenhados, questionadores, imaginativos, 

interventivos” (2001, p.2). 

Além da preocupação com o texto, é urgente também 

uma reflexão sobre as imagens, que são componentes 

essenciais no todo narrativo. A ilustração também é uma forma 

de linguagem que resulta de escolhas feitas pelo ilustrador, 

como cores, formas, características das personagens etc., 

fazendo aumentar o grau de expressividade do livro. Porém as 

imagens, assim como as palavras, podem carregar conotações, 

que no contexto afro-brasileiro ou africano irão fazer toda a 

diferença, tendo em vista a história de vida deste povo. 

O impacto das ilustrações pode auxiliar na construção 

de uma identidade negra positiva ou reforçar imaginários 

preconceituosos. Vejamos abaixo três relatos e exemplos 

negativos de ilustrações que podem ser deturpadas pelas 
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crianças, especialmente aquelas que ainda não estão 

alfabetizadas, pois neste ponto o texto visual se sobrepõe ao 

texto verbal e a mensagem transmitida nem sempre chega da 

forma como o autor ou o ilustrador pensaram. Como afirma o 

pesquisador Marcelo Freire: “Cabe ao ilustrador decifrar o 

momento a ser visualmente narrado, procurando sempre evitar 

o conflito entre o que o leitor imagina e o que a imagem 

mostra” (2004, p.5). 

Os três livros acima foram apresentados ao mesmo 

grupo de crianças de uma escola pública de periferia, onde a 

maioria dos alunos são negros e possuem entre 7 e 8 anos de 

idade. Do total de quatorze crianças, três não se manifestaram, 

duas afirmaram gostar “dos desenhos” (fala delas) e nove 

criticaram as imagens. Algumas críticas foram mais duras, o que 

fez os alunos rejeitarem os livros. 

Começaremos pelo livro O cabelo de Lelê (FIGURA 1), no 

qual podemos perceber, através da marca do exagero da 

ilustradora, traços que reforçaram características 

estereotipadas das meninas negras, como os cabelos. Ao serem 

apresentados ao livro, os alunos tiveram reações diferentes. Os 

meninos riam das imagens e as associavam às colegas da classe, 
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surgiram comentários como: “Credo! Que cabelo feio!”; 

“Hahahaha parece a Fulana”, “Olha o tamanho daquele cabelo! 

Cruzes”, “Feia pra caramba” e prosseguiram com as críticas. 

Enquanto os meninos proferiam tais comentários, as meninas 

se encolhiam nos cantos. Apenas uma delas retrucou e 

devolveu a ofensa: “Feia é sua mãe!”. 
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Figura 1 – Ilustração da personagem Lelê. Fonte: BELÉM, Valéria (2012). O cabelo 
de Lelê. Adriana Mendonça (Ilust.). São Paulo: IBP, p.8/11. 

A partir desta experiência negativa, deixamos o livro de 

fora da lista preferencial por algum tempo, depois voltamos a 

apresentá-lo aos alunos. Foi necessário, porém, fazer um 

trabalho prévio com as crianças sobre ilustrações, tipos de 

desenho, subjetividade criativa e respeito ao trabalho e 

identidade do outro. Com uma dinâmica que visava mostrar que 

cada um interpreta a mesma informação de formas distintas, os 

alunos perceberam que ilustração é uma forma de 

interpretação, que muitas vezes é lúdica e fantasiosa, e nem 

sempre condiz com a realidade. Então, ao se depararem com as 
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ilustrações que traziam um cabelo enorme e exagerado eles 

pensavam: “é o jeito dela se expressar”, “ela que quis desenhar 

assim” e as piadinhas cessaram. Quando algum deles não 

assimilava bem o conteúdo abordado e tentava fazer algum 

comentário negativo, um outro colega o advertia. 

Desta forma resolvemos o problema entre livro e leitor 

dentro da sala de aula, mas por outro lado fica um 

questionamento sobre os outros pequenos leitores que não 

receberam este tipo de mediação. O que será que eles pensam 

e comentam? Como se sentem as meninas de cabelo afro que 

se veem retratadas de forma estereotipada num livro que era 

para agradá-las e fazê-las se sentir bem? 

O enredo do livro é sobre uma menina que não se gosta, 

não se aceita por conta de seu cabelo crespo, mas descobre em 

um livro que seu cabelo é uma herança ancestral de um povo 

africano e que poderia ser muito bonito se ela deixasse. Esta 

questão de solução simples, rápida como num passe de mágica 

também nos preocupa, tendo em vista que o processo de 

aceitação e transição capilar é muito complexo, subjetivo e 

difícil para qualquer mulher de descendência africana. 
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Os conflitos de identidade não são simples de resolver, o 

empoderamento feminino é algo longo e sofrido, portanto 

deveria ser retratado no texto de uma forma mais séria e próxima 

da realidade. Dizer que a menina agora gosta de se ver não vai 

fazer uma garotinha que sofre preconceito na escola se gostar do 

dia para a noite. Baseando-se em experiências com as crianças, 

podemos afirmar que o texto é frágil e que as ilustrações, em 

muitas vezes, não causam uma identificação positiva. 

No segundo livro, O mundo começa na cabeça (FIGURA 

2), o tema abordado também é cabelo e ancestralidade. O texto 

é poético e muito bem escrito. A personagem Minosse e as 

mulheres de sua família têm orgulho de seus cabelos e os 

manipulam com carinho e significado de acordo com suas 

tradições. Através do cabelo elas apresentam sua cultura 

ancestral com respeito e amor a seus antepassados. As crianças 

apreciam muito este livro – a história é contada e é pedido que 

elas imaginem as imagens –, porém, devido a um comentário 

inapropriado de um aluno, a obra não mais circulou entre elas. 
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Figura 2 – Imagem retirada do livro O mundo começa na cabeça. Fonte: 
AGUSTONI, Prisca (2011). O mundo começa na cabeça. Tati Móes (Ilust.). São 

Paulo: Paulinas, p.15-16. 
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O comentário deste aluno sobre algumas ilustrações do 

livro chocou a todos profundamente. Vamos esclarecer: em 

nossa cidade há um grande rio que a corta ao meio, de uma 

extremidade a outra, chamado Rio Paraibuna. Neste rio, 

principalmente no verão, é possível observar famílias inteiras de 

capivaras nadando e tomando sol na beirada dele. Esse aluno, 

com o apoio de alguns outros, comparou as personagens com as 

capivaras. A fala dele foi semelhante a: “Olha, parece a capivara 

que eu vi no Paraibuna”. É importante acrescentar que mesmo 

antes de tal comentário as crianças estavam com dificuldades de 

reconhecer figuras humanas a partir dos traços da ilustradora. 

Segundo a maioria, “os desenhos eram estranhos”. 

Tivemos a oportunidade de conversar com a escritora 

sobre a escolha dos ilustradores, em especial sobre esta 

ilustradora e ela relatou que fora determinação da editora. Por 

muitas vezes o autor não tem direito de escolher ou opinar 

sobre os ilustradores de seus livros, situação que pode vir a 

acarretar conflitos entre texto verbal e texto visual. 

Já no terceiro livro, A menina transparente (FIGURA 3), 

tivemos problema com apenas uma imagem, de acordo com as 

observações das crianças. Volto a ressaltar que as 
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considerações aqui apresentadas partiram do olhar dos leitores 

em questão, ou seja, o público infantil. Trata-se de um livro 

sobre a poesia, seus temas, suas impressões, seu efeito nas 

pessoas, enfim, é um bom texto. Não podemos considerá-lo um 

livro ilustrado, mas sim um livro com ilustrações, pois as 

imagens não são essenciais para a compreensão do texto – 

consideramos que elas foram utilizadas como forma de 

acrescentar estética ao texto literário. 

 

Figura 3 – Imagem retirada do livro A menina transparente. Fonte: LUCINDA, Elisa 
(2010). A menina transparente. Rio de Janeiro: Galerinha Record, não paginado. 
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No livro em questão, há um personagem negro 

caracterizado de uma forma estética bem contemporânea, com 

traços artísticos que não foram bem apreciados pelo grupo de 

alunos. Ao contar a história, fomos mostrando as páginas e 

quando um determinado aluno se confrontou com a figura 

deste homem imediatamente falou: “Nossa! É o Diabo!”. Após 

o susto, tentamos desfazer a má impressão alegando que se 

tratava do traço artístico da ilustradora, porém outros dois 

alunos reforçaram que a imagem parecia mesmo o que eles 

entendiam como Diabo. 

Longe de querermos criticar o trabalho artístico das 

ilustradoras, mas acreditamos, sobretudo através destas 

vivências, que é preciso um cuidado extremo ao ilustrar um livro 

infantil, principalmente quando se trata de personagens negros. 

Historicamente os negros já são associados a animais, 

seres obscuros, exóticos e fora dos padrões de beleza, 

portanto, para que se cumpra a função de desconstruir tais 

imaginários, é preciso buscar ao máximo um traço mais 

simples, mais próximo da realidade, abarcando a beleza, a 

sutileza e fazendo com que as imagens sugiram algo bom e 

agradável ao olhar infantil. 
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A identidade negra precisa ser resgatada e valorizada. O 

racismo precisa ser destruído. É preciso, portanto, que haja 

representatividade dessas pessoas. Os autores e ilustradores 

precisam rever essa questão, a fim de que suas obras sejam 

portadoras de significado e identidade e possam, enfim, 

promover alguma mudança social. 

As crianças são capazes de perceber as sutilezas do discurso 

e das ilustrações. Bem como, infelizmente, também podem 

reproduzir atitudes racistas que aprendem em casa, na rua ou que 

permeiam seus imaginários, mesmo que inconscientemente. 

Nossos pequenos leitores, sejam de textos ou de 

imagens, são questionadores e percebem quando um texto é 

pobre de significado, quando algum elemento falta ou é mal 

representado nos livros. Inocente é quem acredita na 

imaturidade e ingenuidade desses meninos e meninas que 

povoam o Brasil de agora. 

De acordo com Munanga (2005), alguns professores não 

sabem atuar em situações de discriminação e racismo dentro 

das escolas porque não foram preparados ou porque estão 

dominados pelos preconceitos que neles foram introjetados ao 

longo de sua vida. É preciso apresentar aos educandos a 
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diversidade existente em nossa sociedade e ajudar àquele que, 

por algum motivo, ainda é discriminado, a se colocar e assumir 

com dignidade e orgulho os atributos de sua diferença. 

Não existem leis no mundo que sejam capazes 
de erradicar as atitudes preconceituosas 
existentes nas cabeças das pessoas, atitudes 
essas provenientes dos sistemas culturais de 
todas as sociedades humanas. No entanto, 
cremos que a educação é capaz de oferecer 
tanto aos jovens como aos adultos a 
possibilidade de questionar e desconstruir os 
mitos de superioridade e inferioridade entre 
grupos humanos que foram introjetados neles 
pela cultura racista na qual foram socializados. 
Apesar da complexidade da luta contra o 
racismo, que consequentemente exige várias 
frentes de batalhas, não temos dúvida de que a 
transformação de nossas cabeças de 
professores é uma tarefa preliminar 
importantíssima. (2005, p.17) 

Como exemplos positivos, completamente distantes 

dos apresentados acima, alguns livros despertam 

contentamento, alegria e identificação nas crianças leitoras. A 

ponto de surgirem falas como: “Parece comigo!”, “Que linda!”, 

“Meu cabelo é bonito como o dela”, “Quando eu crescer quero 

ser assim”. Como exemplos temos alguns livros da autora Madu 

Costa, Nilma Lino Gomes e Sonia Rosa (FIGURAS 4, 5, 6, 7 e 8). 

Os referidos livros trazem ilustrações mais próximas da 

realidade e sem traços estereotipados que possam ser vistos 
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negativamente pelas crianças leitoras, sendo assim plenamente 

capazes de serem utilizados no combate ao racismo que impera 

na escola e fora dela. 

 

Figura 4 – As Meninas negras. Fonte: COSTA, Madu (2010). Meninas negras. 
Rubem Filho (Ilust.). Belo Horizonte: Mazza edições, não paginado. 
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Figura 5 – Luan, personagem do livro Lápis de cor. Fonte: COSTA, Madu (2012). 
Lápis de cor. Josias Marinho (Ilust.). Belo Horizonte: Nandyala, não paginado. 

 

Figura 6 –Personagem principal do livro Betina. Fonte: GOMES, Nilma Lino (2009). 
Betina. Denise Nascimento (Ilust.). Belo Horizonte: Mazza Edições, p.9. 

457



 

Figura 7 – Personagem principal do livro Os cabelos de Sara. Fonte: ANDRADE, 
Gisele Gama (2012). Os cabelos de Sara. Ronaldo Santana (Ilust.). Rio de Janeiro: 

Abaquar, p.17. 
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Figura 8 – Personagens do livro Os tesouros de Monifa. Fonte: ROSA, Sonia (2009). 
Os tesouros de Monifa. Rosinha (Ilust.). São Paulo: Brinque-book, não paginado. 

Entendemos a Literatura afro-infantil como um braço 

da Literatura afro-brasileira ou Literatura Negra, que além de 

seu caráter estético, prazeroso, criativo e intelectual, têm 

como marca primordial seu caráter militante, de engajamento 

político-social, que traz reflexões sobre identidade, respeito, 

autoestima e ancestralidade. Podemos afirmar que a 

Literatura infantil com temática étnico-racial é sim uma 

literatura reflexiva que busca empoderar seus pequenos 

leitores. Quando um livro traz personagens negros envolvidos 
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em conflitos identitários, problemas de socialização e 

aceitação, e quando estes personagens conseguem superar 

tais conflitos e no fim se tornam pessoas mais felizes, ele está 

transmitindo claramente uma mensagem de otimismo, 

reconhecimento e valorização, ou seja, tudo o que o povo 

negro precisa para se empoderar e ser feliz. 

Para a pensadora, ensaísta e educadora Nilma Lino 

Gomes, o racismo em nossa sociedade ocorre de maneira 

muito particular, pois se sustenta através de sua própria 

negação. Para Gomes, “O racismo no Brasil é alicerçado em 

uma grande contradição” (2012, p.46), pois a sociedade 

brasileira sempre negou insistentemente sua existência e do 

preconceito racial, mas, no entanto, as pesquisas atestam que 

os negros ainda são discriminados e vivem numa situação de 

profunda desigualdade racial quando comparados com outros 

segmentos étnico-raciais do país. 

Quanto mais a sociedade, a escola e o poder 
público negam a lamentável existência do 
racismo entre nós, mais o racismo existente no 
Brasil vai se propagando e invadindo as 
mentalidades, as subjetividades e as condições 
sociais dos negros. O abismo social entre negros 
e brancos no Brasil existe de fato. (GOMES, 
2012, p.47) 
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A literatura pode ser uma forte aliada no combate ao 

racismo, especialmente quando apresentada nas bases, ou 

seja, às crianças, desde que acompanhada de muito estudo, de 

conhecimentos teóricos sobre as africanidades, de muito 

empenho e, sobretudo de sensibilidade, tanto por parte de 

pais, educadores, escritores, ilustradores, quanto de qualquer 

outra pessoa que contribuirá para que a mensagem do texto 

literário chegue de forma adequada ao seu público leitor. 

Em geral, o texto infantil deve ressaltar e valorizar 

identidades, apresentar outras culturas e tocar os pequenos 

leitores de forma leve e prazerosa. Portanto, cabe a nós, 

educadores e pesquisadores, estarmos atentos ao que é 

publicado e chega até nossas crianças. Somos o elo, a ponte 

entre livro e criança e, por isso, é nossa responsabilidade 

selecionar o que será bom ou não para ela. 
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A LITERATURA INFANTIL E JUVENIL NA VOZ 

PERIFÉRICA DE ALLAN DA ROSA: 

IDENTIDADE E CULTURA NO LIVRO 

ZUMBI ASSOMBRA QUEM? 

Karla Cristina Eiterer Rocha 

1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma leitura 

do Livro Zumbi assombra quem? O livro foi direcionado para o 

público infanto-juvenil. Escrito por Allan da Rosa e ilustrado por 

Edson Ikê, portanto temos uma articulação textual e imagética. 

O autor e o ilustrador são militantes de um movimento que 

busca a revisão histórica de grupos que foram deixados à 

margem. Trabalham com as representações sociais do povo 

afro-brasileiro, apontando para ressignificações de valores 

identitários e culturais atribuídos a eles. Numa abordagem que 

parte da literatura periférica, esses militantes nos convidam a 

combater estereótipos, a reforçar a luta contra o racismo e 

buscar a inserção de outras vozes para repensar a História de 

forma multifacetada e crítica. 

Eles discutem assuntos que foram velados por parte da 

história hegemônica e hoje precisam ser recontados de forma 

dialógica, para que sejam contrastados com outras fontes que 
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também narraram os acontecimentos importantes, como estes 

relativos ao nosso passado. Através dessa obra de resgate e 

revisão do passado do povo afro-brasileiro, propomos algumas 

reflexões sobre essa articulação entre a Literatura e a História, 

apontando para o acréscimo que outras formas de narrar 

podem trazer para o discurso histórico, acerca do mesmo tema. 

A ancestralidade é um fator importante dentro dessa narrativa, 

para explicar muitas questões e para se discutir outras ligadas 

à ponte: passado-presente-futuro. Abordaremos também 

outros temas que são recorrentes, como memória, negritude, 

alteridade, escravidão, resistência e violência. 

O nosso intuito é trazer para as discussões sociais, 

históricas e literárias esta nova leitura sobre Zumbi dos 

Palmares, cuja representação discursiva se dá pela escrita de 

um autor de literatura periférica, que narra a história do 

período colonial brasileiro através do cotidiano do menino 

Candê e de seus familiares, os quais pertencem a uma família 

afro-brasileira e vivem numa realidade periférica. A família 

ajuda o menino a se construir como sujeito honrado, a lidar 

com as pessoas e com as dificuldades de seu cotidiano, ao 

mesmo tempo em que o ajudam a conhecer a sua história e a 
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de seus ancestrais. Ao longo da narrativa, somos levados a 

perceber a necessidade desta revisão crítica e literária, voltada 

para os temas dos grupos minoritários que ficaram à margem 

da sociedade. Portanto, devemos trazer à tona textos como 

esse que contam as atrocidades cometidas na escravidão, a 

invisibilidade que esses grupos de pessoas foram deixados e 

também mostrar o quanto lutaram pelo direito à vida para 

resgatar suas memórias e os valores de sua cultura. 

2. A LITERATURA, OS AUTORES E A IMPORTÂNCIA SOCIAL 

A literatura, como toda arte, precisa ser interpretada e 

analisada para que se compreenda a mensagem que uma obra 

quer transmitir. Sendo uma arte que se apoia nas palavras, as 

escolhas dos elementos a fim de compor um texto são 

determinantes para transmitir a mensagem do escritor. 

O prazer estético absorvido por um texto bem escrito 

torna os seus leitores mais atentos a sua própria realidade, pois 

as histórias dos outros são as nossas também. O encontro com 

as dores de personagens, as dificuldades que precisam superar 

para alcançar seus objetivos, suas dúvidas, erros, acertos e 

conquistas aproximam personagens, escritores e leitores. Essa 

é a grande sacada da literatura: incomodar, transformar e 
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formar as pessoas que se arriscam por suas veredas. 

Parafraseando versos poéticos atribuídos ao escritor Fernando 

Pessoa sobre a arte literária, podemos concordar que: como a 

vida não basta, existe a literatura. 

Dentre as categorias das manifestações textuais, temos 

a literatura marginal ou periférica, que luta contra o não 

reconhecimento de sua arte. Os autores dessa linha literária 

almejam o reconhecimento do sujeito periférico, que por muito 

tempo esteve na total invisibilidade. 

A problematização apresentada por esses escritores é 

a revisão de um imaginário coletivo a respeito das obras 

produzidas por autores da periferia. O instrumento ideológico 

apresentado é a ressignificação das identidades individuais e 

coletivas. Como é construída a partir de uma linguagem 

simples e informal, costuma ser avaliada por alguns críticos de 

forma negativa. 

De um modo geral, os escritores desse tema trabalham 

com a plurissignificação da linguagem e alguns críticos os 

chamam de agitadores culturais. Eles fazem da palavra um 

instrumento de luta para o ativismo social e resistência. 

Transfigurados através de acontecimentos na periferia, os 
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textos trazem elementos triviais do cotidiano das vidas dos 

sujeitos que estão à margem e ainda dos abismos que existem 

entre eles e o mundo. 

Como observa Seligmann (2005), sabemos que o escritor, 

como um produtor, é um ser histórico e escreve sobre a 

realidade da qual faz parte, ou seja, o episódio histórico que vive: 

os traumas, as fraturas, os silêncios, as reticências e os 

fragmentos. É importante tornar audíveis essas vozes que foram 

silenciadas por tanto tempo e fortalecer o discurso que reafirma 

a importância do negro, para a formação histórica do nosso país. 

Diante do esquecimento do passado histórico, dessa 

experiência traumática para as vítimas do colonialismo, desse fato 

violento que foi a escravidão, nasceu um espírito de resistência 

que luta contra o pagamento das memórias e das subjetividades 

de pessoas que foram escravizadas. Por isso, precisamos trazer 

para os ambientes acadêmicos textos que produzam reflexões 

como essa entre a História e a Literatura. Como nos alerta Bernd 

(1988), cumpre reivindicar o espaço ainda não conquistado para 

autores que a estão à margem na sociedade. 

Os autores buscam a inserção do negro na sociedade 

para que deixe de ser marginalizado, subalternizado, 
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desconectado da história política, social e econômica. Os 

escritores da periferia problematizam fontes oficiais já 

exploradas por outros autores e mostram como as fontes 

escritas, quando são revisitadas com olhares que perpassem o 

limite do texto escrito, ganham amplitude de tratamento e de 

interpretação. De acordo com Chartier (1988), é feito um 

recorte de determinados acontecimentos do real, e depois, a 

partir de uma forma literária, esses recortes são expostos. 

Ocorre, portanto, uma ficcionalização da realidade, mas 

a realidade está encaixada dentro das palavras, inserida na 

política de um discurso crítico, o qual visa a necessidade de 

determinadas transformações serem feitas dentro da 

sociedade. Porém, sabemos que ainda há muito que se estudar 

e discutir sobre o caráter literário e artístico, social e político 

que constitui o discurso apresentado pelos que produzem a 

literatura periférica. Neste artigo, gostaríamos de contribuir 

com uma leitura sobre o livro Zumbi assombra quem?, do autor 

Allan da Rosa. 

2.1. Uma breve biografia do autor e do ilustrador 

Allan da Rosa é escritor integrado ao movimento 

periférico da cidade de São Paulo e foi editor do selo Edições 
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Toró. É graduado em História, mestre e doutor pela USP. Ocupou 

O Núcleo de Consciência Negra, fez cursinho e foi professor 

alfabetizador. Sua pesquisa é sobre ancestralidade, imaginário e 

cotidiano negro. Organiza cursos em várias quebradas paulistas 

sobre estética e política afro-brasileira. Participa de debates, 

palestras, feiras, visita universidades, bibliotecas e centros 

comunitários de muitos estados do Brasil. Também esteve em 

Cuba, Moçambique, Colômbia, EUA, Bolívia e Argentina. 

O autor dedicou o livro Zumbi assombra quem? às 

“quebradas”, que representa um lugar simbólico para os que 

vivem (na) periferia. Ele quis mostrar onde começa a sua 

jornada, descrever a sua trajetória. Tem por objetivo trazê-lo 

como retorno para a comunidade: a conquista de espaços que 

ainda não tinha sido alcançada por eles. 

Escreveu o livro Reza de Mãe da Editora Nós, Da 

Cabacula com o qual obteve o Prêmio Nacional de Dramaturgia 

negra em 2014, o livro Zagaia, dos livros-CD A Calimba e a 

Flauta (Poesia Erótica, com Priscila Preta), Mucumbo lírico que 

recebeu o Prêmio Funarte de Arte Negra também no ano de 

2014, o ensaio Padagoginga, Autonomia e Moçambicagem. 
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O ilustrador do livro é Edson Ikê, nasceu em São 

Bernardo do Campo, no ABC Paulista. De origem periférica, 

desde muito cedo tomou consciência de sua realidade e usou a 

arte como forma de expressão e engajamento. Atuou como 

militante nos movimentos sociais utilizando a comunicação 

como ferramenta de libertação e transformação. Teve contato 

com as artes gráficas por meio de fanzines e xilogravura. Suas 

ilustrações carregam forte identidade com a cultura negra, com 

a xilogravura e cultura urbana. 

Atuou como educador em diversas ONGs na grande São 

Paulo, como o CPA (Centro de Profissionalização de 

Adolescente) na zona leste, num projeto de inclusão digital 

chamado Garagem Digital projeto da HP Brasil, lecionando 

webdesign para cento e vinte jovens. Sua paixão pelas artes 

inclui a música e, como trompetista, sua trajetória começa em 

2004, quando entrou para a banda Uafro, pesquisando 

vertentes da música negra mundial, passando pela música 

latina, samba, salsa, reggae, afro-beat, jazz, funk e rap. 

Participou da gravação do DVD Canja com Canja, em 

Santo André. Em parceria com o rapper Raphão desenvolveu o 

projeto Conde Favela, que é um trabalho de pesquisa ligado à 
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fusão do Jazz com Rap. Na banda Tokyo Bordello iniciou uma 

nova fase musical, cujo trabalho está voltado à pesquisa de 

trilhas sonoras que perpassa sobretudo pela estética jazzística. 

Atualmente ilustra livros didáticos, jornais, revistas, 

cartazes, em que a xilogravura é a sua base estética. Está à 

frente de seu Estúdio Gráfico, mas passou por editoras e 

agências. Também ilustrou os livros No balanço da Maré e Sofi 

a pipa bailarina. Suas gravuras foram expostas no ano de 2016, 

na galeria Smith e lens (EUA/ Mississipi). Participou do 

movimento #NadaATemer, ação coletiva, para a qual convidou 

artistas urbanos, ilustradores e desenhistas em uma campanha 

contra a manobra política em curso no Brasil. 

A página Nada A Temer se apresenta como uma 

resposta humorada e sarcástica ao golpe, arte como expressão 

e resistência contra a barbárie em curso no Brasil. Num cenário 

de exceção, restrição e cerceamento, esse grupo de artistas, 

encabeçado pelos paulistas Edson Ikê e Marcelo D’salete, 

idealizou uma ação coletiva contra os recentes retrocessos 

sociais e políticos anunciados desde a posse do presidente 

interino, Michel Temer (PMDB-SP). Suas armas foram lúdicas e 
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ilustrativas: traços, ideias, rabiscos e retratos do que eles 

chamam de golpe de Estado. 

A arte foi usada como expressão de resistência. O 

ilustrador também recebeu indicações para os prêmios Esso e 

Abril Jornalismo pela matéria África e Brasil: unidos pela 

história e pela Cultura na revista Nova Escola Abril. O artista 

utiliza expressões de matiz africana e brasileira, se expressando 

por meio da xilogravura, pintura e a música, pesquisando várias 

linguagens e possibilidades de expressão e comunicação. 

O livro Zumbi assombra quem? através do texto escrito 

e imagético retrata uma família afro-brasileira que ajuda o 

menino Candê a conhecer sua história, seu passado e seus 

ancestrais, a se construir como sujeito e como lidar com as 

pessoas no seu cotidiano escolar. A família narra 

acontecimentos que envolvem Zumbi e o Quilombo dos 

Palmares. Como nos explica Seligmann (2003), pouco a pouco, 

por meio de detalhes, são reveladas muitas experiências vividas 

pelos negros. E através de uma releitura é possível fazer uma 

reescrita da História salvando-a do esquecimento. 
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3. UMA BREVE ANÁLISE DA OBRA 

É uma narrativa que utiliza uma linguagem mais 

próxima da informalidade. A história é desencadeada pelo fato 

de o menino Candê ver dona Janice com uma enxada capinando 

o quintal. Essa imagem o fez pensar no que consistiria um 

morto-vivo, o que seria assombração e o porquê de Zumbi ter 

o seu nome ligado a essas referênciansinas. As questões que 

afligem Candê são respondidas pelo tio Pabrin, o qual sempre 

insere aos seus comentários, tradições históricas, reafirmação 

da identidade e conhecimento da ancestralidade. 

Também são discutidas questões como a negritude, as 

quais são trabalhadas no decorrer do enredo, pois os conflitos 

que o garoto vive diariamente são discutidos e ressignificados 

através do auxílio familiar. Como destaca Bosi (2002), esse tipo 

de narrativa tem por finalidade preservar as crenças e os 

valores de um grupo. O exemplo a seguir afirma os conflitos 

pelos quais Candê passava, pelo fato de os colegas não 

aceitarem a sua negritude: “[...] – Candê, sai daqui. Cabelo de 

zumbi [...]” (ROSA, 2017, p.13). A esse respeito, Homi K. Bhabha 

(1998), em O local da Cultura menciona o conflito em 
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reconhecer a diferença do outro e para fazer uma marcação 

hierárquica, inferioriza-o. 

No decorrer da narrativa, a avó dona Cota Irene, sua 

mãe e o tio Pabrin trazem para o conhecimento de Candê o seu 

passado; apontando para uma conscientização da sua 

negritude, do porquê de se orgulhar da sua raça, da sua cor, do 

seu cabelo e da riqueza cultural da sua família. De acordo com 

Kabengele Munanga (2012), todos que são herdeiros dos povos 

africanos, os quais foram submetidos à escravidão, devem se 

engajar na luta para defender os direitos nos negros como 

cidadãos. Só assim esses conceitos já estabelecidos pela cultura 

dominante serão destruídos. O fragmento a seguir é um 

exemplo do tio Pabrin ensinando sobre a cultura: 

Um fio de fumaça fez seus volteios e se 
disfarçou de bigode na face do tio. Pabrin 
ensinou que no centro do quilombo sempre se 
punha a lenha pro fogo não se acabar, com a 
fumaça escrevendo os seus cheiros no ar. E 
também nas casas a brasa era a flor que 
cultivavam. Apenas quando se trocava de rei 
apagavam a fogueira, mas pra já iniciar outra 
[...]. (ROSA, 2017, p.19) 

Existe sempre uma coesão entre o passado e o presente 

que interliga Candê aos seus antepassados, mostrando a 

importância de seus ancestrais. Nessa luta diária da família, para 
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que o garoto pudesse conquistar um espaço entre os amigos e 

ser reconhecido como uma pessoa de valor, o menino cresce. O 

exemplo a seguir descreve uma dessas cenas em que o passado 

é recontado pelo tio para explicar o que significava uma luta para 

Zumbi. O passado então funciona como uma intercessão para o 

presente, mostrando a importância da ancestralidade: 

– E Zumbi sabia que lutar era o mais precioso. 
Que lutar era o destino e a glória do seu tempo. 
Com a cabeça, as mãos, as orelhas e o coração. 
Cada parte do corpo na missão de defender e 
frutificar seu jeito de bem querer viver junto. 
Candê compreendia bem que a luta não é 
porrada, não é chute, nem agarrão [...]. (ROSA, 
2017, p.26) 

O tecido textual é riquíssimo, pois agrega conhecimento, 

permite debates, sugere mudanças que podem ser feitas, para 

uma melhor interação entre as pessoas, afirmando a riqueza de 

se trabalhar a diversidade. Os relatos do tio Pabrin perpassam 

por toda a História. Como elenca Seligmann (2003) pela 

rememoração do extermínio de muitos, pelos traumas e pelas 

dores, mas também é movido por fé, esperança de liberdade e 

amor. O trecho a seguir da narrativa pode confirmar a nossa 

observação: “[...] Zumbi vivo, Candê, muito vivo. Apavorando pra 

num vacilo buscar de volta nos casarões e nas senzalas os seus 
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malungos, quebrar as correntes e com eles se entocar nas selvas 

e serras [...]” (ROSA, 2017, p.37). 

Nesse processo de ressignificação e reconstrução da 

história afro-brasileira, a narrativa também apresenta em suas 

tramas uma questão recorrente sobre o significado do nome 

Zumbi e o porquê de as analogias pejorativas atribuídas a ele. 

Como exemplifica o trecho: 

o que é Zumbi mesmo então, sô? Dizem até que 
vem dos infernos debaixo da terra. 
– Chamam esses de Zumbi porque decretaram 
que a língua, o cabelo e a respiração negra era 
assim, corpo de maldade. E maldade seria 
domínio pra baixo da terra [...] 
– É a terra das rochinhas, das minhocas e das 
raízes se enrolando por baixo da terra, Candê. 
Das águas que vem com frescor pra nossa sede. 
E do fundo do chão vem a força que tu usa pra 
pular. Vem do chão e do sol que te coroa. 
– Por que tanto chamam Zumbi de demônio, 
então, tio? 
– Por que ele era a dor de cabeça dos que 
tinham chicote na ponta da cruz da caneta, 
sabem que dizem que ele aprendeu a ler com 
um padre, pra balançar a palavra deitada no 
papel e inflar a letra com estratégias? [...] dizem 
que ele lia sonhos também lia os passos, lia o 
que arfava subindo e descendo no peito das 
pessoas e o que vibrava na garganta [...]. (ROSA, 
2017, p.34-35) 

Quando relemos a história do período escravocrata, 

percebemos que há muitas passagens marcadas pela violência 
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e pela dor. Como aponta Fanon (2005), para o colonizador o 

colonizado é a encarnação do mal, essa é uma das inúmeras 

justificativas para tanta violência no período colonial. Muitas 

cenas de opressão, crueldade e humilhação eram impostas aos 

negros que viveram esse período. Quando a história de Zumbi 

é recontada pela família de Candê, há trechos que representam 

esse período escravocrata e mostram como o rei de Palmares 

reagia diante dessas atrocidades. Podemos destacar o seguinte 

trecho: “[...] mas Zumbi queria apavorar mesmo. Assombrar 

barão que punha crianças e velhos pra desmaiar na enxada sem 

poder comer nenhuma folha da tarefa toda que tinham que 

carpir no sol [...]” (ROSA, 2017, p.37). 

Candê, enquanto ouve as histórias dos mais velhos, é 

convidado a projetar o seu futuro num engajamento de luta 

contra a exclusão, não só a do negro, mas também das demais 

minorias. E questões simbólicas são trazidas para reafirmar a 

importância de se conhecer as diversas culturas que foram 

apagadas no decorrer da História. O tio Pabrin sempre está 

rememorando algo para contar a Candê, como exemplifica o 

trecho seguinte: “[...] Pabrin ensinou que pra quem vinha do 

Congo e Angola, gente de Palmares, Zambi é o grande criador 
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presente em cada grão, em cada gota e no infinito do 

pensamento e do vento [...]” (ROSA, 2017, p.35). 

A narrativa mostra que a resistência foi e ainda é a arma 

utilizada pelo povo afro-brasileiro. Zumbi e Palmares são 

grandes exemplos dessa resistência que o tio Pabrin fazia 

questão de registrar: “[...] Zumbi disse que não que era pra ser 

livre toda gente ou então Palmares ia continuar com todos os 

pés [...]” (ROSA, 2017, p.50). Para o povo afro-brasileiro, contar 

a própria história é se posicionar diante da sociedade, é 

conquistar o seu lugar de fala, seu território e mantê-lo a fim de 

que não só o passado seja recontado em outras versões, mas 

também que os negros sejam reconhecidos por seus 

protagonismos. É no dizer da professora Zilá Bernd: “[...] 

resgatar uma memória negra vocacionada a proceder a 

destruição do mundo nomeado pelo branco e a erigir sua 

própria cosmogonia [...]” (BERND, 1988, p.22). 

A escola de Candê reproduz o pensamento social 

preconceituoso e afirma que o que acreditam seja verdadeiro. 

Candê, quando contrastava o que aprendia na escola com o que 

era ensinado pela família, foi desconstruindo fatos e 

ressignificando o que era negativo como positivo para sua 
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identidade. O garoto sempre passava por situações difíceis na 

escola, como por exemplo, no trecho a seguir: 

– Você não! – os pequeninos Germano e Nívea 
com a língua arranharam sem dó- sai daqui, 
Candê sujo, cabelo de Zumbi! O motivo do 
esculacho era crespo e tinha cheiro de mel e de 
babosa do quintal. Candê ainda sentia os dedos 
de Manta lavando sua cabeça, mas o cabelo 
dele não rimava com o que as outras crianças 
aprenderam que fosse beleza. Sua natureza era 
de crescença para cima, no rumo das estrelas e 
da lua. (ROSA, 2017, p.12-13) 

Percebemos que os conflitos que acontecem ao longo 

da história são estratégias do autor para trazer à tona a cultura, 

a religião, os costumes e a ancestralidade africana. Notamos 

que o garoto é confrontado pelos colegas em relação aos seus 

costumes, como a sua maneira de usar o cabelo que era sempre 

motivação para os colegas o tratarem mal: “[...] Entrando na 

roda, Candê sentiu um palito de fósforo descendo na garganta 

e queimando no estômago. Suas mãos pareciam não caber 

mais nos bolsos [...]” (ROSA, 2017, p.13). Em razão de não 

compreenderem certas diferenças, os colegas sempre o 

excluíam das brincadeiras, eram ofensivos e racistas. 

Concluímos que os debates sobre racismo e bullying são 

suscitados no decorrer da história a fim de provocar reflexões 

480



nos leitores, até que as mudanças necessárias sejam feitas. 

Como observa Glissant (2014), as pessoas devem mudar, 

permutar, estar em harmonia com as diferentes etnias, pois são 

híbridas: nascem na mistura e vivem na mistura. A mudança é 

algo permanente. O livro é um convite para se (re)ler a história 

curando os que foram acometidos por uma cegueira 

dominante. O escritor acredita que a passividade outrora 

registrada deve ser reescrita mostrando as verdadeiras lutas 

dos afrodescendentes, seus empenhos, astúcias e exemplos 

efetivos de guerreiros negros e suas grandes conquistas, 

ofuscando o pensamento de uma condição subalterna 

atribuída aos verdadeiros heróis. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como observamos, a obra em análise mostra a 

importância de uma nova forma de olhar para esse sujeito que 

está sempre à margem. Os autores da literatura de periferia 

almejam a construção de uma nova identidade para os negros 

e deixam claro o sentimento de exaltação a esse um grupo 

honrado de pessoas. Podemos dizer que eles fazem muito mais 

do que reivindicar um mero reconhecimento, eles resistem ao 
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longo dessa história juntamente com seu povo e buscam a 

reapropriação de um espaço existencial que lhe sejam próprios. 

Os autores que trabalham com a literatura de periferia 

traduzem a realidade e o sentimento, criando uma nova 

linguagem potente e transformadora. É um momento de 

questionamento universal contra a dominação cultural. É a 

preocupação com o destino dos homens na terra, do tempo e do 

seu pertencimento. O livro de Allan da Rosa pode ser traduzido 

por um grito que ecoa até os dias atuais e convida a sociedade a 

ver o que não viram, mas para isso é necessário que se 

descortinem, que suspendam a cegueira que foi gerada pela 

submissão imposta pela opressão. E que Literatura Marginal ou 

periférica passe a ser vista também como as demais artes e seja 

revelada em todos os espaços e para todos os homens. 
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GIRANDO A RODA DO TEMPO: 

ANCESTRALIDADE E RESISTÊNCIA 

EM OS NOVE PENTES D´ÁFRICA 

Maria Inês Freitas de Amorim 

A obra de Cidinha da Silva é permeada por reflexões 

sobre a ancestralidade e a valorização da cultura afro-

diaspórica. Sua prosa é ao mesmo tempo crítica e poética, 

construindo reflexões sobre os preconceitos arraigados na 

sociedade brasileira a partir de críticas sociais e 

questionamentos sobre o status quo, sobretudo no que diz 

respeito à raça e à gênero. A autora recorre a elementos da 

cosmovisão africana, sobretudo da cultura bantu, para 

construir suas narrativas. Tais perspectivas representam 

elementos de luta e resistência, apresentando uma valorização 

de sua própria ancestralidade. 

A escrita de Cidinha da Silva é marcada pela sua 

identidade negro-brasileira e em seus textos há expressões de 

seu “artivismo”, ou seja, seu ativismo político-social a partir de 

sua arte. Sua escrita tem traços de suas experiências enquanto 

uma mulher negra que sente e observa as relações que regem 

a sociedade brasileira, pois, conforme afirma Salgueiro, 
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“escrevendo da perspectiva ‘mulher’ e ‘negra’, as escritoras de 

origem africana examinam a individualidade e as relações 

pessoais como uma forma de compreensão de questões sociais 

complexas” (2004, p.15). A escrita de Cidinha da Silva é 

marcada pela análise poética da estrutura social, seja a partir 

da perspectiva da vida em sociedade, mas também pelas 

relações íntimas, como dentro dos núcleos familiares. A autora 

é uma observadora atenta do cotidiano brasileiro, conseguindo 

construir narrativas instigantes a partir de cenas 

aparentemente banais. 

A forma cuidadosa com a qual Cidinha da Silva trabalha 

com as palavras também é uma importante característica de 

sua obra. Há uma precisão estética nas escolhas lexicais, o que 

permite que haja a manipulação criativa de termos, como o 

verbo “exuzilhar”, criado por ela para designar o exercício de 

movimento que parte da tensão existente entre os orixás, 

sobretudo Exu, senhor das contradições e dos caminhos, e as 

mais diversas influências culturais contemporâneas. 

Os nove pentes d´África é uma obra escrita por Cidinha 

da Silva, ilustrada por Iléa Ferraz e publicada em 2009 pela 

Mazza Edições. A obra foi escrita por Cidinha da Silva a pedido 
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de sua sobrinha, que sempre solicitava à tia que escrevesse 

uma história voltada para ela, uma criança. O romance foi a 

primeira publicação da autora, conhecida por suas crônicas e 

seus contos, destinado ao público infantil. 

Além de Os nove pentes d´África, Cidinha da Silva é 

autora, até o momento, de outros dois livros infantis: Mar de 

Manu (2011) e Kuami (2011). Em suas obras infantis é possível 

perceber a construção crítica e poética presente em seus outros 

trabalhos, concordando com o posicionamento de Lajolo e 

Zilberman sobre a escrita contemporânea para crianças: 

Tratar livros para crianças e jovens enquanto 
literatura implica conferir-lhes o mesmo status de 
literatura não infantil e, consequentemente, 
considerá-los aptos a receber o idêntico tipo de 
reflexão voltado àquela. Implica, assim, considerar 
seu estudo habilitado a desenvolver-se através de 
metodologias e epistemologias formuladas a 
partir de e desenvolvidas a propósito da literatura 
não infantil e vice-versa. (2017) 

Ao longo da narrativa de Os nove pentes d´África são abordados 

temas considerados tabu, como a morte de um membro da 

família e o preconceito racial. Para a autora não há questões a 

serem evitadas, entretanto, a forma que determinadas 

temáticas devem ser apresentadas em livros infantis que 

precisa ser analisada e trabalhada para este público. A morte, 
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por exemplo, não é desenvolvida de maneira sombria, mas 

como uma passagem da vida humana e com foco na 

perspectiva ancestral, valorizando àquele que se foi e deixou o 

seu legado. 

Em Os nove pentes d´África, a autora constrói a 

narrativa a partir da perspectiva da narradora Bárbara, uma 

adolescente de 16 anos cujo o avô, Francisco Quintiliano, 

acabara de morrer. Ao longo do romance, a narradora 

apresenta como os Quintilianos superaram a dor da morte do 

pai e avô a partir da preservação da memória ancestral da 

família e a partir da renovação da vida. 

Francisco Quintiliano, conhecido por todos por 

Francisco Ayrá, era um grande contador de histórias. Ele tinha 

o hábito de reunir rotineiramente seus netos em roda para 

contar histórias d´África, de seus antepassados e de suas 

próprias memórias. Tal qual um mestre griot, Ayrá mantinha 

viva a identidade cultural, valorizando a narrativa oral, num 

processo em que contar histórias é entendido como uma força 

sagrada, como afirma Amadou Hampaté Bá: 

Nas tradições africanas – pelo menos nas que 
conheço e que dizem respeito a toda a região de 
savana ao sul do Saara –, a palavra falada se 
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empossava, além de um valor moral 
fundamental, de um caráter sagrado vinculado 
à sua origem divina e às forças ocultas nela 
depositadas. Agente mágico por excelência, 
grande vetor de “forças etéreas”, não era 
utilizada sem prudência. (2010, p.169) 

Marceneiro de profissão, após se aposentar, Francisco 

Ayrá passou a se dedicar a sua arte: esculpir objetos em 

madeira que remontavam seus antepassados do continente 

africano, como escudos, barcos e pentes. E são os pentes 

esculpidos por ele que conduzem parte importante da 

narrativa, uma vez que cada um de seus nove netos ganha um 

de herança. Cada pente representa uma virtude que ora é 

necessária àquele neto, ora é uma expressão de quem ele é, ou 

seja, atende a sua necessidade. Conforme afirma a narradora: 

“Como o vô nos conhecia como a palma da mão dele, legou-nos 

um pente enroscado na lenda pessoal de cada um de nós. Sem 

nos dizer tudo, porque não teve tempo ou porque não quis, 

afinal, se a história é nossa, cabe a nós construí-la. O vô sabia 

disso” (SILVA, 2009, p.9). 

Os pentes destinados aos netos representam as 

seguintes virtudes: amor, alegria, generosidade e 

solidariedade, perseverança, liberdade, admiração, 

solidariedade e a abundância. O único pente cuja virtude 
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representada não é revelada é o pente de baobá, entregue à 

Ana Lúcia, a única neta que renega sua identidade ancestral 

africana. Entretanto, pelo baobá ser a árvore símbolo da 

identidade africana, há como se inferir que o pente é uma 

lembrança da necessidade de se buscar as suas origens. 

O número nove também remete a tradição afro-

diaspórica, pois “é simbólico no candomblé, pois nos remete ao 

mito de Oyá que se transformou em nove ou, ainda, como 

sugere outras versões, teve nove filhos, por isso, passou a se 

chamar Iansã, cuja raiz Iyámésan significa ‘a mãe (transformada 

em) nove’” (LEIRO, 2014, p.3). Dessa forma, é possível 

interpretar que o número nove significa as possibilidades de 

recomeço a partir das nove divindades encarnadas 

representadas pelos netos, renovando a força vital da 

divindade que se foi, ou seja, o avô, dando, assim, continuidade 

ao legado ancestral. 

Os pentes congregavam o aspecto artístico, com a 

representação das virtudes, mas também no ato de pentear os 

cabelos, passados dos mais velhos aos mais novos e pelo afeto 

que o ato está impregnado: “as histórias dos pentes dormitava 

na parte ornamental e na magia de pentear os cabelos, 
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desembaraçá-los, trançá-los novamente, sentados entre as 

pernas das trançadeiras, tias Neusa ou Dinda, e vó Berna” 

(SILVA, 2019, p.8). Dos mais simples atos, como pentear os 

cabelos, quanto nos mais grandiosos, como a construção de um 

museu, a narrativa apresenta a importância do processo 

dialógico, no qual todos os membros da família são convidados 

a participarem e desempenharem um papel na construção e na 

manutenção da memória familiar. 

A ancestralidade atua como a relação de laços de 

parentesco consanguíneo, mas sobretudo como um elemento 

da cosmovisão africana, uma vez que 

a ancestralidade torna-se o signo da resistência 
afrodescendente. Protagoniza a construção 
histórico-cultural do negro no Brasil e gesta, 
ademais, um novo projeto sociopolítico 
fundamentado nos princípios da inclusão social, 
no respeito às diferenças, na convivência 
sustentável do Homem com o Meio ambiente, 
no respeito à experiência dos mais velhos, na 
complementação dos gêneros, na diversidade, 
na resolução dos conflitos, na vida comunitária 
entre outros. Tributária da experiência 
tradicional africana, a ancestralidade converte-
se em categoria analítica para interpretar as 
várias esferas da vida do negro brasileiro. 
Retroalimentada pela tradição, ela é um signo 
que perpassa as manifestações culturais dos 
negros no Brasil, esparramando sua dinâmica 
para qualquer grupo racial que queira assumir 
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os valores africanos. Passa, assim, a configurar-
se como uma epistemologia que permite 
engendrar estruturas sociais capazes de 
confrontar o modo único de organizar a vida e a 
produção no mundo contemporâneo. 
(OLIVEIRA, 2009, p.3-4) 

A identidade afro-diaspórica atua como uma construção 

em constante movimento. Resultado de um passado de 

captura, sequestro e cativeiro, consequência de uma estrutura 

escravista. Ser negro no Brasil significa, majoritariamente, não 

saber ao certo de onde seus antepassados vieram, como se deu 

a travessia e quais os valores culturais que cultivavam. Por isso, 

buscar a construção identitária a partir da representação de um 

resgate da cosmovisão africana é um processo de contínua 

valorização e resistência, de buscar uma alternativa de 

ressignificar a cosmovisão imposta. Não é possível retornar ao 

que se era em África antes da captura, mas é possível buscar 

uma construção dialógica, de formar valorização e resgate de 

um passado “arrancado”. 

Para a cultura bantu, principal identidade cultural 

abordada na obra, o tempo transcorre de forma espiralar e não 

de forma linear conforme a cultura ocidental. Não há um fluxo 

contínuo, no qual passado, presente e futuro são estruturas 

fixas. Dessa forma, é possível entender a afirmativa de 
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Francisco Ayrá em uma passagem do romance: 

“Ancestralidade, os novos também tinham” (SILVA, 2009, p.9). 

Nessa cosmovisão, a ancestralidade não é encarada 

como algo pretérito, a partir das experiências de um passado, 

encerrado a partir de marcos temporais definitivos, mas é algo 

em constante processo de atualização, pois parte de uma ideia 

de origem, de que não é algo que já aconteceu, mas um fluxo em 

constante processo de devir. Assim, o ato de contar histórias 

representa mais do que passar para frente conhecimentos, 

significa manter viva uma força criativa e criadora: 

A vida é fundamentalmente um processo de 
comunicação constante e mútua, e comunicar-
se é emitir e receber ondas e radiações [minika 
ye minienie]. Esse processo de receber e 
liberar/transmitir [tâmbula ye tambikisa] é a 
chave para o jogo de sobrevivência do ser 
humano. Uma pessoa é constantemente 
banhada pela carga das radiações [zitu kia 
minienie]. A carga [zitu/demo] das radiações 
pode ter um impacto negativo ou positivo sobre 
qualquer pequeno ser, por exemplo, uma 
pessoa, que representa o “kolo” (nó) mais 
vibrátil das relações. (Fu-Kiau, Apud SANTOS, 
2019, p.154) 

Em Os nove pentes d´África, a continuidade da vida fica 

expressa com a chegada do novo membro da família, Kitembo. 

O menino é filho de Luciana, neta mais velha de Francisco Ayrá e 
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ganhadora do pente de peixe, que representa a abundância. E o 

nome, Kitembo é relacionado ao deus do tempo e seu elemento 

é o vento. Tais representações remontam o Candomblé, religião 

de matriz africana, representando, assim, que a continuidade da 

vida perpassa o respeito à ancestralidade. 

A continuidade, ou seja, o eterno devir das tradições, fica 

representada, também, nas histórias contadas pelo avô aos 

netos em vida e da produção em madeira que remonta a arte 

africana e pela luta da família em preservar e transmitir o legado 

de Francisco Ayrá. Ao longo da narrativa é apresentada a ideia 

de se construir um museu com o trabalho e a história do avô: 

“Não venda nada, mamãe. Vamos criar um 
museu comunitário ou, no mínimo, um instituto 
para abrigar o conjunto da obra do papai”. Os 
olhos de vó Berna brilharam. “Um museu? Não 
é caro demais, minha filha?” “Sim, não é barato. 
É um projeto longo, minucioso, mas compatível 
com a beleza e a complexidade da obra de 
Francisco Ayrá, um grande artista e, para sorte 
dos Quintiliano, patriarca desta família. É um 
conceito novo de ação afirmativa que quero 
apresentar às empresas no Brasil. Vi várias 
dessas experiências quando morei nos Estados 
Unidos. Muitos museus foram concebidos nos 
anos 60, em bairros muito pobres, onde a 
população negra vivia e até hoje vive”. (SILVA, 
2009, p.35) 
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A estratégia que a família elabora para a preservação do 

legado de Ayrá é uma forma de valorização dos laços da 

ancestralidade, ao valorizar a própria trajetória dos 

Quintilianos. Com isso, é possível estabelecer que os laços 

familiares são forjados pela afetividade, mas também por uma 

força sócio-política de valorização da identidade negra. Como 

afirma Hooks: “A escravidão criou no povo negro uma noção de 

intimidade ligada ao sentido prático de sua realidade. Um 

escravo que não fosse capaz de reprimir ou conter suas 

emoções, talvez não conseguisse sobreviver” (2010). Assim, a 

valorização dos laços de afeto atua, também, como um 

instrumento de luta, pois “Quando conhecemos o amor, 

quando amamos, é possível enxergar o passado com outros 

olhos; é possível transformar o presente e sonhar o futuro. Esse 

é o poder do amor. O amor cura” (2010). 

Para Hooks, a dificuldade do processo de amar do povo 

negro, seja o amor-próprio, seja em relação ao outro, tem 

raízes no período escravocrata. A experiência dos antepassados 

era de separação dos seus afetos: filhos sendo vendidos e 

apartados das mães, amigos se distanciando, casais 

experienciando suas uniões desaparecerem. Amar, nesse 
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contexto, significava dor e violência. Por isso, rejeitar o amor 

era encarado como uma forma de sobrevivência. Com o fim da 

escravidão, há o condicionamento dessa violência entranhada 

em séculos de desumanização dos corpos negros e, 

consequentemente, às limitações em se exercer livremente a 

afetividade. Amar não era algo a ser buscado, mas evitado. 

Logo, com a luta por ser livre e por se fazer sujeito em uma 

sociedade em que a liberdade é negada, amar representa um 

ato de resistência. 

O amor é apresentado no romance a partir do respeito 

pelas individualidades de cada um. No livro é apresentada a 

diversidade dentro do espaço doméstico e em como a própria 

estrutura da construção familiar representa, que é na diferença 

que a família forja sua unidade. E por conhecer tão 

profundamente a individualidade de cada membro de sua 

família que Francisco Ayrá consegue construir os pentes e 

destinar a cada um uma virtude precisa, como a expressa no 

diálogo entre as tias de Bárbara: “os pentes deixados pelo papai 

aos meus filhos, o da alegria, para a Lira, e o do amor, para o 

Abayomi, farão muito bem a eles, sabe? É incrível como ele 
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conhecia a alma dos netos e deixou um pente-presente para 

cada um” (SILVA, 2009, p.32). 

A narrativa do romance apresenta a diversidade 

familiar, na qual dentro do núcleo dos Quintilianos é possível 

identificar diversos arranjos familiares. Bárbara, por exemplo, 

foi abandonada pela mãe ainda bebê e o pai percebeu que não 

conseguiria criar a filha, por isso, a menina foi deixada aos 

cuidados dos avós, Francisco e Berna. Outro exemplo é Neusa, 

tia de Bárbara, que decidiu estudar e trabalhar nos EUA por 

alguns anos, ao retornar ao Brasil, adota, numa estrutura 

monoparental, Abayomi e Lira. 

A diversidade na obra também é expressa pela 

individualidade na qual cada personagem é apresentada. 

Melissa, por exemplo, é cadeirante. A menina, que tem seis 

anos, apelidou sua cadeira de rodas de “banquinho zoador” e 

sonha em ser bailarina apesar de suas limitações de locomoção. 

O pente deixado a ela foi o de pássaro, que representa a 

liberdade, uma vez, como a narradora afirma: “a liberdade é 

justamente o caminho escolhido por uma pessoa para voar, 

para superar as próprias limitações” (SILVA, 2009, p.40). Mais 

do que representar uma personagem deficiente, a autora 
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apresenta reflexões sobre como a união familiar contribuiu 

para que não haja limites para a concretização dos sonhos, 

representado pelo pai de Melissa, Aganju, o qual afirma levá-la 

para conhecer uma companhia de bailarinos em “banquinhos 

zoadores” e assim inspirar a menina a ser o que quiser, mesmo 

com suas limitações. 

Há também a representação daquele que destoa das 

crenças e da unidade familiar. A personagem Ana Lúcia, por 

exemplo, rejeita toda a tradição familiar e critica as 

individualidades dos seus integrantes. Em trecho do livro ela, ao 

se referir aos pentes deixados pelo avô afirma: “O vô Francisco 

era mesmo esquisito, com tantas obras valiosas para nos deixar 

como herança, deixou esses inúteis pedaços de madeira” (SILVA, 

2009, p.47). A personagem é descrita com os cabelos “super-

mega-blaster-liso-demais” (2009, p.48), não suporta capoeira, 

“debochava das ‘manifestações extremadas’ de negritude” 

(2009, p.48), chama a narradora de menor abandona por ser 

criada pelos avôs, além de criticar a irmã Luciana por estar 

grávida e não ser casada. É justamente a esta personagem que é 

deixado o pente de baobá, conforme já mencionado. Mesmo ao 

elemento familiar divergente, há o acolhimento e a espera por 
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parte dos demais personagens que, mesmo não abraçando sua 

origem, Ana Lucia encontra sua felicidade. 

O racismo é outro tema abordado ao longo da narrativa. 

Há uma passagem, por exemplo, em que há um diálogo 

explícito sobre o assunto. A narradora conta sobre a vez em que 

Francisco Ayrá é chamado a sua escola após ela ter batido em 

um menino. O garoto a chamou de “macaca” e ela revidou a 

ofensa com uns tapas. Após a diretora relatar o ocorrido e 

responsabilizar integralmente Bárbara pelo episódio, o avô 

apresenta as seguintes reflexões: “gostaria de saber se a 

senhora convocou os pais do garoto para uma conversa franca, 

como fez comigo. Não está certo bater, mas ofensas e 

humilhações também estão erradas” (SILVA, 2009, p.42). Na 

passagem, o avô repreende a neta, pois o seu comportamento 

foi equivocado, mas ele deixa a lição de que ofensas racistas 

são tão violentas quanto agressões físicas. 

O combate ao racismo no romance é representado pelo 

enfrentamento, como na passagem citada, e também pela 

valorização dos elementos das identidades africanas. Um 

exemplo dessa constante busca pela manutenção dos traços 

culturais é representada pela relação de Zazinho com o avô. Um 
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dos netos mais velhos, o rapaz, foi auxiliar na oficina do avô, o 

que o fez ficar em dúvida se deveria escolher fazer o vestibular 

para Artes Visuais ou Direito. Por incentivo da família escolheu 

o último. “Foi aprovado e, como prêmio, recebeu do vô, um 

formão, um martelo e três faquinhas de entelhe” (SILVA, 2009, 

p.12). Ou seja, mesmo seguindo outro caminho profissional, 

considerado mais “previdente”, o avô, a partir desses objetos 

presenteados, faz com que o neto lembre de sua origem e de 

sua forma de expressão. 

Também foi Zazinho quem ensinou a Francisco Ayrá a 

criar barcos de madeira: “Os barcos foram apresentados a ele 

[Francisco Ayrá] pelo Zazinho. O primo insistia em que o vô 

conhecesse as embarcações do povo Songai, grandes 

navegadores africanos” (SILVA, 2009, p.7). Mais do que 

apreender e prosseguir a arte produzida pelo avô, Zazinho 

apresenta outras expressões, traz novidades e conhecimentos 

ao mais velho, expressando o devir e o caráter dialógico da 

relação entre os dois. 

O pente destinado a Zazinho foi o pente de tartaruga, 

que simboliza a sabedoria e evidencia a relação de trocas 

experienciadas pelos dois: “Nas parábolas africanas as 

499



tartarugas estão sempre relacionados aos anciões e à 

sabedoria. O jabuti, especialmente, é animal de N´Zazi, N´kice 

banto, senhor do som, do trovão e da luz do raio, ao mesmo 

tempo” (SILVA, 2009, p.46). 

Outra personagem que também representa essa 

constante busca por se envolver na luta pela preservação da 

ancestralidade familiar é João Cândido, um dos netos. Ele é 

apresentado como aquele que busca, de todas as formas, 

participar dos rituais sagrados a que se dedicam os homens de 

sua família. O pente a ele ofertado foi o da generosidade e 

solidariedade, confirmando a característica do menino em ser 

aquele que luta para se envolver nas questões que considera 

importantes. Ele quer aprender e participar de tudo. Muitas 

vezes, ele não é autorizado por ser muito jovem, “‘Eu também 

sou homem!’ ele [João Cândido] falou alto, do lado de fora, a 

gente ouviu. ‘Um homenzinho de doze anos’, vó Berna o 

consolou. ‘Ainda não é a hora’” (SILVA, 2009, p.23). 

Aguardar o tempo certo para que as situações ocorram 

é outra reflexão proposta ao longo da narrativa. Fica expresso, 

em diversos momentos, a importância de saber que “Cada 

resposta vem a seu tempo, não adianta apressar” (SILVA, 2009, 
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p.49). Seja para João Cândido poder participar das atividades 

que deseja desempenhar ou para Ana Lucia encontrar sua 

felicidade, tudo tem um tempo para acontecer. Assim como o 

tempo de vida, de chegar e de partir. 

Cultivar e preservar a ancestralidade é um ato de 

resistência frente a opressão e o racismo que a população 

afro-diaspórica vivencia cotidianamente. A ancestralidade 

tem a ver com o resgate da cosmovisão amputado por séculos 

durante o período escravista, e tem a ver, também, com a 

valorização e solidificação dos laços de afeto que unem os 

membros de uma família. 

Em Os nove pentes d´África, Cidinha da Silva representa 

os elementos de resgate de traços ancestrais a partir de uma 

narrativa forte e sensível. Ela aborda o tema da morte como 

leveza, trabalhando a dor da separação e apresentando 

elementos de superação, como a valorização do legado deixado 

por aquele que se foi e pela união de todas aqueles ligados por 

laços sanguíneos e de afeto. Ela não ameniza a dor que a morte 

representa, mas mostra que valorizar aquele que morre é parte 

do processo de curar essa dor. 
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POR UMA EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA: 

PROCESSOS NEGRO-AFRO-BRASILEIROS 

NA SALA DE FORMAÇÃO DO LEITOR 

DANDARA DOS PALMARES 

Renata de Oliveira Batista Rodrigues 

O presente artigo analisa o processo de formação de 

escritores e leitores literários fomentado na E.M. Anísio Teixeira, 

da rede municipal de Niterói, no Rio de Janeiro, aliado ao 

cumprimento da Lei n.° 10639/03. Embora as temáticas 

relacionadas às culturas negro-africanas e diaspóricas estejam 

presentes como um todo no currículo da escola em questão, na 

mesma há um espaço específico onde o fazer literário é 

desenvolvido: a sala de formação do leitor Dandara dos Palmares. 

A sala Dandara dos Palmares possui um pequeno acervo 

de livros de literaturas negro-africanas e diaspóricas, em meio 

a outros livros, das mais diversas temáticas, pois entendemos 

que o orgulho de pertencimento e o respeito às mais variadas 

culturas são cultivados através dos compartilhamentos. Os 

trabalhos realizados com o referido acervo se baseiam nas 

ideias que falam sobre “a linguagem é um dos ‘meios’ através 

do qual pensamentos, ideias e sentimentos são representados 

numa cultura” (HALL, 2016) e sobre “a literatura é poder, poder 
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de convencimento, de alimentar o imaginário, fonte 

inspiradora do pensamento e da ação” (CUTI, 2010). 

Sendo assim, a questão de estudo que se estabelece é: 

Como as crianças respondem ao trabalho com literaturas 

negras? O trabalho desenvolvido na sala de formação do leitor 

Dandara dos Palmares é comprometido com a transformação 

da sociedade, a partir de uma importante parte dela, que é a 

escola, uma vez que se compreende que a literatura confere 

poderes e alimenta o imaginário, através da representação, que 

possui conexões entre sentido, a linguagem e a cultura, 

transmitindo efetivamente mensagens. As mensagens que este 

estudo pretende comunicar, estão relacionadas às histórias que 

por muito tempo foram renegadas, contudo precisam ser 

apresentadas com a finalidade de nutrir os imaginários que 

ainda estão muito conectados a um entendimento 

eurocentrado de mundo, pois foi o único “modelo” 

apresentado durante muito tempo. 

O compartilhamento de histórias que a história oficial 

não conta, pelo menos ainda não tão plenamente, pretende 

contribuir ativamente para formação de escritores e leitores 

literários, uma vez que em livros infantis é usual que textos 
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sociais reflitam a maneira como uma sociedade deseja ser vista, 

de acordo com determinados modelos culturais. Este estudo 

deseja contribuir para a valorização de uma sociedade plural. 

A partir de agora será feito um mergulho nas atividades 

realizadas da sala de formação do leitor Dandara dos Palmares, 

passando um pouco pela sua história, para que haja melhor 

compreensão da sua constituição e de seu processo de criação. 

CRIAÇÃO DA SALA DE FORMAÇÃO DO LEITOR DANDARA DOS 

PALMARES 

A sala de formação do leitor Dandara dos Palmares foi 

criada em fevereiro de 2016. Contudo, as atividades de formação 

do leitor, com uma professora destinada especificamente a elas, 

foram iniciadas em julho de 2015. O projeto inicial foi a criação de 

dois recontos de livros de imagens: uma versão de Os três 

porquinhos com as turmas do primeiro, segundo e terceiro ano de 

escolaridade do ensino fundamental, e Zoom, com as turmas do 

quarto e quinto ano de escolaridade. Os recontos dos primeiros 

anos de escolaridade aconteceram com a parceria e ilustrações do 

então professor de Arte da escola, Aylo Furtado. O trabalho com 

o quarto e o quinto de escolaridade acabou tomando outros 

encaminhamentos e se transformou num mural coletivo. 
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A E.M. Anísio Teixeira, como um todo, sempre 

transbordou negro-afro brasilidades em suas práticas. Nos anos 

de 2014 e 2015, por exemplo, em comemoração ao dia da 

Consciência Negra, que é celebrado em 20 de novembro, foram 

realizadas duas edições do Samba das Crianças, que foi, nesses 

dois anos, o evento oficial da escola para enaltecer Zumbi dos 

Palmares. No ano de 2016, ano da criação da sala de formação 

do leitor Dandara dos Palmares, o projeto anual da escola tinha 

como tema as Áfricas e africanidades. Sendo assim, decidiu-se 

que a sala de formação do leitor seria o espaço de 

desenvolvimento de práticas escritoras e leitoras literárias e de 

consolidação da implantação da Lei 10.639/03, que torna 

obrigatório o ensino da História e Cultura Afro-Brasileira. 

A escolha de Dandara dos Palmares para ser nome da 

sala, deveu-se ao fato de ser um sujeito feminino da história 

brasileira, pouco estudado, em um espaço majoritariamente 

ocupado por mulheres, que são as escolas de educação básica, 

nas séries iniciais. 

AS EXPERIÊNCIAS NEGRO-AFRO LITERÁRIAS 

As experiências negro-afro literárias da sala de 

formação do leitor Dandara dos Palmares são pautadas no 
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Referencial Curricular 2010 Rede Municipal de Ensino de Niterói 

– Uma Construção Coletiva. No referido documento, o eixo 

Linguagens, que compreende a Língua Portuguesa, que foi 

desdobrada na disciplina Produção Textual e Leitura, prioriza o 

domínio de diferentes linguagens e formas de expressão 

(verbal e não-verbal), em articulação com as questões cidadãs 

e da diversidade cultural. E como a decisão pedagógica da sala 

foi de pensar as questões das Áfricas e a afro-brasilidade, assim 

se explica a tentativa de refletir sobre o trabalho com 

literaturas negras a partir dessas questões. 

De acordo com o referencial supracitado, os conteúdos 

curriculares do eixo Linguagens, na fase da infância (que no 

caso da nossa escola compreende os grupos de referência do 

primeiro ao quinto ano de escolaridade), atuam 

na perspectiva do currículo para Escola de 
Cidadania e de Diversidade Cultural, ajudam a 
criança a ampliar suas capacidades de 
comunicação e expressão, por meio de práticas 
criativas e usos de diferentes linguagens. [...] Da 
mesma forma possibilita a construção de 
conhecimentos, práticas e valores 
socioculturais determinantes para a formação 
de uma identidade aberta à valorização da 
pluralidade cultural. (2010, p.21) 
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Assim temos o projeto de educação antirracista, que 

através do reconhecimento das riquezas literárias de diversos 

povos negros, promove o combate a todas as formas de 

intolerância e violência contra o outro, procurando conhecer 

suas origens e manifestações, o desenvolvimento do 

posicionamento e relacionamento crítico e autônomo do aluno, 

além da viabilização do entendimento de que a construção do 

conhecimento se situa histórica e culturalmente, na prática da 

pesquisa, articulando conhecimentos curriculares com 

vivências e experiências literárias. 

Nessa lógica, as primeiras atividades realizadas na sala 

de formação do leitor Dandara dos Palmares foram com a 

própria, por meio do livro As lendas de Dandara, de Jarid 

Arraes. As lendas de Dandara é uma obra literária que opera 

entre a ficção, a história e a fantasia em que dez contos sobre a 

guerreira quilombola Dandara dos Palmares são narrados. A 

inspiração dos contos são fatos da história do Brasil, que 

valorizam a cultura afro-brasileira e a memória de Dandara dos 

Palmares, que é frequentemente esquecida. 

A ideia inicial foi trabalhar com uma representação, com 

uma imagem de Dandara, para maiores aproximações das 
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crianças com ela. Após algumas buscas, não muito bem-

sucedidas, pois existem muito poucos registros sobre Dandara, 

finalmente chegou-se a uma pequena animação, disponível na 

página da própria Jarid Arraes. Era um trecho da lenda “Fogo na 

casa-grande”, em que Dandara aparece com uma postura de 

guerreira, de heroína. As crianças se apaixonaram. 

Dentre os contos escolhidos para leitura, “Fogo na casa-

grande” foi unanimidade nos pedidos das crianças para ouvir 

novamente. E apareciam mais perguntas sobre a vida de 

Dandara, se ela ainda estava viva, se ela teve filhos. Sem que 

fosse solicitado, as crianças começaram a pesquisar em casa, 

trazer fotos impressas retiradas da internet. Foi um fenômeno 

à altura da personalidade importante da história brasileira que 

é Dandara dos Palmares. Talvez essa carência de 

representações negras poderosas e vitoriosas tenha causado 

todo esse frisson. Sobre representação, Stuart Hall estabelece 

as considerações a seguir: 

O conceito de representação passou a ocupar 
um novo e importante lugar no estudo da 
cultura. Afinal, a representação conecta o 
sentido e a linguagem à cultura. Mas o que isso 
quer dizer? O que a representação tem a ver 
com cultura e significado? Um uso corrente do 
termo afirma que: “Representação significa 
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utilizar a linguagem para, inteligivelmente, 
expressar algo sobre o mundo e representá-lo a 
outras pessoas.” Pode-se perguntar com toda 
razão: “Mas isso é tudo?” Bem, sim e não. 
Representação é uma parte essencial do 
processo pelo qual os significados são 
produzidos e compartilhados entre os membros 
de uma cultura. Representar envolve o uso da 
linguagem, de signos e imagens que significam 
ou representam objetos. (2016, p.31) 

Sendo assim, é possível entender que, os processos de 

identificação também operam através da representação. A 

representação expressa algo sobre o mundo para as pessoas. A 

sala de formação do leitor Dandara dos Palmares atua na 

perspectiva da representação de sujeitos usualmente não 

representados. E a escolha por representar esses sujeitos, 

assume uma perspectiva política de contar as histórias que a 

história não conta oficialmente, através da literatura. Como 

afirma Cuti, um dos fundadores da organização literária 

Quilombhoje, um dos criadores e mantenedores da série 

Cadernos Negros, além de autor de diversos livros e doutor em 

Literatura Brasileira pela Unicamp, “a literatura nos traz a 

história emocionada, não apenas a informação fria do 

historiador, mas a possibilidade de experimentarmos 

sensações e emoções de que as personagens ou os ‘eus’ líricos 
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são dotados na obra” (2010, p.93). E assim se faz com As lendas 

de Dandara, de Jarid Arraes: 

A noite era de lua minguante; fria e 
profundamente escura. Os guerreiros de 
palmares precisavam de muito cuidado para 
correr entre as árvores, mas deslizavam pelo solo 
coberto de folhas como pássaros voando pelos 
céus. Seus músculos eram rígidos como pedras e, 
agora, acumulavam armas de fogo em 
quantidade suficiente para enfrentar vários 
exércitos. Ninguém sentia medo. Dandara havia 
se encarregado de acompanhar cada um deles, 
com técnicas de fortalecimento mental, longas 
conversas e orientações estratégicas para quase 
todas as situações possíveis. (2015, p.102) 

Essa possibilidade de trazer a história emocionada, 

como acontece no trecho supracitado, que permite a 

experimentação de sensações e emoções, se faz presente na 

literatura, quando há escolha de contar até mesmo o que a 

história oficial conta. Ainda de acordo com Cuti (2010), a 

experiência é conferida pela literatura. Dentre as atividades 

realizadas na sala de formação do leitor, várias delas 

comprovam que muitos fatos históricos são experimentados 

através da leitura literária. Isso se reafirmou por meio da leitura 

da obra Mandela: o africano de todas as cores, de Alain Serres 

e Zaü, com as crianças. 
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O livro conta a história de Nelson Mandela, desde seu 

nascimento, numa aldeia na África do Sul; sua chegada à escola, 

o momento em que recebeu seu nome “de branco”, que é 

Nelson; passando pelos seus quase trinta anos de resistência na 

prisão e sua conquista pela liberdade; sua chegada à 

presidência da república e morte. 

Por se tratar de uma biografia extensa e com muitos 

detalhes, a contação dessa história se estendeu por algumas 

semanas e a cada aula uma parte era contada. As crianças 

aguardavam com ansiedade e, ao ouvirem a história, havia 

algumas interrupções para as analogias que elas conseguiam 

estabelecer. Uma analogia bastante marcante foi a de uma 

criança, ao ouvir na narrativa que a força policial na África do 

Sul atirou em manifestantes pacíficos, desarmados e quase 

setenta deles morreram, falou de um tio que estava voltando 

do trabalho, e ao chegar na favela onde morava, foi morto, por 

engano. A criança afirmava: “Tia, meu tio era igual a esses [os 

manifestantes da África do Sul] que morreram na história de 

Mandela, não era bandido não”. 

As crianças acompanhavam como se fosse uma novela. 

Elas se espantavam com a trajetória de Mandela na prisão, mas 
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ficavam admirados com a resistência dele, que não cedia a 

negociações para ser libertado, pois percebia que não 

alcançaria benefícios para a população da África do Sul. 

Essa dimensão de luta e resistência, em detrimento às 

representações simplesmente dolorosas dos negros na história 

mundial, é, também, um dos motores do trabalho desenvolvido 

na sala de formação do leitor Dandara dos Palmares. Isso, 

porque se compartilha com o que foi postulado por Cuti, ao 

afirmar que “a literatura é poder, poder de convencimento, de 

alimentar o imaginário, fonte inspiradora do pensamento e da 

ação.” (2010, p.12). Quando uma criança tem oportunidade de 

se ver representada, especialmente numa perspectiva de 

potência, seu imaginário é alimentado de uma forma em que 

ela pode se orgulhar de sua história, da sua presença no mundo 

e tem sua estima elevada. Quando Cuti fala que a literatura é 

“fonte inspiradora de pensamento”, é possível ter essa 

percepção, quando a criança faz analogia do apartheid, que um 

foi um sistema de segregação da população negra, que vigorou 

entre 1948 e 1994, comandado pela minoria branca na África 

do Sul, com a vida numa favela brasileira. 
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Seguindo com Cuti, é importante lembrar que ele afirma 

a literatura enquanto fonte inspiradora não apenas do 

pensamento, mas também da ação. E o que se pode esperar de 

uma criança no que se diz respeito à ação em assuntos tão 

delicados para serem discutidos na infância? É impossível definir 

ou prever o processamento de uma narrativa ou de uma poesia 

no imaginário de qualquer pessoa, entretanto, é possível contar 

a ação de uma criança diante da narrativa biográfica de Mandela. 

Na medida em que a história foi contada na sala de 

formação do leitor Dandara dos Palmares, uma criança, 

segundo sua mãe orgulhosa, recontava a narrativa para os 

passageiros do ônibus que pegavam para ir e voltar da escola. 

A mãe falava que os passageiros de determinados horários de 

uma determinada linha, estavam cientes da biografia de Nelson 

Mandela, com a riqueza dos detalhes a respeito de sua prisão e 

das suas lutas e conquistas, mesmo encarcerado. Essa é uma 

percepção da literatura enquanto fonte inspiradora da ação. 

Fazer com que histórias muitas vezes silenciadas, deturpadas 

ou simplesmente resumidas alcancem as pessoas é ação. Desse 

modo, permanecemos em Cuti, pois ele afirma que “Os 

discursos (todos) passam pelo poder dizê-lo. O silêncio 
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pertence à maioria que ouve e, quando muito, repete. Falar e 

ser ouvido é um ato de poder. Escrever e ser lido, também.” 

(2010, p.47). 

A literatura em suas inúmeras tentativas de 
definição e conceituação, constitui uma das 
instâncias discursivas mais importantes, pois 
atua na configuração do imaginário de milhões 
de pessoas. Textos literários, como vimos, 
chegam a ser impostos como leitura obrigatória 
em vários momentos de nossas vidas. Em 
outros são colocados à nossa disposição para 
que possamos escolher, nas vitrines e 
prateleiras das livrarias, em bancas de jornais 
ou nas bibliotecas. Essa disponibilidade de um 
livro ou qualquer outro material de leitura 
também é resultado de um ou vários filtros. 
Filtrar significa reter algo e permitir que algo 
passe. (CUTI, 2010, p.48) 

Esse entendimento de literatura, em alguma medida, 

também justifica a existência da sala de formação do leitor 

Dandara dos Palmares. Uma vez entendido que os textos 

literários, que estão largamente à nossa disposição, passam por 

filtros, não fica difícil entender o porquê das histórias negras não 

serem usualmente contadas. Por esse motivo, a referida sala de 

formação do leitor se reafirma enquanto espaço de formação de 

escritores e leitores literários, pautados na Lei 10.639/03. 

A última experiência negro-afro literária a ser 

discutida, curiosamente, começa pela experiência fria do 
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historiador, justamente, para tentar dialogar com Cuti a 

respeito dessa suposta frieza. Na sala de formação do leitor 

Dandara dos Palmares foi desenvolvido um trabalho sobre a 

Revolução Haitiana. 

Como a sala de formação do leitor Dandara dos 

Palmares atua pedagogicamente em consonância com o 

projeto anual da escola, é interessante explicar qual caminho 

percorrido para se chegar à Revolução Haitiana enquanto 

conteúdo para turmas do primeiro ao quinto do ensino 

fundamental. O tema do projeto da escola no ano letivo de 

2018 era uma articulação entre o educador Anísio Teixeira, que 

dá nome à escola, e a América Latina. Pensando na América 

Latina, a atração pelo Haiti possuiu dois motivos: a língua 

francesa, que é a língua estrangeira estudada pelas crianças da 

escola e a visível maioria negra da população haitiana. Como o 

trabalho pedagógico da sala está muito relacionado a uma 

identificação orgulhosa com as existências negras, o trabalho 

com o Haiti, assumiria a mesma lógica. Assumiria, pois poucos 

têm o conhecimento de que o Haiti foi o primeiro país das 

Américas a abolir a escravidão e com um movimento único e 

exclusivamente de escravizados, que foi a Revolução Haitiana. 
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As memórias compartilhadas do Haiti são usualmente de 

pobreza, escassez e catástrofes naturais. 

Assim sendo, o primeiro movimento foi o de apresentar 

o mar caribenho do Haiti às crianças. Elas não acreditavam que 

praias tão belas seriam daquele lugar do terremoto, em que 

militares brasileiros iam em missão para salvar uma população 

tão sofredora. Em seguida, algumas breves informações sobre 

o país foram apresentadas. Depois, alguns escritores haitianos 

e seus respectivos textos foram apresentados às crianças. É 

possível dizer que foi realizado um trabalho de identificação 

positiva, que culminou com a Revolução Haitiana. 

Falar sobre Haiti e Revolução Haitiana é falar dos ideais 

de luta, de luta vitoriosa; é falar de liberdade e conquistas de 

um povo; é poder discutir que, uma única representação não 

basta para dar a dimensão de variadas existências no mundo. O 

quanto mais se estiver aberto a conhecer outras realidades e 

culturas, a partir de diferentes perspectivas, mais se pode 

apurar as percepções a respeito da presença do outro e de si 

mesmo no mundo. 

Chegando ao final do presente artigo, é perceptível que 

o mesmo se dedicou a compartilhar e pensar algumas 
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experiências negro-afro literárias acontecidas na sala de 

formação do leitor Dandara dos Palmares. Foram experiências 

na perspectiva da representação negra, de forma a 

proporcionar uma discussão ampla em torno das existências. 

Com propostas centradas nas múltiplas identificações negras, 

as perspectivas dos trabalhos realizados estão voltadas para a 

discussão, por parte das crianças, de percepções não 

comumente compartilhadas. E quando é possível que a criança 

estabeleça analogias e se permita passar histórias adiante, é um 

indicativo que ela pode dialogar e adquirir novos 

conhecimentos. 
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MENINAS BONITAS – UM ESTUDO SOBRE 

EMPODERAMENTO FEMININO E RELAÇÕES 

ÉTNICO-RACIAIS NO CONTEXTO ESCOLAR 

A PARTIR DA LITERATURA INFANTIL 

Rosa Maria Noronha Dias 

INTRODUÇÃO 

No período de junho de 2017 a maio de 2019, integrei 

como mestranda, sob a orientação da doutora e professora 

Helena Maria Marques Araújo, o Programa de Pós-Graduação 

de Ensino em Educação Básica do Instituto de Aplicação 

Fernando Rodrigues da Silveira da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro. Este é um mestrado de modalidade profissional 

e foi dentro deste programa que realizei a pesquisa que 

apresento, em retrospectiva, compartilhando reflexões, 

resultados, respostas para algumas perguntas e outras tantas 

inquietações suscitadas por estas mesmas respostas. Longe de 

apresentar conclusões definitivas, entendo este trabalho como 

mais uma ação de educação antirracista em direção a uma 

sociedade mais igualitária. 

A pesquisa teve como objetivo principal estudar de que 

forma a literatura infantil pode colaborar na construção de uma 

identidade mais positiva para as meninas negras, duplamente 
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discriminadas pela cor e pelo gênero. Ao longo do artigo 

destacarei as motivações pessoais e profissionais que definiram 

o campo de estudo a ser pesquisado, o seu balizamento teórico 

e quais foram os passos metodológicos seguidos para a 

execução da pesquisa, além da discussão acerca dos resultados 

observados e da apresentação dos produtos educacionais 

desenvolvidos, quesito necessário para a obtenção do título de 

mestre num mestrado profissional. 

DESENVOLVIMENTO 

Sou professora da rede pública da cidade do Rio de 

Janeiro e trabalhando como educadora há mais de duas 

décadas – sendo professora regente de Sala de Leitura nos 

últimos sete anos – observo as relações que se estabelecem 

entre os alunos e alunas nas escolas. Relações ainda 

impregnadas do ideário eurocêntrico e racista. Relações que 

classificam e hierarquizam pessoas pela cor da pele, pela 

textura do cabelo, por traços fenotípicos. Mais ainda, observo 

que este pensamento racializado também está presente entre 

professores e outros membros da comunidade escolar, negros 

ou não, interferindo no julgamento e na relação que mantêm 

com os estudantes. 
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É sobre isso que fala Gomes no artigo “Educação, raça e 

gênero”, onde relata a pesquisa que realizou com 17 

professoras do 1º segmento do ensino fundamental. 

Enquanto professora, a mulher negra se vê 
reproduzindo discursos que ouviu quando 
criança na própria escola, no curso de 
magistério e também no de pedagogia. Em 
todos estes espaços não se discute sobre a 
diversidade étnico-cultural, as diferenças de 
gênero e nem se lança um olhar sobre a mulher 
que atua na educação, que vai além do papel de 
mãe, esposa ou tia. Através desta pesquisa 
notamos que o recurso do silenciamento e do 
discurso da igualdade são os mais usados. Um 
novo círculo vicioso se perpetua. A então 
criança negra, agora, professora, se vê diante de 
uma grande maioria de alunos negros com uma 
história muito próxima da sua. Porém, se na 
infância desta mulher, a não-existência de 
professoras negras poderia justificar a ausência 
da discussão da questão racial na prática 
escolar, nos dias atuais, apesar do número de 
profissionais negras na área educacional ter 
aumentado, isso ainda não tem revertido na 
inclusão da questão racial como uma discussão 
importante e necessária na escola. (GOMES, 
1996, p.76) 

Porém, ao mesmo tempo que reconhecemos o caráter 

reprodutor da escola, que repete em suas relações as atitudes 

racistas estruturais encontradas para além dos muros 

escolares, é também nela que podemos reconhecer valiosos 

recursos para a discussão e o enfrentamento destas mesmas 
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atitudes. Por isso, escolhi pesquisar que impactos as vivências 

discriminatórias podem ter sobre as crianças negras dentro do 

contexto escolar numa dimensão de educação antirracista. 

Mais especificamente, que impactos estas vivências podem ter 

sobre as meninas negras, pois a ditadura da estética 

embranquecedora sobre elas atua com mais violência, como 

aponta Carneiro: 

Dentre as violências experimentadas pelas 
crianças negras, está a negação do direito a uma 
imagem positiva que tem, particularmente 
sobre a autoestima das meninas negras, o seu 
efeito mais danoso, sobretudo pela importância 
que a valorização estética tem sobre a condição 
feminina em nossa sociedade. (Apud 
HENRIQUES, 2002) 

Além de estudar esses impactos, a pesquisa buscou 

apontar a literatura infantil – mais especificamente a literatura 

infantil afro-brasileira – e suas ressonâncias no leitor como 

alternativa de enfrentamento ao preconceito racial. Ou seja, o 

texto literário foi o recurso utilizado não só para refletir sobre 

o racismo presente no cotidiano, como também para através 

dele as meninas – sujeitos da pesquisa – ressignificarem 

percepções e apontarem mudanças. 
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Foi possível observar que a criação da lei 10.639/03 foi um 

marco na luta contra o racismo e apagamento da contribuição dos 

povos africanos à formação cultural do nosso país. 

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino 
fundamental e médio, oficiais e particulares, 
torna-se obrigatório o ensino sobre História e 
Cultura AfroBrasileira. [...] § 2o Os conteúdos 
referentes à História e Cultura Afro-Brasileira 
serão ministrados no âmbito de todo o currículo 
escolar, em especial nas áreas de Educação 
Artística e de Literatura e História Brasileiras. 
(BRASIL, 2003) 

A criação dessa lei não aconteceu de forma casual ou 

“dada”; ao contrário, é fruto de décadas de reinvindicações e 

resistência do Movimento Negro ao silenciamento imposto 

pela História oficial. No entanto, também vimos que ainda há 

uma longa caminhada entre a obrigatoriedade da lei e sua real 

implementação, pois muitos são os percalços no meio do 

caminho, como aponta Souza: o desinteresse ou o despreparo 

de alguns profissionais para discutir o tema com seus 

alunos/alunas e com a comunidade escolar, a resistência de 

grupos ultraconservadores às manifestações culturais vindas na 

Diáspora Africana, entre outros motivos. 

muitas vezes, os professores não se sentem 
motivados em cumprir leis que consideram vir 
de escalões superiores, não se sentem 
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preparados para lidar com a questão e têm 
aqueles que ainda acreditam no mito da 
democracia racial ou acreditam que tocar neste 
tema é tocar “na ferida”, preferindo o silêncio 
para “não provocar constrangimentos”. 
(SOUZA, 2009, p.8) 

Diante do exposto, observa-se que a cultura branca 

europeia é tomada como modelo a ser seguido pela nossa 

sociedade. Modelo com o qual devemos nos identificar para 

conseguir algum tipo de aprovação social, seja na estética, na 

religiosidade, nos gostos. O padrão eurocêntrico para muitos 

de nós é uma meta inquestionável a ser atingida, corroborada 

por uma mentalidade eugenista de limpeza racial da população 

brasileira, movimento que ganhou força no Brasil após a 

extinção da escravatura. A busca do embranquecimento da 

população foi um objetivo perseguido por gerações, até que se 

mostrou inviável e profundamente preconceituoso. No 

entanto, práticas eugenistas sutis ainda persistem entre nós, 

seja nas tentativas de abrandamento dos traços fenotípicos de 

ascendência negra, seja nas vantagens que a população branca 

usufrui – melhores escolas, melhores salários, melhor 

tratamento por parte da polícia etc, como bem descrevem, por 

exemplo, Cardoso (2010, 2014) e Carneiro (2011). Cardoso 

analisa o conceito da branquitude, definindo-o como “um lugar 
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de privilégios simbólicos, subjetivos, objetivos, isto é, materiais 

palpáveis que colaboram para construção social e reprodução 

do preconceito racial, discriminação racial ‘injusta’ e racismo” 

(2010, p.611). 

Carneiro (2011) defende que muitas vezes a 

discriminação racial é confundida com a discriminação social, 

camuflada em vários setores de nossa sociedade, invisibilizada, 

naturalizada, tornando mais difícil o combate às ações racistas. 

Entre nós, o racismo é estrutural e está presente nos pilares que 

formam nosso aparato jurídico que vê com naturalidade que a 

maior parte do contingente carcerário seja negro; em nossa 

economia, que não estranha ser pobre a maioria da população 

negra; nos espaços de poder, onde encontramos pouquíssimos 

negros exercendo cargos importantes; nos veículos de mídia, 

onde os negros são sub representados tanto quantitativamente 

– aquém da proporção na sociedade brasileira – quanto 

qualitativamente – em personagens e/ou situações 

estereotipados que passam longe de um olhar crítico; na 

escola, onde o silêncio é a tônica diante do desconhecimento 

acerca da África pré e pós colonial e do despreparo dos 

educadores para lidar com a discriminação racial. 
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O conceito de raça foi questionado e derrubado pela 

ciência através do projeto Genoma Humano. Realizado em 2013, 

este projeto rastreou o sequenciamento genético de 94% do DNA 

humano e concluiu que as diferenças genéticas entre dois 

indivíduos não chegam a 1%, portanto não existem raças 

humanas, e, sim, a espécie humana. Apesar disto, muitos 

pesquisadores têm consciência de que os reflexos de uma 

concepção racializada de mundo ainda são muito fortes e 

prejudiciais. É impossível simplesmente abandonar o conceito de 

raça e seguir em frente. Guimarães sustenta esta impossibilidade: 

Assim, os intelectuais que assinam o manifesto 
“Cento e treze cidadãos antirracistas contra as 
leis raciais” reafirmam a inexistência de raças 
humanas, mas ignoram a existência de grupos 
sociais de cor, para enfatizar apenas a variação 
individual da cor da pele, realidade objetiva e 
natural: “Raças humanas não existem. A 
genética comprovou que as diferenças icônicas 
das chamadas ‘raças’ humanas são 
características físicas superficiais, que 
dependem de parcela ínfima dos 25 mil genes 
estimados do genoma humano. A cor da pele, 
uma adaptação evolutiva aos níveis de radiação 
ultravioleta vigentes em diferentes áreas do 
mundo, é expressa em menos de 10 genes!”. 
(2011, p.269-270) 

Mesmo que muitos estudiosos não se reportem mais a 

ele, preferindo o conceito de etnia – por ter uma concepção 
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mais social, ao reunir povos que compartilham de uma origem 

e história em comum – ainda assim as separações, os estigmas 

derivados de um passado de segregacionismo se mantêm, 

independentemente da nomenclatura. 

Ao final do século XX, o conceito de intersecionalidade 

foi cunhado por Kinberlé Crenshaw para abarcar o 

reconhecimento das várias formas de desigualdade que se 

interpõem. Ele foi gestado por feministas negras, que 

reconheciam diferenças entre suas reinvindicações e as 

reinvindicações das mulheres brancas, as quais não sofriam sob 

o peso da discriminação racial. 

Da mesma forma, quando mulheres negras 
sofrem discriminação de gênero, iguais às 
sofridas pelas mulheres dominantes, devem ser 
protegidas, assim quando experimentam 
discriminações raciais que as brancas 
frequentemente não experimentam. Esse é o 
desafio da intersecionalidade. (2004, p.9) 

Este conceito foi absorvido pela pesquisa, ao reconhecer 

o duplo preconceito aos quais as meninas negras são submetidas 

– pela raça/etnia e pelo gênero –, o que não significa que a 

posição dos meninos negros seja confortável. Porém, pela 

necessidade de delimitação da pesquisa e por escolhas 

pessoais/profissionais, opto pelo estudo do racismo a partir das 
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vivências do que é ser mulher e negra – a sister outsider, como 

afirma Lorde (Apud RIBEIRO, 2017), aquela que por vezes se 

encontra à margem das reinvindicações dos movimentos negro 

e feminista. Destaco, portanto, o recorte interseccional desta 

pesquisa, pois cruzou dados de etnia/raça e gênero. 

A pesquisa também trabalhou com o conceito de 

empoderamento, que surgiu na década de 70, nos Estados 

Unidos, com a luta pelos direitos civis, através dos embates do 

Movimento Negro e que começou a ser utilizado pelas 

feministas na década de 80. O ato de empoderar-se, a partir 

da perspectiva do estudo acadêmico, engendra dois 

movimentos, o individual e o coletivo, correspondendo este 

último ao reconhecimento e ao enfrentamento das relações 

de poder que procuram manter a vivência de exclusão de 

grupos sociais considerados inferiores. Destaco a definição da 

professora feminista norte-americana Nelly Stromquist para o 

conceito de empoderamento: 

O empoderamento consiste de quatro 
dimensões, cada uma igualmente importante, 
mas não suficiente por si própria para levar as 
mulheres para atuarem em seu próprio 
benefício. São elas a dimensão cognitiva (visão 
crítica da realidade), psicológica (sentimento de 
autoestima), política (consciência das 
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desigualdades de poder e a capacidade de se 
organizar e se mobilizar) e a econômica 
(capacidade de gerar renda independente). 
(Stromquist, Apud BERTH, 2018, p.26-27) 

Tomando esta conceituação como base, penso que a 

pesquisa teve como foco principal o empoderamento a partir das 

dimensões psicológica e política, no sentido de buscar contribuir 

para que as meninas se aceitem como são e não vejam a marca 

da ancestralidade em seus corpos como algo negativo, além de 

mobilizar – através da literatura infantil – para o entendimento 

do racismo, para o conhecimento dos saberes africanos e para o 

compartilhamento destas descobertas. 

Além da utilização dos conceitos de intersecionalidade 

e empoderamento, penso que a fundamentação teórica 

escolhida – as Pedagogias Decoloniais, movimento intelectual 

e cultural criado por pensadores da América Latina, contrário à 

colonialidade do ser, do poder e do saber e à dominação 

eurocêntrica, que persistem após as independências – permitiu 

uma boa identificação entre o objeto de estudo e tais 

postulados, ao defender a importância de retirar da 

invisibilidade sujeitos que foram subalternizados ao longo da 

História e reconhecer o protagonismo dos mesmos. Em texto 

de 2016, Bernardino-Costa e Grosfoguel afirmam que a 
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“decolonialidade consiste também numa prática de oposição e 

intervenção, que surgiu no momento em que o primeiro sujeito 

colonial do sistema mundo moderno/colonial reagiu contra os 

desígnios imperiais que se iniciaram em 1492” (p.17). 

O recurso utilizado na execução da pesquisa foi a roda 

de leitura, que é uma prática de leitura compartilhada, e, desta 

forma, foram lidas para as meninas histórias que apresentavam 

de forma positiva a estética e a cultura negras. É de 

conhecimento do senso comum, mesmo entre aqueles que não 

trabalham como educadores, a importância que a literatura 

tem na formação das crianças e jovens, como aquilo que ela 

destaca ou omite tem reflexos profundos na construção do 

leitor e, por consequência, do cidadão. Ao lançarmos nosso 

olhar sobre o desenvolvimento da literatura infantil brasileira, 

podemos observar desde a ausência de personagens negros 

e/ou a apresentação caricata ou negativa destes até o 

questionamento de obras literárias desse teor e o aumento de 

histórias que discutem o racismo e apresentam personagens 

negras, femininas ou masculinas, empoderadas e livres. Se a 

literatura por muito tempo foi branca, hoje ela pode ter outras 

cores, através de mãos negras que escrevem. Inclusive, é 
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possível falar de uma literatura infantil afro-brasileira, 

preocupada em discutir e valorizar nossa herança africana, com 

um cunho artístico e literário, sem se perder numa escrita 

pedagogizante e panfletária. Opto por utilizar a denominação 

literatura afro-brasileira, no sentido empregado por Souza, 

Lisboa de Sousa e Pires. Segundo as autoras, esta literatura 

possui uma enunciação coletiva, ou seja, o eu 
que fala no texto traduz buscas de toda uma 
coletividade negra; propõe (e se propõe como) 
uma releitura da história de nosso país; traduz 
uma ressignificação da memória do povo negro 
brasileiro; realiza fissuras nos textos que 
representam o discurso hegemônico da 
nacionalidade brasileira; se caracteriza por um 
processo de reterritorização da linguagem, 
ocupando lugares e desmontando estereótipos; 
se configura como narrativa quilombola, 
porque realiza verdadeiras manobras de 
resistência: é pouco disseminada e sofre 
boicote de editores e distribuidores; no 
entanto, sua produção é constante e bem 
extensa. (2005, p.3-4) 

A PESQUISA 

Foi desenvolvida a partir da metodologia da pesquisa-

ação, uma modalidade de pesquisa participante na qual o grupo 

é chamado à mudança, à ação. Foram selecionadas como 

sujeitos de pesquisa alunas do quinto ano, com a faixa etária 

entre nove a onze anos, da escola pública carioca onde trabalho 
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como professora regente de Sala de Leitura. Das duas turmas 

convidadas, treze demonstraram interesse em participar da 

pesquisa. Os encontros aconteceram entre os meses de março 

a maio de 2019, somando ao todo catorze encontros com 

duração aproximada de uma hora, numa média de dois por 

semana. A frequência foi muito boa e apenas uma aluna saiu 

logo no início do desenvolvimento da pesquisa, pois seus pais 

se mudaram para outro município. Apesar de ter delimitado os 

sujeitos da pesquisa por gênero e a justificativa para esta 

escolha ter sido explicitada anteriormente, não foram 

utilizados raça, fenótipo, auto declaração ou afins como 

critérios de delimitação dos sujeitos. Parti do princípio de que 

seria proveitoso participarem da pesquisa meninas negras, 

mestiças e brancas para que, afetadas ou não diretamente 

pelas questões, pudessem estabelecer diálogos entre suas 

vivências e enriquecessem o processo de pesquisa-ação. Aliás, 

a escolha de meninas que se declarem brancas em participar de 

um grupo que vai discutir identidade negra e empoderamento 

feminino, já pode mostrar o quanto elas se sentem, de alguma 

forma, envolvidas com a temática. Das doze meninas que 

permaneceram do início ao fim da pesquisa, três eram negras 

muito pigmentadas, três eram brancas e as outras meninas 
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compunham a miscigenação que caracteriza a população 

brasileira, a perigosa miscigenação racial tantas vezes utilizada 

para silenciar o racismo: umas de pele morena e olhos claros, 

outras de pele clara e cabelos crespos, outras de cabelos claros 

e cheios... De todas as meninas, durante todo o processo da 

pesquisa, apenas duas se declararam negras e compunham a 

parcela de meninas mestiças. 

Na primeira parte do desenvolvimento da pesquisa, 

realizamos as rodas de leitura, onde, a cada encontro, uma 

história era lida e as meninas eram convidadas a conversar 

sobre o que acharam da história, do que gostaram ou não, se a 

história lhe trazia lembranças e tanto a pesquisadora quanto as 

meninas destacavam determinadas falas ou situações 

presentes no texto. As histórias selecionadas atendiam ao 

critério de apresentarem positivamente a cultura e a estética 

negras a partir de suas protagonistas. Foram elas: O cabelo de 

Lelê, de Valéria Belém; O mundo começa na cabeça, de Prisca 

Agustoni; O cabelo de Cora, de Ana Zarco Câmara; Os tesouros 

de Monifa, de Sônia Rosa; “Oiá e o búfalo interior” e “Oxum e 

seu mistério” do livro Omo Obá – histórias de princesas, de 
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Kiusam de Oliveira e O mundo no black power de Tayó, também 

de Kiusam de Oliveira. 

Encerrado o ciclo de rodas de leitura, as meninas 

participantes da pesquisa foram provocadas a materializar todo 

o processo de reflexões que desenvolvemos – o que vai de 

encontro a uma das características principais da metodologia 

escolhida, a pesquisa-ação, que é a execução de uma ação que 

visa a melhora de uma prática. Sendo assim, elas criaram a 

história “O amor impossível de Juliana?” – que conta a saga de 

dois jovens vivendo um amor interracial – e participaram de 

todas as etapas do processo, do roteiro ao lançamento do livro, 

que aconteceu na escola, diante de seus pares. Esta foi uma 

ação de intervenção e empoderamento que teve início nas 

leituras, quando entraram em contato com a negritude de uma 

forma enriquecedora através da literatura. 

Como pesquisadora do mestrado profissional, além da 

dissertação, construí um produto educacional, cuja finalidade é 

ser utilizado por outros educadores. Na verdade, podemos 

considerar que foram feitos dois produtos. Um foi o livro (figura 

1) escrito pelas meninas participantes da pesquisa. O outro foi 

um roteiro para educadores (figura 2), onde compartilho o 
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passo-a-passo de todo o processo pedagógico, com o objetivo 

de que ele possa servir como recurso educativo na luta contra 

a discriminação racial no ambiente escolar. 

 

Figura 1 
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Figura 2 
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No entanto, anteriores aos produtos educacionais, 

observações foram realizadas, situações foram problematizadas 

e serviram de base para as conclusões destacadas ao término da 

pesquisa, conclusões estas que têm o caráter de continuidade 

reflexiva e não de verdades definitivas. 

RESULTADOS 

De acordo com as análises realizadas a partir das falas 

das meninas e na observação de suas interações e de seus 

silêncios, tendo como pano de fundo o arcabouço teórico das 

Pedagogias Decoloniais, é possível destacar determinados 

temas que emergiram ao longo dos encontros, sendo eles: 

 A postura ambivalente entre a aceitação da identidade 

e da estética negra e a introjeção do discurso eurocêntrico – 

Logo nas primeiras rodas de leitura, chamava a atenção a forma 

como as meninas lidavam com as questões étnico-raciais, não 

parecendo compartilharem nem serem atingidas por nenhum 

pensamento racista de adequação à estética ou à cultura 

eurocêntrica. Com o passar do tempo, no entanto, foi possível 

observar que, se por um lado elas afirmavam que todos eram 

iguais, que cada menina é bonita do seu jeito, seja branca ou 

negra, por outro lado, em algumas de suas falas se deixava 
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mostrar, involuntariamente, a interiorização do discurso 

eurocêntrico. Eram falas que, ou eram autodepreciativas ou 

usavam de subterfúgios, de meias palavras para não “ofender” 

ninguém com alguma referência à condição negra; 

 a importância das ilustrações na potencialização do 

texto literário para o público infantil – As ilustrações têm suma 

importância na literatura infantil, seja para a quebra de 

estereótipos e veiculação de novas imagens, seja para o reforço 

e propagação de representações negativas de grupos 

minoritários. Uma criança imersa numa literatura em que não 

se reconhece, ou pior, onde se vê desqualificada em sua 

aparência, ridicularizada na cultura que vem de seus 

antepassados e, sabendo que esta mesma literatura representa 

o saber aceito pela sociedade, o que irá pensar? Possivelmente, 

pensará que é feia, que é má – afinal, muitas histórias ainda 

tomam como modelo a dicotomia bom/bonito - mau/feio – e 

que não merece que escrevam sobre ela e sobre os seus; 

 a família como instrumento importante para reforçar ou 

combater o racismo e colaborar ou não na construção da 

autoimagem – A família exerce um papel importante na 

percepção que as meninas têm de si, na aceitação de suas 
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características, no reforço ou não do preconceito racial. Através 

de suas falas, era possível perceber formas distintas como os 

familiares e elas próprias lidavam com o racismo, seja no 

sentido de adequação ao padrão de beleza branco, seja na 

resistência e na busca da aceitação de sua identidade negra; 

 o valor que os cabelos têm na estética feminina e o 

quanto ela ainda está submetida ao modelo de beleza branco – 

Mais do que nunca, em uma sociedade extremamente visual 

como a nossa, beleza é poder e esta relação entre beleza e 

poder incide de forma mais cruel sobre a mulher, em especial 

sobre a mulher negra, que por não atender ao padrão estético 

eurocêntrico – no máximo pode atingir o status de mulata 

gostosa, ícone de uma beleza sensual e animalizada – sofre as 

consequências dessa opressão em sua autoestima; 

 o pouco conhecimento em relação à África e à cultura que 

nos chegou através dos africanos escravizados – O apagamento 

da história dos povos considerados subalternos não surpreende, 

ao contrário, apenas mais uma vez demonstra a estratégia do 

colonizador para enfraquecer aqueles que, desconhecedores dos 

saberes, crenças e cultura de seus ancestrais, não se reconhecem 

nos currículos escolares. É sempre bom lembrar, no entanto, que 
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se houve e ainda há este silenciamento, há também um forte e 

ancestral movimento de resistência, que se expressa, por 

exemplo, no saber que passa dos mais velhos para os mais novos, 

através da oralidade, das manifestações folclóricas etc; 

 o preconceito religioso que tem como um dos pilares o 

desconhecimento da cultura africana – Um desdobramento do 

pouco conhecimento e/ou do conhecimento deturpado pela 

visão do colonizador sobre a África é o preconceito religioso que 

existe no Brasil em relação às religiões vindas deste continente 

por parte de setores conservadores das religiões cristãs. E foi 

muito gratificante ver a mudança na percepção de algumas 

alunas sobre as religiões de matriz africanas a partir das reflexões 

acerca das histórias contadas, num exercício de decolonização o 

pensamento, de reconhecimento da possibilidade de mundos 

diversos coexistirem de forma harmônica; 

 a possibilidade de observar o cotidiano e relacionar com 

o que foi discutido nas rodas de leitura – Uma das meninas 

contou que a Disney foi criticada pelo embranquecimento da 

princesa Tiana, a única princesa negra da Disney. No trailer do 

filme Wifi Ralph, Tiana apareceu com a pele mais clara, os 

traços mais finos e os cabelos menos crespos. Após críticas, os 
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criadores do filme revisaram a animação e mantiveram os 

traços originais da princesa. A utilização do padrão de beleza 

eurocêntrica atingiu, inclusive, outras duas princesas não-

brancas: a oriental Mulan e a indígena Pocahontas, que 

também, após os protestos, voltaram à sua apresentação 

original. A relação estabelecida no grupo entre o fato e as 

discussões nas rodas de leitura foi um movimento bastante 

positivo, pois atingiu exatamente o que a pesquisa, em sua 

perspectiva decolonial, propôs: aprender a desaprender, 

desnaturalizar o olhar, problematizar o que é dado como posto, 

como certo, como natural e pensar outras formas de 

entendimento do mundo. 

CONCLUSÃO 

Após a apresentação do panorama sobre o qual a 

pesquisa foi construída, uma sociedade racializada que 

escamoteia seu racismo estrutural, o qual se faz presente 

inclusive na escola, silenciando as vozes e as memórias dos 

descendentes da Diáspora Africana e desqualificando sua cultura 

e sua estética, retomo a questão motriz que sustentou a 

investigação – de que forma a literatura infantil pode colaborar 

na construção de uma identidade mais positiva para as meninas 
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negras. Hoje respondo que através da escrita que valoriza a 

diversidade étnica e cultural de nossa sociedade, que respeita os 

diversos saberes e as diversas formas de expressão, que entende 

as questões históricas que justificam o contexto atual, que 

dialoga com os que por muito tempo foram excluídos. 

Penso que esta pesquisa, ao ser replicada com outros 

grupos – e para isso, o produto educacional, a partir da 

perspectiva pedagógica, pode ser bem útil – poderá apresentar 

outras reflexões e desdobramentos. Considero muito 

proveitoso, pelo crescimento pessoal e acadêmico que 

proporcionou, ter realizado esta pesquisa, mais uma ação que 

se agrega a outras tantas na luta por uma educação antirracista. 
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A NARRATIVA LO CUNTO DE LI CUNTI, 
DE GIAMBATTISTA BASILE: 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Cláudia Marapodi 

BASILE, O CAVALIER 

Giambattista – ou Giovan Battista – Basile foi um 

escritor napolitano, ainda pouco conhecido, que nasceu entre 

1566 e 1575 e morreu em 1632, na comune Giugliano in 

Campania, região de Nápoles. Antes de ser escritor, Basile 

entrou para o Exército e, em Veneza, lutou contra os espanhóis 

e depois em Creta, na Grécia, contra os turcos. Ao retornar à 

Nápoles, Basile foi inserido na Corte com a ajuda da sua irmã, 

Adriana Basile, que já era uma cantora de renome, inclusive na 

França. O escritor napolitano atuou em vários territórios do 

Reino de Nápoles, em diversas funções, o que fez com que ele 

viajasse muito e, em consequência dessas viagens, convivesse 

com todo tipo de gente do povo, observando seus modos de 

vida e colhendo experiências e causos, que resultaram em 

várias histórias. 

De acordo com o Benedetto Croce (1866-1952), em seu 

prefácio à tradução de Lo cunto de li cunti, em 1925, afirma que 
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Basile “foi um dos italianos, que naquele tempo, eram 

‘aventureiros respeitáveis’, passaram a vida ora militando, ora 

prestando serviços nas cortes como secretário, administrador, 

juiz, agente diplomático, e, ao mesmo tempo de literato” 

(Croce, Apud BASILE, 2018, p.536). Essas atividades propiciaram 

que Basile elaborasse esses contos maravilhosos. 

Em sua estada em Veneza, por volta dos anos de 1604, 

Basile se inscreveu na Accademia degli Stravaganti (Academia 

dos Estravagantes), uma espécie de associação permanente de 

estudiosos com o objetivo de promover as Letras, as Ciências e 

as Artes, e seus membros teriam alguma qualificação especial 

que os distinguisse na sociedade da época. Ao retornar para 

Nápoles, a partir de 1615, passou a integrar a Accademia degli 

Incanti (Academia dos Incautos), onde desenvolvia atividades 

de editor e “filólogo”, publicando, em língua italiana, poemas 

da época. 

Vítima de uma epidemia de gripe, Basile morreu em 23 

de fevereiro de 1632, deixando obras inéditas em napolitano, 

sua língua de origem, e que foram publicadas postumamente, 

como a coletânea de contos de fadas Lo cunnto de li cunti ovvre 

lo trattenmiento de li peccerille (O conto dos contos ou o 
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entretenimento dos pequeninos), publicado pela irmã de Basile 

entre 1634 e 1636, sob o pseudônimo de Gian Alesio Abattutis. 

O período do Barroco ou Seiscentismo, nas regiões onde 

as liberdades intelectual e de criação estavam cerceadas pela 

Inquisição, quase não permitiu que se produzissem grandes 

obras, mas Giambattista Basile figurava nesse seleto grupo com 

sua obra Lo cunto de li cunti overo lo tratteniemento 

de’peccerille, que foi considerada por Benedetto Croce – 

escritor, filósofo e historiador napolitano e primeiro estudioso 

e tradutor fiel da obra de Basile para a língua italiana – uma 

obra prima do Barroco ao afirmar que: 

A Itália possui em Cunto de li cunti ou 
Pentamerone de Basile o mais antigo, o mais rico, 
e o mais artístico entre todos os livros de contos 
maravilhosos populares, como é a opinião dos 
críticos estrangeiros conhecedores do assunto e, 
antes de todos, de Jacob Grimm, aquele que, 
juntamente com o irmão Wilhelm, deu à 
Alemanha a coletânea dos Kinder und 
Hausmarchen várias vezes impressa. No entanto, 
é como se a Itália não tivesse esse livro, porque, 
escrito em um antigo e não fácil dialeto, apenas 
seu título é conhecido, e quase ninguém mais o 
lê, não só nas outras regiões, mas também em 
seu lugar de origem, Nápoles. Mais facilmente o 
leem os alemães, que desde 1846 têm para seu 
uso a tradução de Liebrecht, e os ingleses, que 
desde 1848 têm a copiosa seleção de Taylor, 
muitas vezes reimpressa, e desde 1893 a 
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tradução completa de Burton. A intenção desse 
meu novo trabalho é fazer a obra de Basile entrar 
em nossa literatura nacional, tirando-a do 
estreito círculo ao qual está agora relegada (que 
não é mais nem dialetal e municipal, mas o 
pequeno círculo dos eruditos, dos especialistas e 
dos curiosos), e conquistar para a Itália o seu 
grande livro de contos de fadas. (Croce, Apud 
BASILE, 2018, p.535) 

Conforme o pesquisador Andrea Lombardi (2015), a 

referida obra do escritor napolitano já havia sido reeditada 

várias vezes no próprio napolitano e em outras línguas 

regionais da península italiana. Em 1891, Croce havia reeditado 

O conto dos contos no próprio idioma napolitano – considerada 

língua literária na Península naquela época –, mas a obra era 

incompreendida pelos próprios napolitanos e considerada de 

linguagem difícil, por isso logo foi abandonada, contribuindo 

para o desconhecimento dos contos de Basile. 

LO CUNTO DE LI CUNTI – PENTAMERONE 

Lo cunto de li cunto ovvero lo trattenimiente de li 

peccerille foi publicado em dialeto napolitano, quase erudito 

por ser usado pela corte de Nápoles. Foi postumamente 

chamado de Pentamerone por reunir contos de origem 

popular, que eram organizados em cinco jornadas, sendo cada 

uma delas com dez contos, totalizando cinquenta histórias, 
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todas emolduradas por uma narrativa principal – “narrativa-

moldura” ou narrativa de encaixe – que as une como um fio 

condutor de histórias, em que a última jornada segue para a 

conclusão da novela e desfecho do livro. 

Esse modelo de narrativa muito se assemelha ao 

Decameron, de Giovanni Boccaccio, que escreveu suas novelas 

entre 1348 e 1353, em dialeto toscano e que, muito 

provavelmente, foi fonte de inspiração para Basile ao elaborar o 

seu Conto dos contos. Devido a essa semelhança, ao ser relançada 

a obra, foi inserido ao título original o termo Pentamerone. 

Ainda tratando da estrutura e da estética produzidas por 

Basile, em Lo cunto de li cunti, a cada dez contos, encerra-se uma 

jornada por uma égloga – poema em forma de diálogo – com 

exceção da última jornada que finaliza com a conclusão da 

“narrativa-moldura”. O início de cada narrativa é antecedido por 

uma epígrafe – uma espécie de resumo da história narrada, com 

fundo moral -, e finalizada com versos que resumem a moral do 

conto. Podemos verificar esse procedimento nos versos colhidos 

de Sol, Lua e Talia, uma versão do conto que conhecemos como 

Bela Adormecida, em que o desfecho se apresenta sob a forma 

de uma pequena moral em versos: “de quem a ventura gosta / 
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até quando dorme o bem chove.” (Entretenimento quinto da 

quinta jornada, BASILE, 2018, p.495). 

As primeiras narrativas já revelam a grandiosidade da 

obra, um material artístico de grande qualidade com referências 

típicas da época e com um certo tom de bom humor, com abuso 

de metáforas, esbanjando em descrições e marcas da oralidade 

popular da época. Apesar do título, O conto dos contos, não era 

“entretenimento dos pequeninos” justamente por trazer uma 

linguagem erudita, voltada para o passatempo da corte e dos 

literatos e, por isso, não se tratava de literatura infantil, que nem 

existia naquela época. Mas mesmo tendo sido definido como “o 

mais belo livro italiano Barroco”, por Beneditto Croce (Apud 

BASILE, 2018, p.535), ter tido seis edições completas publicadas 

no século XVII em língua napolitana e edições parciais em outras 

línguas regionais da península italiana, a obra de Basile não 

conseguiu repercussão: “Um paradoxo, pois em língua italiana, a 

literatura de Basile continuou inviável, até muito tempo depois” 

(LOMBARDI, 2015, p.54). 

O reconhecimento internacional só se deu em 1822 

após elogios de Jacob Grimm, que provocou a tradução da obra 

para o alemão, em 1846, e partes das narrativas para o inglês, 
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em 1848. Os irmãos Grimm não só reconheciam o valor da obra 

de Basile, como também creditavam ao escritor napolitano os 

contos por eles transcritos e adaptados, entre eles: “Cinderela” 

(“La gatta Cenerentola”), “Branca de Neve” (“La Schiavottela”), 

“O Gato de Botas” (“Cagliuso”) e “A Bela Adormecida” (“Sole, 

Lua e Talia”). No prefácio à tradução do folclorista alemão Felix 

Liebrecht, Jocob Grimm tece elogios ao classificar a obra de 

Basile com colorido e peculiaridades da escrita: 

Traduzir (“germanizar”) o Pentamerone do 
Basile não foi empresa fácil, pois este carrega 
toda a particularidade do dialeto napolitano, 
que diverge bastante da língua escrita italiana 
comum. E é extremamente trabalhoso 
[encontrar] o sentido destas imagens quase 
orientais, quentes e efervescentes com 
metáforas, jogos de palavras, diminutivos 
afetivos, blasfêmias... (GRIMM, 1846, Apud 
LOMBARDI, 2015, p.59) 

No Brasil, algumas versões e variantes dos contos do 

Pentamerone aparecem em publicações esparsas. As histórias 

são encontradas em coletâneas tradicionais, como os Contos 

populares do Brasil, de Silvio Romero, e Contos tradicionais do 

Brasil, de Luís Câmara Cascudo, para citar os mais conhecidos. 

Nunca tivemos uma tradução da obra completa de Basile, em 

língua portuguesa, a única opção era recorrer a edições 

estrangeiras. Recentemente, ganhamos uma tradução da “obra 
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mais importante do barroco italiano”, como afirmado por 

Croce, agora em português, de autoria de Francisco Degani, 

tradutor de Pirandello e Manzoni. É um trabalho de muita 

importância também para os estudos da Literatura 

Infantojuvenil, que acaba por tirar do anonimato O conto dos 

contos para os brasileiros, revelando a origem da maioria dos 

contos maravilhosos que conhecemos e que tanto foram 

valorizados pelos irmãos Grimm. O mergulho de Degani foi 

diretamente ao napolitano, tentando seguir a lição de Croce, 

que procurou ser o mais fiel possível ao texto original de Basile 

afirmando, no Prefácio: 

Fui fidelíssimo às palavras do texto, buscando 
não diminuir a quantidade, e alterar o menos 
possível a qualidade das imagens que contêm, 
mas me conduzi com plena liberdade ao refazer 
a sintaxe [...]. resisti à tentação de substituir por 
equivalência os idiotismos napolitanos, 
vocábulos e frase de uso florentino vivo; 
procurei deixar no livro não apenas todos os 
seus ornatos barrocos, mas também um certo 
sabor napolitano. E já que o texto tem 
frequentes menções e alusões a coisas e 
costumes do tempo e da região, esclareci nas 
notas estas referências, para mostrar ao leitor, 
além do conto fabulístico, os aspectos da 
realidade histórica que Basile tinha na sua 
imaginação. (Croce, Apud BASILE, 2018, p.535) 

552



Por toda essa riqueza de dados, referências e com o 

objetivo inicial de tornar a obra de Basile, principalmente Lo 

cunto de li cunti, conhecida e reconhecida no lugar que lhe é 

merecido, este trabalho pretende despertar a curiosidade e o 

interesse em outras pessoas de mergulhar nas histórias de 

antigamente, contos de fadas do “Era uma vez”, que foram a 

matriz para muitas outras que vieram depois delas. E também, 

como afirmou Andrea Lombardi, “é preciso deixar claro: 

Giambattista Basile é o autor da primeira coletânea de contos 

ou fábulas modernas (escritas em meados do século XVII), em 

língua napolitana” (2015, p.54). 

A NARRATIVA MOLDURA OU DE ENCAIXE OU HISTÓRIA DE BASE 

Lo cunto de li cunti (O conto dos contos) apresenta um 

formato semelhante ao Decameron, de Boccaccio, como já 

sinalizado, que provavelmente escreveu suas histórias entre 

1348 e 1353. Além do escritor florentino referido, a obra 

também se aproxima d’Os contos da Cantuária, de Geoffrey 

Chauser, cujas narrativas foram escritas a partir de 1387, e 

mesmo de As mil e uma noites, produção oriental de autor 

desconhecido, anterior a todas as demais citadas. Os livros 

mencionados iniciam-se com uma “narrativa moldura”, a 
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“história de base”, que sustenta e explica como os outros 

contos se desencadeiam. Sobre esse tipo de estrutura 

narrativa, o crítico Tzvetan Todorov considera: 

Mas qual é a significação interna do encaixe, por 
que todos esses meios se encontram reunidos 
para lhe dar importância? A estrutura da 
narrativa nos fornece a resposta: o encaixe é 
uma explicitação da propriedade mais profunda 
de toda narrativa. Pois a narrativa encaixante é 
a narrativa de uma narrativa. Contando a 
história de uma outra narrativa, a primeira 
atinge seu tema essencial e, ao mesmo tempo, 
se reflete nessa imagem de si mesma; a 
narrativa encaixada é ao mesmo tempo a 
imagem dessa grande narrativa abstrata da qual 
todas as outras são apenas partes ínfimas, e 
também da narrativa encaixante, que a precede 
diretamente. Ser a narrativa de uma narrativa é 
o destino de toda narrativa que se realiza 
através do encaixe. (2006, p.123) 

A obra que apresenta esse tipo de estrutura oferece 

uma narrativa de base que funciona como suporte para as 

histórias que se inserem nela, sob a forma de encaixe. Essas 

histórias se configuram, geralmente, como contos 

independentes, cada um com o seu enredo específico. 

A obra Il Decameron (O Decamerão, cognominado 

Príncipe Galeotto), de Giovanni Boccaccio – que viveu entre 

1313 e 1375, na região da Toscana próxima à Florença –, é 

composta por cem novelas narradas, diariamente, por sete 
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mulheres e três homens, ao longo dos dez dias em que 

permanecem reclusos em uma casa de campo nas montanhas, 

em agradável convivência. Sobre os contos, a professora Doris 

Nátia Cavallari afirma: 

O autor do Decameron não se envergonha de 
“referir” narrativas com a entoação estilística 
de seus narradores, sejam elas consideradas 
belas ou não, sejam longas ou curtas, contadas 
por homens ou mulheres, com finais felizes ou 
infelizes, porque sua obra destina-se ao deleite 
de suas leitoras que, ociosas, podem fruir da 
variedade da matéria narrativa. A liberdade da 
matéria coincide no Decameron, aliás, com a 
liberdade do estilo apto a representar o mundo 
urbano do mercador e os valores da burguesia 
em ascensão. (2013, p.15) 

Cada novela se resolve por completo na própria 

narrativa, que tem sua concepção total como uma obra 

inteiriça. O objetivo dos contos é provocar o riso, comover ou 

estremecer o leitor diante de inexauríveis aspectos primitivos 

da natureza humana. A história se passa por volta do ano de 

1348, em meio ao horror da peste negra, em Florença, uma das 

cidades mais atingidas pela pandemia, que viria a dizimar um 

terço da população europeia. 

Boccaccio constrói, em Decameron, uma narrativa que 

reflete, entre as cem novelas, aspectos da vida humana em 
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todos os níveis sociais. São dez jornadas e em cada dia é eleito, 

entre os dez jovens reclusos, o rei ou rainha da jornada, que 

indicava o assunto do dia. Era permitido que uma das novelas 

do dia fosse de tema livre e, em dois dias da semana, a atividade 

era suspensa em respeito à religião: sexta-feira, em referência 

à paixão de Cristo e sábado. Outro dado é que as 1ª e 9ª 

jornadas não estão ligadas a nenhum assunto e a estação em 

Fièsole perdura por duas semanas. 

A escolha do título tinha uma intenção e fazia referência 

ao conteúdo que Boccaccio queria expressar em sua obra, 

conforme a nota de rodapé: 

Decamerão é palavra formada por dois 
vocábulos gregos: deca, dez, e imera, dias ou 
jornadas. É título que vem a calhar a estas cem 
novelas que foram contadas precisamente em 
dez dias. Giovanne Boccaccio, que foi o 
restaurador de prestígio da língua grega em 
Florença, Itália, escolheu este título, da 
composição grega, por mero capricho literário. 
Como segundo título, aplicou-lhe o de Príncipe 
Galeotto, em memória do verso de Dante: 
Galeoto fu il libro e chi lo scrisse. De acordo com 
o romance da Távola Redonda, o cavalheiro 
Galeotto favoreceu os amores de Lancelote e da 
rainha Genebra. Boccaccio deu, pois, este 
segundo título ao seu livro, para indicar que a 
sua leitura se indica no sentido de predispor ao 
amor o ânimo dos gentis-homens e das 
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mulheres de classe. (Polillo, Apud BOCCACCIO, 
2018, p.21) 

Contos da Cantuária (The Canterbury Tales), do poeta 

inglês Geoffrey Chaucer, narra a trajetória de trinta peregrinos 

que, reunidos na taberna do Tabardo (Tabardo Inn), ao sul de 

Londres, decidem viajar juntos até o santuário do bispo católico 

Thomas Becket, em Canterbury. Chaucer iniciou as narrativas 

dos Contos da Cantuária em 1386 ou 1387, não tendo finalizado 

a obra, que deveria ter 120 narrativas, mas, infelizmente, a vida 

do autor inglês terminou antes das jornadas, em outubro de 

1400, e ficamos com 24 narrativas: “Ninguém sabe quando 

Chaucer deu o último retoque nos Contos da Cantuária. O que 

se sabe é que ele jamais concluiu a obra” (COGHILL, 2013, p.6). 

As histórias abordam temas importantes como a ganância, a 

luxúria, o amor, o perdão e a vingança, temas que ainda 

podemos relacionar ao mundo moderno, tornando esses 

contos verdadeiramente atemporais. 

Existem poucos dados bibliográficos sobre Geoffrey 

Chaucer. Sabe-se que o autor nasceu em Londres, por volta de 

1340, e seu pai era um comerciante de vinhos que tinha certa 

influência na sociedade. Assim, Chaucer teve a oportunidade de 

557



ser educado junto à corte, conhecendo etiqueta, manejo de 

armas, latim, francês, italiano e literatura. 

Ainda que Boccaccio nunca tenha sido citado 

nominalmente por Chaucer, o escritor florentino era fonte de 

inspiração para o poeta inglês. 

Embora jamais tenha perdido ou renegado as 
coisas que aprendera com a cultura francesa, ele 
acrescentou ao seu repertório algo da 
profundidade de Dante e muito do esplendor de 
Boccaccio; foi dessa fonte que ele retirou, entre 
outras coisas, as histórias de Troilus and Criseyde 
[Troilo e Criseida] e do “Conto do Cavaleiro”. O 
poder de Chaucer como contador de histórias 
parece ter emergido nessa época — e parece ter 
vindo da Itália. (COGHILL, 2013, p.6) 

A narrativa moldura em Chaucer se explica no “Prólogo 

geral”, onde reunidos na taberna do Tabardo (Tabard Inn), 29 

peregrinos mais o taberneiro decidiram viajar juntos até Cantuária 

e, para passar o tempo da viagem, Tabardo sugeriu que cada um 

contasse duas histórias na ida e mais duas no caminho de volta, a 

melhor narrativa receberia, como prêmio, um jantar pago por 

todos os outros ao final da peregrinação. Assim, iniciou-se a 

rodada de novelas através de sorteio. Essa, portanto, é a história 

para emoldurar as que seriam contadas pelos trinta peregrinos, 

entre eles o taberneiro, com quatro contos cada, teriam sido 
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criadas 120 novelas, uma semelhança ao formato do Decameron, 

de Boccaccio. O longo poema narrativo costura-se e finaliza com 

uma retratação bastante interessante: 

Se encontrarem algo que os desagrade, 
imputem-no à minha falta de habilidade e à 
minha ignorância — não à minha vontade, pois 
eu certamente teria feito algo melhor, se tivesse 
o poder e o conhecimento para tanto. Pois nosso 
Livro diz que “tudo o que está escrito está escrito 
para nossa edificação”, e foi isso o que pretendi 
fazer. Portanto, peço humildemente a todos que 
rezeis por mim, pela graça de Deus, para que 
Cristo tenha piedade de mim e perdoe minhas 
faltas. (COGHILL, 2013, p.383) 

A obra As mil e uma noites, de autor desconhecido, uma 

das mais famosas da literatura árabe, é composta por uma 

coleção de contos escritos entre os séculos XIII e XVI, cujas 

histórias têm várias origens, incluindo os folclores indiano, 

persa e árabe. Assim como em Decameron e Os contos da 

Cantuária, trata-se de narrativas interligadas, a partir de uma 

história base. A história moldura de As mil e uma noites conta 

que o rei Chahriar, ao descobrir que fora traído por sua esposa, 

mandou matá-la e, a partir daí, passou a não acreditar na 

honestidade de mulher alguma e decidiu que, para não mais ser 

traído, passaria cada noite com uma mulher diferente, que era 

degolada na manhã seguinte. 
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Dentre as várias mulheres que desposou, Sherazade, 

filha do primeiro ministro, foi a mais esperta, e iniciou um conto 

que despertou o interesse do rei em ouvir a continuação da 

história na noite seguinte e assim sucessivamente. Sherazade 

escapou da morte e, para continuar vivendo, continuou 

contando histórias para o rei todas as noites. O ato de contar 

histórias era sinônimo de viver. O exemplo mais evidente é que 

Sherazade vive unicamente na medida em que pode continuar 

a contar; mas essa situação é repetida constantemente no 

decorrer da obra, observado em outras personagens. 

As histórias de As mil e uma noites se tornaram 

conhecidas no Ocidente a partir de 1704, graças ao orientalista 

francês Antoine Galland, tendo passado por diversas 

adaptações, em que cenas mais “ardentes” foram eliminadas 

ou modificadas, ganhando um contexto menos sexual: 

Apesar do tempo e dos que as imitaram ou 
nelas se inspiraram, As mil e uma noites 
continuam a ser um livro único na literatura 
universal. Mesmo aqueles que tivessem lido 
todos os livros de todas as literaturas, 
encontrariam ainda nas Mil e uma noites um 
sabor novo, encantador. Agora, contemos como 
nasceu a antologia que o leitor tem nas mãos. O 
texto original das Mil e uma noites é bastante 
extenso. (CHALLITA, 1999, p.9) 
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Retomando Basile, a história base desencadeia as dez 

narrativas que se seguem em torno de cinco jornadas que 

compõem a obra Lo cunto de li cunti. A história central tem por 

foco a filha do rei de Valefelpudo, Zoza, que nunca ria, imersa 

em melancolia profunda. Inutilmente, o rei tentou provocar o 

riso na filha. Desanimado, persistindo na intenção de fazer a 

filha sorrir, mandou construir uma fonte de óleo diante do 

palácio para que os transeuntes fizessem malabarismos a fim 

de não se sujarem. A discussão entre uma velha, que recolhia o 

óleo em uma azeiteira, e um pajem da corte, que lhe quebrara 

o recipiente, provocou o riso na princesa. Indignada, a anciã 

rogou uma espécie de praga: a princesa só se casaria com o 

príncipe Tadeo de Camporedondo, que estava amaldiçoado. 

Zoza chamou a velha, que lhe contou como desencantar 

o príncipe, enterrado numa tumba fora da cidade: ele poderia 

ser ressuscitado por qualquer mulher que enchesse, com 

lágrimas, uma ânfora pendurada no local no prazo de três dias. 

Quando a princesa estava quase completando a tarefa, 

adormeceu, vencida pelo cansaço. Uma escrava astuta terminou 

de preencher a ânfora e se casou com o príncipe. Zoza conseguiu 

se aproximar do casal, graças aos presentes mágicos, saídos de 
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três nozes que recebera das fadas. O último presente, uma 

boneca que fiava ouro, despertou na escrava, grávida, desejo 

incontrolável de ouvir histórias, o que levou Tadeo a chamar dez 

mulheres do povoado, que lhe pareceram as melhores. 

O ciclo de histórias começou e deveria durar até o 

nascimento do principezinho, prolongando-se por cinco 

jornadas, durante as quais cada velha contava uma história, 

contabilizando-se cinquenta contos. Ao começar o quinto dia, 

uma das mulheres não pode comparecer, Zoza foi convidada a 

integrar o grupo e, ao ser-lhe pedido uma história, ela narra a 

sua própria desventura e desmascara a impostora. A escrava foi 

punida e Zoza se casou com Tadeo. 

Basile apresenta muitas semelhanças a Decameron, de 

Boccaccio, a começar pela forma de organizar os contos. Foram 

escolhidas dez mulheres – mesmo número de narradoras que 

na obra de Boccaccio – para contar histórias por cinco dias, 

totalizando cinquenta contos a partir da narrativa central, que 

desencadeia todos os outros. Lembrando que assim como em 

Decameron, Basile traz uma crítica implícita cuja temática gira 

em torno da miséria humana e da opressão da Inquisição. O 

pesquisador e docente Andrea Lombardi observa: 
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Basile busca imitar o próprio modelo de 
Boccaccio, mas o faz utilizando-se de um novo 
dispositivo radicalmente irônico: [...] as dez 
narradoras do Pentamerone possuem um nome 
ou apelido, que as identifica como disformes, 
diferentes, outras, pois portadoras de algum 
grave defeito físico e por isso recebem seu 
apelido, quase uma marca de um primeiro 
radical estranhamento [...]. Essas distorções 
propositais no nome, epítetos ou apelidos das 
narradoras, aludem, por sua vez, a um mundo 
retorcido, revirado, que é próprio do universo 
barroco. (2015, p.66) 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste trabalho foi analisar a composição 

narrativa da obra de Basile, tendo em vista ser um 

procedimento que emerge em produções que lhe são 

anteriores, como bem vimos ao analisar, brevemente, as obras, 

As Mil e Uma Noites, Il Decameron, The Canterbury Tales. Assim 

como O Conto dos Contos, as obras citadas apresentam formas 

semelhantes de composição narrativa, partindo de uma 

história base principal, que desencadeiam outros contos 

independentes, que se interligam dentro da mesma obra. 

Entre as narrativas mencionadas neste trabalho, 

observou-se um móvel que as justifica: em As mil e uma 

noites, a ameaça de morte e, portanto, a luta para viver; em 

Decameron, a peste e o comportamento da sociedade da 
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época; em Contos da Cantuária, a distração da viagem e as 

diferenças sociais, e, em Os Contos dos Contos, a miséria e a 

opressão da Inquisição. A estrutura narrativa, linguística, 

estilística e a organização da obra de Basile se aproxima 

bastante da concepção do Decameron, tanto pela divisão 

numérica de narradores, que são dez, quanto pela forma 

irônica e bem-humorada em contar as histórias. Basile, como 

afirmado por Croce (1925) e pelos Irmãos Grimm (1846), 

ratificado mais recentemente por Andrea Lombardi (2015) e 

Francisco Degani (2018) é o criador de enorme lista de contos, 

e algumas delas se transformaram nas mais famosas e mais 

reeditadas, em variadas versões e idiomas pelo mundo, sendo 

por isso que a obra de Basile é de suma importância para a 

Literatura Infantojuvenil. Como afirmado por Lombardi, 

Basile, com o Conto dos contos, modificou a perspectiva de 

leitura dos contos maravilhosos e permitiu a revolução 

realizada pelos Grimm. 

La Gatta Cenerentola, a Cinderela como conhecemos, 

foi completamente modificada para a família e os costumes 

cristãos da Alemanha dos Grimm. A maioria dos leitores não 

reconheceria, em Basile, o criador original desse conto, que foi 
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convertido em uma história edificante quando anteriormente 

apresentava um enredo quase de terror (LOMBARDI, 2015). 

Mais tarde, a narrativa ganhou também uma versão teatral, de 

Roberto de Simone, em língua italiana, disponível na 

plataforma de compartilhamento de vídeos Youtube. 

Ao escrever O conto dos contos, Basile tornou-se a 

matriz dos contos de fadas no Ocidente, por ser o primeiro 

autor da primeira coletânea de contos ou fábulas eruditas 

modernas, em língua napolitana. Sua obra também tem grande 

relevância para a cultura italiana por introduzir, em sua obra, 

de forma implícita, o debate sobre a importância dos dialetos 

na tradição literária. 

REFERÊNCIAS 

AS MIL E UMA NOITES (1999). Rio de Janeiro: Acigi. 

BASILE, Giambattista (1925). Il Pentamerone ossia La fiaba delle fiabe 
tradotta dall'antico dialetto napoletano e annotata da Benedetto 
Croce. Bari: Gius. Laterza & Figli, 2 v. 

______ (2018). O conto dos contos: Pentameron. Francisco Degani 
(Trad., comentários e notas). São Paulo: Nova Alexandrina. 

BOCCACCIO, Giovanni (2018). Decamerão: volules I e II. Raul Polillo 
(Trad.); Edoardo Bizzarri (Introd.). Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 

  

565



CAVALLARI, Doris Nátia (2013). “A última coroa: Boccaccio e a gênese 
da narrativa moderna”. Morus - Utopia e Renascimento, Campinas, 
9, 11-20. In: 
<http://www.revistamorus.com.br/index.php/morus/article/view/1
63/143> Acesso em 17.Fev.2020. 

CHALLITA, Mansour (1999). “Seleção e tradução”. In: As mil e uma 
noites. Rio de Janeiro: Acigi. 

CHAUCER, Geoffrey (2013). Contos da Cantuária. José Botelho 
(Trad.). São Paulo: Penguin. 

COGHILL, Nevill (2013). “Introdução”. In: CHAUCER, Geoffrey. Contos 
da Cantuária. São Paulo: Penguin-Companhia das Letras, p.8-13. 

LOMBARDI, Andrea (2015). “O pai dos contos: Lo cunto de li cunti. O 
trattenimiente de li peccerille (Pentamerone) de Giambattista 
Basile”. Anuário de Literatura, Florianópolis, 20(1), 51-74. In: 
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/literatura/article/view/2175-
7917.2015v20nesp1p51> Acesso em 03.Jun.2019. 

TODOROV, Tzvetan (2006). As estruturas narrativas. São Paulo: 
Perspectiva. 

566

https://periodicos.ufsc.br/index.php/literatura/article/view/2175-7917.2015v20nesp1p51
https://periodicos.ufsc.br/index.php/literatura/article/view/2175-7917.2015v20nesp1p51


MONSTRUOSIDADES EM AÇÃO: O PAPEL 

DO DUENDE EM “RUMPELTILTSKIM” 

Fábio Pratts 

Os contos de fada, como gênero narrativo, são 

constituídos por histórias com características marcantes no que 

tange a forma como são estruturados os elementos 

narratológicos. Tais elementos são passíveis de serem 

analisados como um todo, em seu efeito de criação de um 

mundo onde seres imaginários podem conviver com seres 

reais, em um tempo passado impreciso (Era uma vez...), em 

espaços como castelos, florestas, vilarejos em que o elemento 

sobrenatural irrompe de maneira natural dentro da narrativa. 

A fascinação pelo gênero pode ser exemplificada pela forma 

com que as histórias permaneceram e permanecem até hoje, 

com novas roupagens, conquistando novos públicos, uma vez 

que falam de temas universais através de seus simbolismos. 

Sobre isso, Maria Tatar afirma: 

Disseminados por diversas mídias – da ópera e 
do drama ao cinema e à publicidade – os contos 
de fada tornaram-se uma parte vital de nosso 
capital cultural. O que os mantém vivos e 
pulsando com vitalidade e variedade é 
exatamente o que mantem a vida vibrando: 
angústias, medos, desejos, romance, paixão e 
amor. Como nossos ancestrais, que ouviam 
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essas histórias ao pé do fogo, em tabernas e 
quartos de fiar, continuamos a ficar petrificados 
por histórias sobre madrastas malvadas, bichos-
papões sanguinários, irmãos rivais e fadas 
madrinhas. (2004, p.15) 

O presente trabalho apresenta como corpus ficcional o 

conto “Rumpelstiltskin” compilado pelos irmãos Grimm. Jacob 

Ludwig Grimm e Wilhelm Carl Grimm eram estudiosos, 

escritores e filólogos que, no século XIX, procuraram preservar a 

história e as tradições do povo alemão por meio de seus 

trabalhos. Eles percorreram a Alemanha para ouvir e registrar as 

narrativas que eram passadas de geração em geração pelo povo, 

temendo que um dia essas histórias caíssem no esquecimento. 

A análise do conto de fadas “Rumpeltiltskin”, que chegou 

até nós em sua versão apresentada pelos irmãos Grimm, 

pretende traçar paralelos entre os elementos constitutivos das 

narrativas maravilhosas, campo ao qual o conto pertence por 

excelência, destacando sobretudo a forma como a crueldade e o 

medo atuam no enredo por meio do monstro. Para tanto, 

intenta-se discutir a presença do maravilhoso dentro do conto 

escolhido, resgatando a figura do duende/anão tradicional de 

tradição germânica e realçando sua característica de monstro, 

no que diz respeito à construção da personagem. 

568



Os estudos na área da literatura infantojuvenil (LIJ) 

contam com diversas contribuições teóricas de outras áreas do 

saber. A relação entre a pedagogia e a LIJ é bastante explorada 

no contexto escolar e a psicologia desponta como um dos 

grandes contribuintes que nos ajudam a explorar novos 

aspectos, a priori velados, desse tipo de narrativas. 

O trabalho focaliza a análise da criatura maravilhosa 

passível de ser considerada má no conto “Rumpeltilskim”. Para 

tanto, cabe assinalarmos a forma com que a rede de 

personagens é formada, uma vez que é na relação entre eles 

que a maldade se instala. 

O enredo narra a história de um moleiro que, ao se 

apresentar ao rei, diz-lhe que possui uma filha capaz de criar 

ouro a partir da palha. O ganancioso rei ordena que a prodigiosa 

menina seja trazida ao castelo e que fique trancada em uma sala 

a fim de demonstrar seus dons transformadores. Ao amanhecer, 

caso não consiga realizar o feito de transformar palha em ouro, 

ela será morta. Diante do desespero da filha do moleiro, 

aparece-lhe à frente uma criatura – um duende – que se dispõe 

a ajudar a menina, desde que obtenha algo em troca. Na 

primeira noite, o objeto de troca foi um cordão. Na segunda, um 
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anel. Já na terceira noite, sem nada para entregar ao duende, ele 

surpreende-a ao pedir que, quando a personagem se tornar 

rainha, seu filho primogênito lhe seja entregue. Ainda que 

relutante, a protagonista acaba por firmar esse pacto com o 

duende, que, por sua vez, cumpre exatamente o que prometeu. 

Um ano depois, a agora rainha tem seu primeiro filho e 

a criatura aparece novamente para reclamar a criança que lhe 

havia sido prometida. Desesperada, ela suplica-lhe que a deixe 

ficar com o bebê. O duende, nesse momento, faz uma 

proposta: deixará a criança com a mãe, desde que ela adivinhe 

o nome dele. A rainha envia seus encarregados pelas 

redondezas para que descubram o enigma. Um desses 

encarregados, enquanto passava pela floresta, diz ter ouvido 

um monstro de tamanho pequeno cantando uma música em 

que revelava seu verdadeiro nome. De posse dessa informação, 

a rainha encontra-se com duende e, após fingir desconhecer 

como se chama a criatura, diz, finalmente, o nome 

Rumpeltiltskin. O duende, enfurecido de raiva, rasga-se ao 

meio, deixando a rainha com a posse do filho. 

Cabe, aqui, conceituarmos o maravilhoso no âmbito da 

teoria literária. Trata-se de narrativas em que o elemento 
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sobrenatural não causa nenhum tipo de hesitação por parte 

dos personagens, que vivem em um mundo encantado regido 

por outras leis que não as do mundo real empírico. Sobre isso, 

nas palavras de Tzvetan Todorov, o maravilhoso “implica que 

estejamos mergulhados num mundo de leis totalmente 

diferentes das que existem no nosso; por este fato, os 

acontecimentos sobrenaturais que se produzem não são 

absolutamente inquietantes.” (1975, p.179-180). 

Dessa forma, pode-se notar que o maravilhoso, neste 

conto, está vinculado à presença do duende que, de fato, é 

detentor do poder de transformar palha em ouro. Apesar de a 

princípio aparecer como uma espécie de salvação, estando 

disposto a ajudar a heroína em apuros, o duende ultrapassa um 

limite moral que o coloca definitivamente em uma posição 

oposta, a de vilão, ou melhor, a de monstro. O limite, nesse 

caso, é o de pedir a vida da criança que viria a nascer. 

Sobre essa mudança de paradigma do personagem 

dentro da narrativa, uma nota na edição de Maria Tatar 

assegura que existem versões em que o duende é retratado de 

forma diferente: 

Transformando palha em ouro, Rumpelstiltskin 
é menos um ajudante demoníaco que um 
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agente de transformação, uma figura que se 
torna heroica em seu poder de proteger a vida 
e demonstrar compaixão. Não surpreende, 
portanto, que muitas versões de sua história o 
mostrem como uma figura jovial, que foge 
rapidamente do palácio numa colher, em vez de 
um gnomo corrompido que se rasga em dois 
quando seu nome é descoberto. (2004, p.128) 

Pode-se pensar que a monstruosidade ou não de 

Rumpelstiltskin está condicionada à maneira com que a 

sociedade enxerga seus dons: como benfeitor, uma vez que 

salva a vida da protagonista ao usar sua mágica, ou como 

“ajudante demoníaco”, uma vez que o pacto estabelecido com 

ela, que deveria lhe entregar seu primogênito, viola as leis 

morais das sociedades ocidentais, em que a maternidade está 

relacionada a conceitos religiosos, sobretudo à santidade cristã. 

Além disso, a troca implica tratar um ser humano como objeto. 

A forma como o duende é apresentado também revela 

sua realidade interior. O elemento estranho em sua aparência, 

neste conto, sinaliza uma estranheza também em sua 

personalidade. Com frequência, nos contos de fadas, em 

especial quando surge a figura de um monstro, a feiura parece 

ser sinal de um defeito de caráter. As polaridades bem/mal e 

beleza/feiura são frequentes em tais narrativas. O duende 
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muitas vezes é descrito com chifres e marcas físicas que o 

assinalam como uma figura monstruosa. 

Sobre o conceito de “monstros”, Sam Coele destaca que 

o que os define, além de sua estrutura física que pode ou não 

causar estranhamento, é um desvio moral. Entende-se, então 

que, apesar de a imagem ser um potencial fator determinante 

na configuração do monstro, a questão moral está diretamente 

relacionada à classificação desses seres. No caso do duende, 

percebemos que os dois elementos se conjugam na formação 

da personagem, tanto exterior quanto interior o enquadram na 

condição de monstro. 

Entre as associações possíveis de serem feitas para 

entendermos a monstruosidade em “Rumpeltiltskim”, há um 

componente religioso presente na cultura ocidental que o 

torna digno da comparação aos demônios. No verbete sobre os 

anões do Dicionário de Símbolos, temos a aproximação da 

figura do anão com demônios. Segundo o verbete, “com seu 

pequeno tamanho e às vezes uma certa deformidade, os anões 

foram comparados a demônios. Não é só o inconsciente que 

eles simbolizam então, mas um fracasso ou erro da natureza.” 

(CHEVALIER; GHEERBRANT, 2002, p.50). 
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É possível também aproximar o anão/duende à figura 

do monstro, uma vez que suas atitudes transgressoras parecem 

ser um dos componentes delimitadores de sua identidade. O 

dicionário Webster descreve os monstros como animais ou 

plantas “de forma ou estrutura anormal; aquele que se desvia 

do comportamento ou caráter normal [...] É tanto 

amedrontador quanto tremendo: um confronto de emoções 

que distorcem e esmagam nosso sentido de escala e limite” 

(MERRIAM-WEBSTER DICTIONARY, online). 

Pode-se argumentar que a transgressão de um limite 

moral, que também pode ser entendido como um limite social 

– o roubo de uma criança –, seja o que modifica o papel do 

duende na narrativa, aproximando-o de uma figura monstruosa 

e má. Nesse sentido, o pacto entre o ser sobrenatural e a 

menina seria um traço de desvio moral, uma espécie de 

transgressão capaz de causar uma mudança definitiva no papel 

da personagem do maravilhoso. Vale ressaltar que esse tipo de 

artifício narrativo, consistindo em exigências frequentes e 

progressivamente maiores, são comuns nos contos de fada. 

Geralmente começam com algo simples, como o cordão da 
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menina em “Rumpeltiltskin”, mas extrapolam o limite moral, 

fazendo com que o ajudante torne-se vilão. 

A fim de analisarmos outras características do duende 

do conto em questão, proponho uma aproximação com a figura 

tradicional do anão, termos muitas vezes semelhantes. No livro 

A natureza do conto popular, José Carlos Leal escreve: 

Segundo a tradição germânica, os anões 
nasceram do sangue do gigante Iamir. Formam 
os anões, de um modo geral, uma comunidade 
alegre e laboriosa; são peritos, particularmente, 
nos trabalhos com a forja e nas tarefas de 
mineração. Os anões são da mesma classe dos 
elfos, seres ligados à natureza que habitam as 
águas, os bosques, as montanhas e até mesmo 
as flores. (1985, p.60) 

O caráter laborioso do duende pode ser comprovado 

pela forma como ele trabalha a noite toda para cumprir sua 

promessa: ao nascer do dia, toda a palha que estava na sala 

havia sido transformada em ouro. A típica perícia esperada dos 

anões com os trabalhos de mineração leva a sua figura a estar 

associada a ouro e riquezas. 

No imaginário germânico, existem diferentes tipos de 

anões, cada qual com suas peculiaridades. São eles os Kaukis, 

os Uldra, os Kaboldos, entre outros. Dentre eles, os Uldra 

possuem uma tendência ao rapto de crianças, como descreve 
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Leal: “Os Uldra, às vezes, costumam roubar crianças no berço 

e, em lugar da criança roubada, deixam um de seus pequenos 

filhos [...] Essa relação entre anões e raptos de crianças é 

bastante frequente no conto maravilhoso” (1985, p.62). Tal 

fato nos remete mais uma vez à maldade desses seres e ao 

pacto em “Rumpelstiltskin”. 

Perceber como um ser monstruoso pode conter 

referências ao mundo extra-literário nos faz refletir sobre como 

os monstros de fato revelam, de forma transfigurada, seja no 

próprio corpo, seja em suas ações, paradigmas da sociedade e 

da época em que as histórias estão inseridas. A sobrevida 

desses monstros, nesse sentido, comprova, de certa forma, que 

mesmo com o passar do tempo, o encanto que os monstros 

despertam no leitor permanece vivo, uma vez que dão forma a 

conceitos imprescindíveis para a vida em sociedade, como, por 

exemplo, os limites impostos de conduta e ideais estéticos. 

O maravilhoso é uma espécie de linha que serve de base 

para a confecção têxtil de diversos gêneros textuais, dentre os 

quais se destacam os contos de fada. Seus personagens 

maravilhosos são capazes de grandes feitos e muitas vezes são 

responsáveis por oferecer soluções essenciais para o enredo. 
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Contudo uma análise mais profunda nos permite enxergar 

além. O presente trabalho, ao debruçar-se sobre os elementos 

maravilhosos da figura do duende, procurou destacar como o 

mundo interior e exterior da personagem revelam uma ligação 

entre a maldade e o conceito de feiura do monstro em 

“Rumpeltiltskin”. Além disso, intentou-se desvendar certos 

aspectos morais que definem a personagem e a enquadram na 

categoria de monstro pela aparência física. 
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DESBRAVADORES DO ERA UMA VEZ: 

PERCURSOS DA LITERATURA 

INFANTIL NO BRASIL 

Flávia Côrtes (Flávia Côrtes de Alencar) 

A literatura infantil brasileira é hoje uma das mais 

respeitadas do mundo, tendo entre seus autores três 

ganhadores do mais importante prêmio literário, o Hans 

Christian Andersen. Todo esse sucesso, no entanto, não veio 

gratuitamente. É o resultado do esforço de uma série de 

escritores que contribuíram ao longo de mais de um século para 

a criação de uma literatura infantil propriamente brasileira. 

O objetivo deste trabalho é traçar um breve panorama 

do percurso da literatura infantil no Brasil através do 

levantamento das contribuições de alguns de seus maiores 

desbravadores, considerados por muitos estudiosos como os 

mais expressivos deles: os escritores Monteiro Lobato, Ana 

Maria Machado, Ruth Rocha e Lygia Bojunga. 

O conceito de infância em nossa sociedade é algo 

relativamente recente. Na Idade Média, a criança estava 

envolvida em uma aura de anonimato, pois a mortalidade era 

elevada e as pessoas procuravam não se apegar ao recém-
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nascido. A criança era vista como um adulto em miniatura e, 

tão logo fosse capaz de realizar pequenas tarefas, era afastada 

do seio familiar e levada para outros locais onde era preparada 

para realizar tarefas iguais às de um adulto. A família não tinha 

o caráter de hoje, de mantenedora e protetora, sequer 

assegurava ao pequeno a transmissão de valores e 

aprendizados quaisquer, essa tarefa era delegada a terceiros, 

conforme explica o historiador Philippe Ariès: 

Na Idade Média, no início dos tempos 
modernos, e por muito tempo ainda nas classes 
populares, as crianças misturavam-se com os 
adultos assim que eram consideradas capazes 
de dispensar a ajuda das mães ou das amas, 
poucos anos depois de um desmame tardio – ou 
seja, aproximadamente, aos sete anos de idade. 
A partir desse momento, ingressavam 
imediatamente na grande comunidade dos 
homens, participando com seus amigos jovens 
ou velhos dos trabalhos e dos jogos de todos os 
dias. (1981, p.193) 

De acordo com Ariès, a arte medieval desconhecia a 

infância ou não tentava representá-la. As crianças não 

passavam de seres humanos diminutos nas obras em que era 

necessária sua presença. De fato, a maioria das civilizações 

arcaicas deixou de representar a infância em sua arte. Somente 

os gregos procuraram representá-la de alguma forma. 
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O primeiro sentimento de infância se dá com o que 

Philippe Ariès chama de “paparicação”, ou seja, uma fase em 

que os adultos tratam a criança, ainda na primeira fase da vida, 

como um objeto de diversão e entretenimento. Foi no século 

XVII que o conceito de infância se estruturou na Europa, 

entretanto, só começou a se delinear em terras brasileiras no 

final do século XIX. 

Até então, segundo Gilberto Freire, os viajantes que 

visitaram o Brasil não se conformaram com o tratamento dado 

à criança na colônia: “Os meninos, uns homenzinhos à força 

desde os 9 ou 10 anos. Obrigados a se comportarem como 

gente grande” (1981, p.411). Os jesuítas, devido à grande taxa 

de mortalidade infantil indígena, se empenharam em divulgar 

a crença na santificação da criança batizada. Isso se refletiu na 

família patriarcal brasileira. A criança passa a ser vista quase 

como um anjo e sua morte era recebida sem horror, quase com 

alegria, numa época em que a mortalidade infantil era grande. 

Não faltavam crianças na primeira infância com doenças de 

toda sorte, cabendo pior destino às pertencentes ao sexo 

feminino: “À menina, a esta negou-se tudo que de leve 

parecesse independência” (1981, p.421) e se elevassem a voz 
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na presença dos mais velhos, eram castigadas com beliscões. 

As sinhás-moças eram casadas por volta dos 13 anos, com 

maridos de 50 a 70 anos. A vigilância com que se guardava a 

menina-moça era intensa. Seus quartos, nas casas grandes, 

eram localizados no centro da casa, sem janelas para o exterior, 

e rodeados pelos quartos dos mais velhos. 

No século XIX, a sociedade industrial veio colaborar com 

a formação de um novo conceito de infância e de família. Esses 

são os primórdios de uma visão do que seria verdadeiramente 

o conceito de Infância. A partir daí a sociedade passou a atribuir 

um valor totalmente novo ao que diz respeito à educação e à 

família e, consequentemente, à valorização da infância. A 

família começou a se organizar em torno da criança. A literatura 

infantil surgiu no Brasil nessa mesma época, em meio a uma 

preocupação no sentido de educar e moralizar essa nova 

parcela da sociedade. O momento político e econômico que o 

país vivia contribuiu muito para isso. Segundo a pesquisadora 

Nelly Novaes Coelho, na primeira metade do século XIX, o Brasil 

iniciava sua jornada rumo ao “progresso econômico, 

independência política e conquista da cultura que o colocaria 

entre as nações civilizadas do Ocidente” (1981, p.203). 
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Entretanto, a carência era total no setor do ensino. Havia 

grande preocupação com o desenvolvimento da educação, e 

“tão logo foi fundado o Império do Brasil, tem início uma fase 

de debates, projetos, reformas do ensino primário, secundário 

e superior, tendo por objetivo a estruturação de uma educação 

nacional, orientada pelas diretrizes ‘iluministas’” (COELHO, 

1981, p.204). Foi durante esse período que se iniciou a 

literatura infantil brasileira, como enfatiza a pesquisadora 

Regina Zilberman: 

Os primeiros livros brasileiros escritos para 
crianças apareceram ao final do século XIX, de 
modo que a literatura infantil nacional 
contabiliza mais de cem anos de história. Por 
isso, aparece nas recordações de escritores 
consagrados [...] centenária, a literatura infantil 
brasileira oferta ao leitor atual um acervo 
respeitável de boas obras, para serem 
lembradas por adeptos de várias gerações. 
(2004, p.11) 

Os primeiros livros nacionais voltados para a infância 

foram traduções e adaptações e, por algum tempo, houve um 

forte predomínio da literatura didática. A literatura era vista 

apenas como um meio de educar e, a princípio, a escola foi seu 

maior meio de propagação. Nessa mesma época, porém, as 

ideias nacionalistas cresciam e começaram a alcançar todos os 

setores da sociedade, e não foi diferente com a literatura 
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infantil. Houve, então, uma certa urgência em se criar uma 

literatura própria, que valorizasse a cultura nacional e 

alcançasse o gosto do leitor brasileiro, sem contudo abandonar 

o tom didático e moralizante. Houve ainda uma grande 

preocupação com a divulgação do folclore e muitos livros 

surgiram com essa temática. Autores como Júlia Lopes de 

Almeida, Figueiredo Pimentel, Viriato Correia e Olavo Bilac 

foram imprescindíveis para o início dessa história e abriram 

caminhos para que outros autores os seguissem. 

Monteiro Lobato, no entanto, foi o primeiro a quebrar o 

paradigma de que a literatura infantil deveria servir a um 

propósito didático e educativo, produzindo textos lúdicos, 

livres de lições de moral, colocando a criança como 

personagem central da história e dotando-a de autonomia 

sobre seus atos. Segundo Laura Sandroni (1987), uma das 

principais conquistas de Lobato foi levar ao universo infantil a 

discussão de temas da atualidade, que antes pertenciam 

exclusivamente ao mundo adulto. Todavia, Lobato estava 

sozinho, foram poucos os autores dessa época a seguir esse 

caminho, nenhum com grande expressão, e a maioria dos 

textos tendia a direcionar o pequeno leitor a determinado 
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papel, em um verdadeiro processo de “adestramento” da 

infância, criando uma espécie de metáfora de ordem social, da 

qual se esperava que meninas gostassem de rosa, brincassem 

de casinha e abusassem de diminutivos; e que meninos não 

chorassem e fossem atraídos por brincadeiras violentas e viris. 

Lobato foi o maior de todos os desbravadores da 

literatura infantil brasileira, o pioneiro, abrindo o caminho para 

uma literatura de qualidade, formadora de leitores críticos, e 

merecedora do reconhecimento internacional. 

A Monteiro Lobato coube a fortuna de ser, na 
área da Literatura Infantil e Juvenil, o divisor de 
águas que separa o Brasil de ontem e o Brasil de 
hoje. Fazendo a herança do passado imergir no 
presente, Lobato encontrou o caminho criador 
que a Literatura Infantil estava necessitando. 
Rompe, pela raiz, com as convenções 
estereotipadas e abre as portas para as novas 
ideias e formas que o nosso século exigia. 
(COELHO, 1991, p.225) 

O grande sucesso de Lobato entre os pequenos leitores 

decorreu de sua capacidade de amalgamar o mundo real com 

o maravilhoso, de acordo com Nelly Novaes Coelho: “A 

realidade comum e familiar à criança, em seu cotidiano, é 

subitamente penetrada pelo maravilhoso ou pelo mágico, com 

a mais absoluta verossimilhança ou naturalidade” (2000, 
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p.356). No universo criado por Lobato, suas personagens 

realistas, como Narizinho, Pedrinho, são constituídas das 

mesmas características de personagens fantásticos, como 

Emília e Visconde, e o mundo da fantasia é tão verossímil que 

se mescla ao real de maneira a não ser possível dissociá-los. 

Com essa mistura dos dois mundos, não há limites para a 

fantasia, com as personagens deslocando-se para mundos 

fantásticos - como a Terra do Nunca, em Peter Pan, ou no 

passeio à Lua, onde tia Nastácia permanece com São Jorge 

enquanto as crianças seguem Via Láctea, em Viagem ao céu - 

ou seres fantásticos adentrando o sítio do Picapau Amarelo, 

como acontece em Reinações de Narizinho, com a chegada das 

princesas dos contos de fadas. 

Para Laura Sandroni (1987), Monteiro Lobato foi o 

primeiro escritor brasileiro a considerar a criança como ser 

pensante e inteligente, dotada de curiosidade e capaz de tirar 

conclusões próprias. Em seus livros, era comum as citações e as 

referências a personagens e épocas históricas. Lobato era 

engajado nas questões de seu tempo e as levava ao leitor, no 

intuito de formar leitores críticos. Ele acreditava ser possível 

melhorar o Brasil por meio das crianças e tinha essa máxima 
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como um de seus objetivos como escritor. No entanto, embora 

possua a intenção de educar, “a obra de Lobato educa no 

sentido etimológico da palavra (ex-ducere: conduzir para fora). 

Sua mensagem está sempre presente mas é aberta a 

discussões. Sua palavra propõe uma tomada de posição 

consciente ante todos os problemas que o afligiam.” 

(SANDRONI, 1987, p.60). A obra de Lobato foi um marco para 

formação de uma nova literatura infantil no Brasil, que 

abandonava seu papel de instrumento de dominação do adulto 

sobre a criança para tornar-se fonte de reflexão, 

questionamento e crítica. 

Após Lobato, a literatura infantil no Brasil passou por 

uma fase de semi-estagnação, com algumas tentativas 

frustradas de recriar o que ele havia feito e com alguns poucos 

autores se destacando eventualmente. Foram os anos 1970 

que deram um novo ar à literatura para a infância no Brasil; 

suas condições político-sociais contribuíram para isso. A partir 

de então, o Brasil testemunhou uma grande renovação da 

literatura infantil nacional, comumente chamado de o “Boom 

dos anos 70”. Tal fato se deu com o surgimento de escritores 

que inovaram na forma de escrita e no modo de tratar o leitor. 
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Houve uma reformulação da revista Recreio, por meio da qual 

Ruth Rocha e Ana Maria Machado publicaram seus primeiros 

textos infantis, de grande qualidade literária, contribuindo 

assim para o surgimento de uma nova literatura infantil 

brasileira e para um novo conceito de infância. A literatura 

passou a deslocar a criança e sua maneira particular de ver o 

mundo para dentro do texto literário e a representá-la não 

apenas como coadjuvante de acontecimentos alheios à sua 

vontade, mas também como capacitadora e agente de suas 

próprias ações, falando e fazendo-se ouvir. 

Nessa mesma época surgiram muitos escritores que 

pretendiam escrever para crianças. A grande preocupação era a 

“adoção de um programa de perspectiva realista na criação dos 

textos, ao mostrar a vida ‘tal qual é’ ao leitor mirim” 

(ZILBERMAN, 2017, p.195). Tal propósito verista do texto infantil 

constituía-se em apresentar os fatos nus e crus, a partir de uma 

narração de cunho realista, em uma tentativa de fugir à fantasia, 

marca contundente dos textos da tradição, encarando a 

presença do maravilhoso como algo negativo ou alienante. 

Como explica Michelli, “Por verismo, compreende-se uma maior 

aproximação da realidade: a narrativa reproduz o mais fielmente 
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possível o real como é percebido pelo senso comum, centrando-

se numa abordagem objetiva.” (2012, p.33). 

A maior preocupação de tais autores era fazer de sua 

literatura uma representação o mais próxima possível da 

realidade, descrevendo – e denunciando – questões da 

realidade cotidiana que acarretam profundas desigualdades 

sociais. Predominavam nas narrativas um enfoque realista, 

representando o mundo tal qual é, onde “uma raposa é uma 

raposa, enquanto que uma menina é uma menina. Uma e outra 

não coincidem.” (HELD, 1980, p.25). 

Nelly Novaes Coelho ressalta que, com o advento do 

conhecimento científico, foi exigido da literatura um 

posicionamento crítico, de representação da realidade. Esses 

momentos de desenvolvimento da razão, no entanto, se 

intercalam por momentos de dúvidas, questionamentos e de 

desânimo, que geram um retorno à imaginação, à fantasia e à 

magia, o que, por sua vez, também se reflete na literatura. A 

fantasia está presente na literatura infantil desde seus 

primórdios, na Europa do Século XVII, até o surgimento do 

Romantismo, “quando o maravilhoso dos contos populares é 

definitivamente incorporado ao seu acervo.” (2000, p.53). 
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À medida que o cientificismo se desenvolve e conquista 

todo o mundo com sua obsessão pela lógica e pela razão, o 

Realismo se impõe na literatura como forma privilegiada de 

representação do mundo. Tal tendência se estende até os anos 

1960, quando o desenvolvimento científico se mostra incapaz 

de interpretar fenômenos que desafiam à lógica da ciência. 

Com isso, 

As forças da fantasia, do sonho, da magia, da 
imaginação, do mistério, da intuição, etc. são 
desencadeadas como novas possíveis formas de 
representação da experiência humana. O 
maravilhoso volta a entrar triunfalmente na 
literatura. Hoje, as duas tendências coexistem 
igualmente poderosas e vivas (ora separadas, 
ora fundidas no realismo mágico ou na ficção 
científica), tanto na literatura adulta como na 
infantil. (COELHO, 2000, p.53-54) 

Zilberman ressalta que o empenho em apresentar a 

realidade tal qual ela é para o leitor se depara com alguns 

percalços: “como nomear as causas profundas da situação que 

vive e como propor uma ação que o retire da apatia que se 

verifica ao final do texto e que seja ao mesmo tempo 

compatível com a condição infantil?” (2017, p.200). Ao levantar 

essa questão, a pesquisadora critica essa tendência de escrita, 

evidenciando as lacunas deixadas por tal perspectiva realista: 

589



se faltam à criança um senso do real mais 
desenvolvido, vivências mais profundas e um 
conhecimento que lhe permita decodificar 
apropriadamente sua circunstância, não se 
pode esperar que uma literatura infantil 
rigorosamente realista preencha o efeito 
desejado, pois para tanto teria de contar com o 
que ainda não existe. (2017, p.200) 

É fato que os contos de fadas tradicionais não são 

apenas fantasiosos e que apresentam muitas características do 

verismo, apresentando situações relativas à vida cotidiana 

extremamente impactantes e por vezes cruéis. É o que 

acontece em A pequena vendedora fósforos, de Hans Christian 

Andersen, que focaliza a miséria e a morte de forma bem 

realista, e em muitas outras narrativas, tais como Barba Azul e 

Chapeuzinho Vermelho, de Charles Perrault. 

Os contos maravilhosos representam um importante 

papel como auxiliar na compreensão de mundo por parte da 

criança. Tal fato se dá porque a fantasia “ocupa as lacunas que 

o indivíduo necessariamente tem durante a infância, devido ao 

seu desconhecimento do real; e ajuda-o a ordenar suas novas 

experiências, frequentemente fornecidas pelos próprios livros” 

(ZILBERMAN, 2017, p.49). Não é possível preservar a criança 

totalmente de situações difíceis, evitando temas que tratem da 

dor e do sofrimento humano. Só assim, se deparando com tais 
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situações e aprendendo a enfrentá-las, é que ela adquire o 

amadurecimento necessário a todo ser humano, como explica 

Bruno Bettelheim: 

A criança necessita muito particularmente que 
lhe sejam dadas sugestões em forma simbólica 
sobre a forma como ela pode lidar com estas 
questões e crescer a salvo para a maturidade. As 
estórias “fora de perigo” não mencionam nem a 
morte nem o envelhecimento, os limites de 
nossa existência, nem o desejo pela vida eterna. 
O conto de fadas, em contraste, confronta a 
criança honestamente com os predicamentos 
humanos básicos. (2001, p.14-15) 

A fantasia apoia-se no real para existir. Segundo 

Umberto Eco, em seus “Protocolos Ficcionais”, ao abordar a 

ficção, afirma que “as referências precisas ao mundo real são 

tão intimamente ligadas que, depois de passar algum tempo no 

mundo do romance e de misturar elementos ficcionais com 

referências à realidade, como se deve, o leitor já não sabe 

muito bem onde está.” (2006, p.131). Ninguém vive no 

presente imediato, ligamos coisas e fatos graças à função 

adesiva da memória individual e coletiva. E seria também esse 

emaranhado de memórias o responsável pelo prolongamento 

da vida, pois que nos faz recuar no tempo, oferecendo-nos uma 

promessa de imortalidade. Talvez seja justamente por isso que 

a ficção nos fascine tanto. 
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O que se percebe na literatura infantojuvenil da 

atualidade é que ela consegue mesclar essas duas tendências, 

de realidade e fantasia, o que pode acarretar uma riqueza 

muito maior ao texto: 

Na literatura contemporânea destinada ao 
público infantil e juvenil, observa-se a irrupção 
do maravilhoso em muitas obras, algumas 
inclusive levadas às telas do cinema. Na 
literatura brasileira, voltada para o público 
citado, fantasia e realidade caminham muitas 
vezes de mãos dadas. A contemporaneidade 
abole, de certa forma, visões polares e 
maniqueístas, consagrando a relatividade que 
já vinha sendo fomentada em períodos 
anteriores. (MICHELLI, 2013, p.264) 

A literatura infantil dos anos 1970 contribuiu para 

“estimular a consciência crítica do pequeno leitor em relação 

aos valores defasados do Sistema ainda vigente e aos possíveis 

novos valores a serem eleitos” (COELHO, 1981, p.307). De 

acordo com a pesquisadora Eliana Yunes (1982), até então a 

criança era vista apenas como destinatária do discurso literário, 

o que muda consideravelmente a partir dos anos 1970, quando 

diversos autores seguiram esse mesmo caminho e instituíram 

uma verdadeira vanguarda literária, produzindo uma literatura 

infantil que não renunciava à condição de arte, onde a criança 

592



passou a ter voz própria e o adulto passou a ser apenas um 

recurso para que sua palavra ecoe no texto. Yunes completa: 

O que passa a ocorrer em certas obras de certos 
autores que revolucionam o conceito do infantil 
em relação à literatura é que a linguagem da 
obra de arte passa a incluir a criança e sua 
perspectiva de mundo como parte estruturante 
da narrativa. Desaparecem os textos fáceis, 
recupera-se o humor inteligente, a percepção 
das crises humanas, não como consequência do 
viver adulto mas vivenciadas pela própria 
infância que participa. (1986, p.310-311) 

A partir daí, muitos escritores se voltam para a tradição 

lobatiana, buscando inspiração em sua estrutura irreverente e 

na forma de se dirigir ao leitor, não mais apenas tentando 

copiar o grande mestre: 

A conjugação fantasia/realidade se faz com 
absoluta naturalidade, guardados os estilos 
diversos e particulares. Em nenhum momento 
isto significa a ausência de questões 
fundamentais e de problemas reais com que se 
defrontam diariamente as crianças. Os 
problemas já não são postulados a partir da 
ótica de perplexidade das situações humanas, 
mas do próprio ângulo da criança que vive 
reprimida por uma série de preconceitos 
emanados do mundo adulto. Suas dificuldades 
são manifestadas explícita e/ou 
alegoricamente, conjugando as interrogações, 
aspirações e decisões de uma vivência que 
amadurece na própria experiência. Os recursos 
variam de autor, mas a preocupação comum é 
de tocar o real sem vertê-lo numa forma ou 

593



visão acabada desta mesma experiência. 
(YUNES, 1982, p.63) 

Ana Maria Machado é hoje uma das escritoras mais 

conhecidas da literatura infantil brasileira. Seu encantamento 

pelo movimento das águas e por paisagens marinhas está 

presente em muitos de seus textos. Outra característica são os 

jogos de palavras e o uso de ditados populares, além de uma 

preocupação em recontar a História, com H maiúsculo. Em sua 

obra, Ana Maria Machado “inverte processos narrativos 

cristalizados como forma de enriquecê-los, sem perder de vista 

as referências culturais do leitor.” (YUNES, 1982, p.63). 

Em História meio ao contrário (1991), Ana Maria 

Machado faz uso da paródia e de alguns clichês linguísticos da 

tradição oral para construir uma história que se utiliza das 

referências para, assim como fez Lobato, retomar personagens 

conhecidos do público leitor e desconstruí-los de maneira 

lúdica e crítica. A história surpreende o leitor ao começar com 

“E foram felizes para sempre” e terminar com “Era uma vez”, 

desviando-se do padrão já conhecido. 

Para o crítico e professor Dau Bastos, “Ana inverte o 

sentido de valores, figuras, cenários e estruturas da literatura 

infantil tradicional. Resgata o papel feminino de seu 
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confinamento ao recesso do lar e livra o papel infantil de sua 

subalternidade a adultos autoritários.” (1995, p.80). 

Na obra literária de Ruth Rocha, o posicionamento da 

criança perante a sociedade, suas expressões, opiniões e 

anseios são levados a sério. A questão da autonomia infantil é 

tratada sem didatismo ou moralismo, a criança surge enquanto 

ser pensante e, portanto, detentora de opinião e vontade 

próprias, capaz de tomar suas próprias decisões. Ruth Rocha 

surge desfazendo estereótipos, como uma fratura no processo 

de “adestramento” da criança. 

Em O Reizinho Mandão (1997), a escritora faz uso da 

temática do poder. Nele, ela descontrói os elementos típicos do 

conto de fadas e inverte as posições de poder. O livro foi 

publicado durante a Ditadura Civil Militar, momento político 

conturbado quando o poder despótico imperava, e é por meio 

do humor que ela vai lidar com as questões mais delicadas em 

termos sociais e políticos. No livro, a menina que rebate a 

autoridade do reizinho é a voz da resistência ao opressor. Ao 

dizer “Cala a boca já morreu, quem manda na minha boca sou 

eu!” (1997, p.34), a personagem infantil, força menor na 

sociedade por seu papel de criança e fêmea, vai desmantelar a 
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ordem do rei ao enfrentá-lo como igual. É a desestruturação do 

poder pela voz do mais fraco, que se une numa só voz. E não 

seria exagero dizer que Ruth Rocha, com seu O Reizinho 

Mandão, foi e é responsável pela formação do caráter da 

criança leitora brasileira a partir dos anos 1970, tratando-a 

como ser social e, portanto, digno de opinião e respeito. 

O humor é também uma característica presente na obra 

de Ruth e aparece subvertendo e alterando valores, 

surpreendendo o leitor de forma positiva. Ao desconstruir a 

narrativa e, muitas vezes, a própria linguagem, o texto de Ruth 

Rocha rompe com os paradigmas da, até então, embolorada 

literatura infantil tradicional e, assim como Lobato, constrói 

uma literatura irreverente, mas consistente, capaz de formar 

leitores verdadeiramente críticos. 

Lygia Bojunga surge a seguir, inaugurando uma nova 

forma de escrever, ao tornar a criança agente de seu destino, 

buscando, por meio do lúdico e da fantasia, compreender o 

mundo à sua volta: 

Longe das fadas mas com muita fantasia, a obra 
de Lygia Bojunga situa-se ainda nesse mesmo 
grupo de escritores que tematizam os 
problemas da sociedade contemporânea, seja 
no aspecto das relações humanas, seja nas 
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implicações psicológicas de que a criança é 
vítima. Com altíssimo nível de criação e grande 
originalidade de linguagem, a autora se coloca 
entre os grandes autores brasileiros 
contemporâneos e mesmo internacionais, 
como o comprova o prêmio internacional Hans 
Christian Andersen que recebeu em 1982 pelo 
conjunto de sua oba. (SANDRONI, 1987, p.63) 

No texto de Lygia, questões muito sérias, como morte e 

perdas – antes abordadas longe dos ouvidos infantis ainda que 

fizessem parte da vivência de todo ser humano - são tratadas 

com delicadeza, revelando situações empíricas sem que 

percam seu sentido simbólico. A função da fantasia no texto de 

Lygia Bojunga é a de 

desmistificar o real em seus preconceitos, em 
suas instituições repressivas, em suas verdades 
consolidadas. O lúdico, outro elemento 
engendrador do sentido do seu texto, se 
estende da palavra à estrutura, onde narrativas 
se encaixam, metáforas se revitalizam por sua 
desconstrução. (YUNES, 1982, p.64) 

No livro Angélica, Lygia Bojunga narra a história de uma 

cegonha cansada das mentiras de sua espécie, que deseja 

revelar, para o mundo, a verdade sobre de onde vêm os bebês. 

Bojunga aborda, na obra, certas questões que levam o leitor a 

refletir sobre a própria existência, tais como: “se eu continuar 

fingindo uma coisa que eu não sou eu vou ser tão infeliz.” 

(1998, p.74), “se a gente mente sempre a mesma mentira, ela 
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acaba ficando com cara de verdade.” (1998, p.75), “O tempo 

não é um só para todos, não. Cada um tem um tempo 

diferente.” (1998, p.76-77). Angélica busca sua individualidade 

em um mundo onde todos deveriam ser iguais. Ela não se 

encaixa nos moldes de sua família, nem deseja cumprir o que 

se espera dela, por isso traça seu próprio destino. A cegonha 

Angélica junta-se ao amigo Porco, que se reinventa como Porto 

para ser aceito em sociedade e parar de ser criticado. Juntos, 

os dois amigos organizam uma peça de teatro que irá revelar, a 

todos, a história da protagonista e de todas as cegonhas. 

Angélica é uma história sobre autoaceitação e 

ultrapassagem dos próprios limites. Os textos de Lygia Bojunga 

são “metafóricos e questionadores, realizam-se enquanto 

linguagem promovendo a empatia. A distância autor/leitor é por 

ela anulado porque seu caminho é o da introspecção: ela está 

em busca da criança dentro de si mesma e por isso sua obra 

interessa ao leitor de qualquer idade.” (BASTOS, 1995, p.168). 

Lygia Bojunga tece o fio narrativo em tramas complexas, 

arrebatadoras, que enredam o leitor em mundo onde 

maravilhoso e verismo se conjugam de maneira natural, como 

se um não pudesse existir sem o outro. Bojunga vai muito além 
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de narrar uma história: ela destrincha a alma humana de 

maneira sutil e ao mesmo tempo avassaladora. Ainda que 

alguns de seus personagens sejam animais ou objetos 

animados, o leitor se identifica com eles. 

A literatura infantil brasileira contemporânea ainda carece 

de uma crítica acadêmica especializada. No entanto, podemos 

afirmar que muitos autores da atualidade continuam trilhando o 

caminho de uma produção literária de qualidade aberto por esses 

desbravadores aqui citados. Prova disso é o número expressivo de 

vendas, adoções escolares e prêmios literários recebidos por 

muitos autores brasileiros contemporâneos. 

Tais fatos nos levam a crer que a literatura infantil 

brasileira está cada vez mais se reinventando e buscando 

qualidade literária, tendo muito ainda a oferecer aos leitores, e 

tudo isso graças a escritores como Monteiro Lobato, Ana Maria 

Machado, Ruth Rocha e Lygia Bojunga, os fundadores da 

literatura infantojuvenil brasileira, que abriram os caminhos 

deste criar literário. 

  

599



REFERÊNCIAS 

ARIÈS, Philippe (1981). História social da criança e da família. Rio de 
Janeiro: LTC. 

BASTOS, Dau (Org.) (1995). Ana & Ruth, 25 anos de literatura. Rio de 
Janeiro: Salamandra. 

BETTELHEIM, Bruno (2001). A psicanálise dos contos de fadas. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra. 

BOJUNGA, Lygia (1998). Angélica. Rio de Janeiro: Agir. 

COELHO, Nelly Novaes (1981). Literatura infantil. Teoria, análise e 
didática. São Paulo: Quíron. 

______ (1991). Panorama histórico da literatura infantil/juvenil. São 
Paulo: Ática. 

______ (2000). Literatura infantil: teoria – análise – didática. São 
Paulo: Moderna. 

ECO, Humberto (2006). Seis passeios pelos bosques da ficção. São 
Paulo: Companhia das Letras. 

HELD, Jacqueline (1980). O imaginário no poder: as crianças e a 
literatura fantástica. São Paulo: Summus. 

LAJOLO, Marisa; ZILBERMAN, Regina (2006). Literatura infantil 
brasileira. História & histórias. São Paulo: Ática. 

MACHADO, Ana Maria (1991). História meio ao contrário. São Paulo: 
Ática. 

MICHELLI, Regina (2012). “Contos fantásticos e maravilhosos”. In: 
GREGORIN FILHO, José Nicolau (Org.). Literatura infantil em gêneros. 
São Paulo: Mundo Mirim, p.26-56. 

______ (2013). “Nas trilhas do maravilhoso: a fada”. Terra roxa e 
outras terras, 26, 61-72. In: 
http://www.uel.br/pos/letras/terraroxa/g_pdf/vol26/TR26e.pdf 
Acesso em 15.Jul.2019. 

600

http://www.uel.br/pos/letras/terraroxa/g_pdf/vol26/TR26e.pdf


ROCHA, Ruth (1997). O reizinho mandão. São Paulo: Global, Quinteto. 

SANDRONI, Laura (1987). De Lobato a Bojunga. As reinações 
renovadas. Rio de Janeiro. Agir. 

YUNES, Eliana (1982). Presença de Monteiro Lobato. Rio de Janeiro: 
Divulgação e pesquisa. 

______ (1986). Infância e infâncias brasileiras: a representação da 
criança na literatura. (Tese – Doutorado em Letras). Pontifícia 
Universidade Católica, Rio de Janeiro-RJ. 

ZILBERMAN, Regina (2004). Como e por que ler a literatura infantil 
brasileira. Rio de Janeiro: Objetiva. 

______ (2017). A literatura infantil na escola. 11.ed. 5.reimpr. São 
Paulo: Global. 

 

601



BRANCA DE NEVE NA PENA DOS GRIMM E 

DE PEDRO BANDEIRA 

Julia Souza da Silva 

Regina Michelli 

INTRODUÇÃO 

Desde as narrativas orais, os contos tradicionais atraem 

pessoas de várias idades. Conhecidas em um nível global, essas 

histórias continuam presentes na atualidade, passando por 

muitas adaptações que costumam fazer uma atualização dos 

contos para o contexto socio-histórico contemporâneo, 

afastando-se ou até mesmo aproximando-se dos textos originais. 

O conto em análise é “Branca de Neve”, originário da 

tradição oral alemã e publicado pelos irmãos Grimm, Jacob 

(1785-1863) e Wilhelm (1786-1859), no século XIX, história que 

se espalhou pelo mundo com a adaptação da Disney, Branca de 

Neve e os sete anões, de 1937. O filme foi o primeiro longa-

metragem em desenho animado produzido nos Estados 

Unidos, influenciando-nos na imagem que temos da 

personagem, pois além de elevar os anões a protagonistas, a 

linguagem e o estilo usados eram mais adequados para as 
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crianças da época, na qual já existia a noção de infância e 

adolescência. Sobre a adaptação fílmica, cogita-se que, 

Nesse filme, existem muitas considerações a 
serem feitas a respeito da personagem, pois ela 
é a reprodução da Branca de Neve criada pelos 
Irmãos Grimm. No conto, os Grimm não são tão 
detalhistas, pois isso deve ficar por conta da 
imaginação do leitor, no entanto, quando a 
narrativa é passada para a linguagem do 
audiovisual, é necessário que as lacunas sejam 
preenchidas. (Bernardini; Remoli, Apud 
BOTELHO, 2013, p.20) 

Não é estranho a imagem da Disney ser a que tenha ficado 

no imaginário coletivo. Embora haja semelhanças, como a 

personalidade dócil e ingênua da Branca de Neve e a troca de 

serviços domésticos por estadia, se pensarmos no que seria a 

primeira versão dos Grimm, por exemplo, teríamos a mãe da 

personagem e não a Rainha Má. Além disso, a menina teria 7 anos 

de idade, o que o filme descarta ao colocá-la como adolescente. 

Na versão do conto de 1857, os Grimm trocam a mãe pela 

madrasta, por receio de macular a imagem materna e talvez 

aproveitando que as madrastas não teriam um laço familiar tão 

forte. De acordo com o psicanalista Bruno Bettelheim, 

Assim, a divisão típica do conto de fadas entre a 
mãe boa (normalmente morta) e uma madrasta 
malvada é útil para a criança. Não é apenas uma 
forma de preservar a mãe interna totalmente 
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boa, quando na verdade a mãe real não é 
inteiramente boa, mas permite à criança ter 
raiva da "madrasta" malvada sem comprometer 
a boa vontade da mãe verdadeira, que é 
encarada como uma pessoa diferente. Assim, o 
conto de fadas sugere a forma da criança lidar 
com sentimentos contraditórios que de outro 
modo a esmagariam neste estágio onde a 
habilidade de integrar emoções contraditórias 
apenas está começando. (1980, p.86) 

De acordo com o historiador Robert Darnton, a figura da 

madrasta é bastante comum na França do século XVIII: “Em 

Crulai, um em cinco maridos perdia a esposa, e então tornava a 

casar-se. As madrastas proliferavam por toda parte – muito 

mais que os padrastos, porque o índice de novos casamentos 

entre as viúvas era de um em dez” (1986, p.44-45). 

O CONTO DOS GRIMM E AS FIGURAS FEMININAS 

Na versão de 1812, a mãe de Branca de Neve não suporta 

que sua filha seja mais bonita que ela e resolve acabar com a vida 

da menina. Pede para o caçador matá-la e trazer o pulmão e o 

fígado para que ela possa comê-los cozidos com sal. Segundo 

Bettelheim (1997), para os costumes e pensamentos primitivos, 

as pessoas adquirem os poderes daquilo que ingerem, ou seja, a 

mãe poderia acreditar que incorporaria a juventude e a beleza 

da menina, simbolizadas pelos seus órgãos. 
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A figura feminina nos contos tradicionais segue um 

padrão que se repete em algumas adaptações. No caso de 

“Branca de Neve”, além da mulher doce e submissa, a questão 

da aparência e o que os outros acham dela está presente na 

maioria das recontagens. As personagens são elogiadas pela 

beleza e têm ou buscam esse encanto: 

Tantos elogios, em verdade, ocultam um 
número proporcional de críticas e preconceitos 
para com o sexo feminino, cuja face perigosa é 
explicitada com requintes [...] De acordo com 
esses relatos, a jovem extrai seus encantos do 
fato de que ainda é inocente, portanto não sabe 
usar os ardis típicos da fêmea humana. Carente 
de poder formal, a mulher sempre foi vista 
maquinando formas sutis de exercê-lo [...]. Os 
atrativos femininos seriam uma arma 
privilegiada de conquista de posição para uma 
mulher, como o envelhecimento a privaria 
destes, a mulher necessitaria recorrer a outros 
feitiços. (CORSO; CORSO, 2006, p.113) 

É interessante lembrar, porém, que Branca de Neve e 

outras personagens femininas, em sua maioria princesas, como 

Cinderela e Pele de Asno, desempenham trabalhos domésticos, 

por vezes exaustivos, sem reclamar. Um acordo é firmado entre 

Branca de Neve e os anões: “Se você quiser cuidar da nossa casa 

e cozinhar, costurar, arrumar as camas, lavar e cerzir e também 

arrumar tudo direitinho, pode morar com a gente que nada lhe 
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faltará” (GRIMM, 2012, p.250). Os anões esperam que ela 

realize as tarefas domésticas, cumprindo, como eles, uma 

tarefa ligada à ideia de trabalho. 

Por três vezes Branca de Neve desfalece por ação da 

rainha: na primeira aparição, disfarçada de velha da mercearia, 

aperta os cordões da protagonista; na segunda, disfarçada de 

outra pessoa, fincou um pente envenenado na cabeça da filha 

e, na terceira, em forma de camponesa, oferece uma maçã 

envenenada, mordendo-a na parte sem veneno, como prova de 

que a fruta está boa. Na terceira prova, a que a princesa 

sucumbe, os anões não estão à altura do salvamento, é preciso 

um príncipe, ainda que não tenha sido ele a soltar o pedaço de 

maça da garganta da princesa. 

Quanto à rainha, há um espelho mágico que lhe revela 

a verdade cruel: o tempo passou e outra personagem é agora a 

mais bela: a própria filha, simbolicamente a continuadora de 

sua beleza. A rainha, porém, não aceita o fato de ser 

“destronada” em sua vaidade, tentando cristalizar um tempo 

que se foi. Ela ainda é bela dentre as mulheres do reino, diz-lhe 

o espelho, mas Branca de Neve é mil vezes mais bonita. O 

desfecho que os Grimm reservam para a rainha é trágico e 
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cruel: calçam-lhe pantufas de ferro em brasa com as quais ela 

é obrigada a dançar até morrer. 

A vaidade tem uma função importante na narrativa, 

tanto no que se refere à rainha, quanto à Branca, pois a 

protagonista se rende a objetos, trazidos pela rainha, que 

acionam a vaidade, como cordões e pente. Em relação à rainha, 

a narrativa registra que ela “era muito orgulhosa de sua beleza” 

(2012, p.247) e “ficou pálida de inveja e, a partir desse 

momento, passou a odiar Branca de Neve” (2012, p.247). 

Interessante, ainda, observar que a filha fora desejada pela 

rainha: “Quem me dera ter uma filha branca como a neve, 

vermelha como sangue e negra como esse batente da janela” 

(2012, p.246), mas em nenhum momento da narrativa ela é 

mencionada como mãe, somente como rainha. 

A NARRATIVA DE BANDEIRA E AS FIGURAS FEMININAS 

O corpus literário selecionado para a comparação com o 

conto dos Grimm foi O fantástico mistério de Feiurinha, de 

Pedro Bandeira, publicado em 1986, quase 50 anos depois do 

lançamento do filme da Disney. No livro, o autor resgata os 

contos tradicionais de um modo que mostra a importância das 

narrativas orais, há uma homenagem às mulheres que não têm 
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seu nome na História, as antigas contadoras de histórias. Além 

disso, indaga o que acontece depois do “feliz para sempre”: 

Quase todas as histórias antigas que você leu 
terminavam dizendo que a princesa casava-se 
com o príncipe encantado e pronto. Iam viver 
felizes para sempre e estava acabado. Mas o 
que significa “viver feliz para sempre”? Significa 
casar, ter filhos, engordar e reunir a família no 
domingo pra comer macarronada? Quer dizer 
que a felicidade é não viver mais nenhuma 
aventura? (BANDEIRA, 2009, p.6) 

Partindo do questionamento do que aconteceu depois 

do casamento, Pedro Bandeira ficcionaliza uma continuação 

para as narrativas de outrora: ele nos dá a possibilidade de ver 

como seria vinte e cinco anos depois do fim das histórias das 

princesas e da Chapeuzinho Vermelho. É esta personagem que 

traz para Branca de Neve a notícia de que a princesa Feiurinha 

desapareceu, seu castelo e o marido dela também. Branca 

resolve reunir todas as princesas, Cinderela, Rapunzel, Bela 

Adormecida, etc. Elas concluem que só quem escreveu a 

história de Feiurinha saberia de seu paradeiro. Branca pede a 

seu lacaio para ir em busca de um autor. Assim, as princesas 

partem para uma aventura com direito até a estadia no mundo 

real da história. 
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Na obra, pode-se perceber uma mudança em relação à 

figura feminina. Pedro Bandeira rompe conceitos cristalizados 

das narrativas tradicionais, como o fato de que, junto do 

narrador-personagem, temos Branca de Neve à frente, na 

história, saindo do lugar de personagem passiva. Segundo 

Tiphanie Samoyaul (2008), as práticas intertextuais informam 

sobre o funcionamento da memória que uma época, um grupo, 

um indivíduo, têm das obras que os precederam ou que lhe são 

contemporâneas. Portanto, Bandeira mostra que a memória foi 

revisada e posta em um contexto mais atual. 

As princesas de O fantástico mistério de Feiurinha estão 

mais velhas e relembram suas histórias de quando eram jovens 

ao viverem uma nova aventura, elas percebem que não 

precisam dos príncipes, Branca explicita isso ao dizer, logo no 

início da história em reunião com as princesas, que “príncipe de 

história de fada não serve para nada. A gente tem que se virar 

sozinha a história inteira, passar por mil perigos, enquanto eles 

só aparecem no final para o casamento.” (BANDEIRA, 2009, 

p.15). Provocando humor na narrativa, o autor faz os príncipes 

serem desqualificados de uma imagem que algumas vezes lhes 
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é dada: príncipes com a função de serem heróis era comum em 

narrativas tradicionais. 

Apresentando uma alternativa possível para depois do 

“felizes para sempre”, Pedro Bandeira traz uma narrativa em 

que dá voz às personagens femininas, embora ainda “tropece” 

em alguns estereótipos femininos, como todas estarem 

inseridas na maternidade e Chapeuzinho Vermelho se sentir 

excluída, algumas vezes, por não ter um marido. Entretanto, 

são valores que ainda estavam presentes em sua época, ele não 

só atualizou referências, mas acompanhou o pensamento do 

século XX, que é diferente do atual. Em outras palavras, 

Samoyaul (2008) dirá que a função da intertextualidade é levar, 

para além da atualização de uma referência, o movimento de 

sua continuação na memória humana. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao analisar essa versão de Bandeira, pode-se perceber 

a mudança da figura feminina, pois a postura de suas 

personagens são o oposto do que esperamos das princesas 

retratadas pelos irmãos Grimm: 

Essa noção de princesas mais ativas, que 
buscam soluções para determinado problema, 
condiz, novamente, com o conceito de 
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carnavalização de Bakhtin, uma vez que essa 
nova postura das princesas inverte ou destrona 
a noção de que somente os homens podem 
solucionar qualquer tipo de problema. No 
entanto, essa inversão ou destronamento é 
observado até certo ponto, pois as princesas 
conseguem apenas encontrar a solução para 
determinados aspectos da história de Feiurinha, 
deixando para o narrador-personagem a função 
de concluir a história ou, no caso, reconstruir, a 
partir do suporte papel, a história dessa nova 
princesa. (OLIVEIRA, 2012, online) 

À vista disso, algumas vezes partindo do viés 

revisionista, ou seja, “uma re-visão feminista faz um exame 

psíquico, cultural e histórico do passado das mulheres, e cria 

uma história da mulher.” (Humm, Apud MARTINS, 2013, p.34). 

A revisão permite olhar para o passado de forma crítica, 

atualmente tem sido comum a realização de muitas releituras 

literárias e adaptações cinematográficas de contos tradicionais. 

A exemplo, considerando apenas “Branca de Neve”, além das 

narrativas analisadas neste artigo, há obras até para um público 

mais adulto, como o livro Veneno (2013), da autora inglesa 

Sarah Pinborough, no qual a princesa bondosa, porém mais 

madura, protagoniza cenas mais ousadas. Na mesma linha 

contemporânea, com tons distópicos, há Winter (2015), quarto 

livro da série Crônicas Lunares, de Marissa Meyer. Dentre 

muitas obras visuais, na narrativa fílmica estadunidense Branca 
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de neve e o caçador (2012), a determinação, o uso de armadura 

e o comando de uma guerra contra a rainha é o que chama 

atenção no desempenho da princesa. 

Cada tempo, cada época engendra as suas histórias. A 

revisitação, porém, dos contos da tradição cumpre exatamente 

o papel que Bandeira assinala com o desaparecimento de 

Feiurinha: as releituras assinalam o vigor do novo conjugado à 

matriz tradicional, fazendo com que as histórias não se 

apaguem na memória do povo. 
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RUMPELSTILTSKIN: CONFIGURAÇÕES DE 

UMA PERSONAGEM INTRIGANTE 

Juliane França Rodrigues dos Santos 

Regina Michelli 

“Amanhã vai haver festança 
Pois terei comigo a criança 
A rainha nunca vai adivinhar 
E de Rumpelstiltskin me chamar.” 

(Jacob e Wilhelm Grimm) 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo pretende destacar, dentre as narrativas 

orais coletadas ao longo do tempo e registradas pelos irmãos 

Jacob e Wilhelm Grimm, a figura da personagem Rumpelstilskin, 

do conto 55 “Rumpelstizchen”, e analisá-la em comparação a 

personagem na série televisiva Once Upon a Time (OUAT), 

produzida pela ABC Television Group, focando em alguns 

episódios da primeira temporada. O trabalho busca responder 

alguns questionamentos, como: A personagem é a mesma no 

conto e na série televisiva? Como acontece a retomada 

intertextual do conto dos Grimm? O que os aproxima e o que os 

separa? Quais são as semelhanças e diferenças entre eles? 

Além disso, a pesquisa pretende analisar o maravilhoso, 

no eixo do fantástico, tendo em vista a configuração da 
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personagem tanto no conto, quanto na série. A pretensão é 

observar como ela é apresentada em cada mídia e história, 

desde aspectos físicos até aspectos característicos da 

personalidade de cada um, além de verificar a importância dele 

no contexto da história, assinalando, assim, a intertextualidade. 

A partir de alguns aspectos considerados relevantes a 

pesquisa se inicia: a história da personagem em ambas mídias 

(conto e série), o maravilhoso (transformação de palha em 

ouro), o ato de fiar, a intertextualidade na narrativa 

contemporânea (série). 

AS HISTÓRIAS DE RUMPELSTILTSKIN E RUMPLESTILTSKIN 

A fim de situar os leitores na história de ambas as 

personagens, para visualizarem de maneira mais clara os 

pontos destacados, nesta seção será resumida a história da 

personagem no conto e uma parte na série televisiva. 

O conto “Rumpelstizchen” narra a história de um 

moleiro pobre que deseja casar sua filha com um rei e, para 

conseguir tal feito, ele diz ao soberano que ela consegue tecer 

palha em ouro. O rei, com objetivo de comprovar o que o 

moleiro lhe disse, manda a moça para um quarto e pede que 

ela fie. Aflita pela mentira do pai, a jovem começa a chorar, 
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quando um homenzinho lhe aparece e diz que se ela tiver algo 

em troca, ele a ajudará. A moça dá o seu colar ao homenzinho 

que faz o prometido. No dia seguinte, maravilhado com o que 

a jovem fez, o rei ordena que ela fie uma quantidade de palha 

ainda maior. 

Novamente a jovem desespera-se e o homenzinho 

aparece para ajudá-la, mas com a condição de algo em troca. 

Dessa vez, ela deu-lhe seu anel e ele fez sua parte. Como era 

ambicioso, o rei mais uma vez ordena que a jovem fie mais 

palha transformando-a em outro, dessa vez a quantidade era 

muito maior. Ainda mais tensa, a jovem vê diante de si, mais 

uma vez, o homenzinho que antes a ajudou, no entanto, ela já 

não tinha nada a lhe oferecer. Querendo beneficiar-se a alguma 

forma, ele sugere que ela lhe dê seu primeiro filho. Desiludida 

e sem saber o que fazer, a jovem concorda. 

Com o serviço feito, o rei se alegra e casa-se com filha 

do moleiro. Passado um tempo, ela tem seu primeiro filho e o 

homenzinho volta para buscar sua recompensa. A rainha 

angustia-se pede que ele reconsidere o acordo. De tanto 

implorar, o homenzinho cede ao pedido, mas com a condição 

de que ela descubra o seu nome em um prazo de três dias, caso 
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contrário, levaria a criança consigo. A rainha tenta nos dois 

primeiros dias descobrir o nome dele sem sucesso. Enquanto 

isso, funcionários do reino procuram também descobrir, até 

que um, que andava pela floresta, ouve um homenzinho 

cantando uma música resumindo toda história e falando seu 

nome ao final. 

O funcionário real volta ao reino e conta a rainha, que 

fica felicíssima. Quando o homenzinho chega, ao fim do 

terceiro dia, pensando que iria ganhar sua recompensa e ser o 

lado vitorioso, é tapeado pela rainha com alguns nomes, até 

que ela diz o verdadeiro. Ao perceber que ela acertou, ele se 

enfurece, pisa no chão até afundar-se pela metade e, ao tentar 

sair, rasga-se ao meio. 

A série Once Upon a Time (OUAT) apresenta dois 

espaços ficcionais em que se desenvolve a ação. Storybrooke 

corresponde ao mundo real. Ali é onde os personagens do 

mundo mágico estão presos, devido a uma maldição que lhes 

foi lançada, sem se lembrarem da vida que tinham 

anteriormente. São personagens comuns, com profissões 

comuns, todavia no fundo eles ainda preservam a essência de 

quando viviam no mundo mágico. Os episódios intercalam 
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cenas dos dois mundos ficcionais. As cenas do mundo mágico 

retratam o passado dos personagens que estão vivendo em 

Storybrooke. Mr. Gold é a personagem no mundo real, dono da 

loja de penhores da cidade, porém tem imóveis alugados e 

exerce grande influência no local, é um homem temido. Ele 

evidencia uma postura mais centrada, é contido, possibilita 

acordos, embora aja quase sempre movido por interesses 

próprios. Demonstra elegância e suas roupas são escuras. 

A história no mundo mágico apresenta um homem 

comum que vive em uma aldeia, por ter fugido da guerra, ele é 

considerado um covarde, sua esposa o abandonou, restando 

apenas seu filho. Com o aviso de que crianças serão recrutadas 

para a guerra, ele fica angustiado com a possibilidade de seu 

filho ser atingido por essa resolução e resolve fugir. Em 

determinado momento da fuga, ele encontra um homem que 

lhe pede esmola, com o bom coração que tinha, Rumple, como 

era chamado, o ajuda. 

Considerando-se fraco, sem ninguém, com exceção de 

seu filho que é a única pessoa importante em sua vida, Rumple 

é levado a pensar sobre a natureza do Sombrio (uma criatura 

que era temida por todos que ali viviam) e seu poder, 
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influenciado pelo homem a quem ajudou. Depois de muito 

pensar, ele decide roubar a adaga mágica para assim poder 

controlar o Sombrio. 

Após o roubo, Rumple inicia o feitiço que lhe dará 

poder, invocando o nome Zoso que se encontra inscrito na 

adaga roubada. Zoso aparece e incita a fúria de Rumple, que 

desfere um golpe fatal em seu adversário. Após ser golpeado, 

Zoso diz que sua vida era um fardo e que a “magia sempre vem 

com um preço”, quem o pagaria dali em diante seria Rumple. 

Este o questiona sobre o motivo de ser ele o escolhido para 

sucedê-lo e Zoso responde: “Eu sei reconhecer uma alma 

desesperada.” Após a morte de Zoso, o nome que aparece na 

adaga é Rumplestiltskin. O preço a ser pago por Rumple será a 

perda de seu filho futuramente. 

COMPARANDO AS HISTÓRIAS 

Tendo em vista, que a intertextualidade é o 

procedimento de identificação e transformação de textos, 

culminando em uma nova produção, processo em que existe 

um “entrecruzamento de vozes”. A análise desse trabalho foi 

feita levando em consideração a intertextualidade de duas 

obras de épocas e mídias diferentes. 
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a repetição (de um texto por outro, de um 
fragmento em um texto, etc.) nunca é inocente. 
Nem a colagem nem a alusão e, muito menos, a 
paródia. Toda repetição está carregada de uma 
intencionalidade certa: quer dar continuidade 
ou quer modificar, quer subverter, enfim, quer 
atuar com relação ao texto antecessor. A 
verdade é que a repetição, quando acontece, 
sacode a poeira do texto anterior, atualiza-o, 
renova-o e (por que não dizê-lo?) o re-inventa. 
Toda apropriação é, em suma, uma “prática 
dissolvente”. (CARVALHAL, 2001, p.53-54) 

Podemos concluir que a intertextualidade permite 

estabelecer, entre o conto coletado pelos Grimm e a adaptação 

televisiva produzida pela ABC Television Group, ou uma 

aproximação (pelo fato de aparentemente serem a mesma 

personagem e terem algumas características em comum) ou 

uma separação (uma vez que a releitura possibilitou outros 

caminhos a serem explorados como serão apontados ao longo 

desse estudo). 

Destacando primeiro as diferenças, é importante 

apontar a grafia do nome que apresenta uma oposição em uma 

sílaba –pel- para –ple-. De Rumpelstiltskin, como é mais 

comumente conhecido, passa a ser grafado, na série, como 

Rumplestiltskin. Essa diferença, segundo Sandra Valenzuela 

(2016), caracteriza-o distintamente da personagem já 

conhecida. Ainda de acordo com a autora, “A construção de 
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Rumplestiltskin em OUAT diverge daquela narrada pelos 

Irmãos Grimm. Esta diferença pode ser uma explicação para as 

diferentes grafias que o identificam” (2016, p.163). 

Outro aspecto a ser apontado é que no conto a 

personagem é chamada de homenzinho e, dependendo da 

tradução, pode ser nomeado como um gnomo, um duende ou 

um anão. Já na série, ele é um homem comum, mas, de acordo 

com o momento em que a narrativa se encontra, ele assume 

diferentes personalidades, ora é um simples aldeão, ora é o 

Sombrio, passando ainda a assumir a identidade de Mr. Gold. 

No conto, ele pode ser considerado bondoso, por ajudar a 

jovem que estava em perigo, e temido, ao exigir, como 

recompensa, o filho que ela viria a ter. 

Há diferenças quanto ao aparecimento das personagens 

nas duas histórias, mas ambas têm grande importância na 

narrativa. Na primeira, não é apresentada a biografia desse ser 

do maravilhoso, poucas informações chegam ao leitor, como 

habilidade de tecer ouro e o local em que mora, além do nome 

inusitado. Já na série, a história da personagem influencia quem 

ele é e quem se tornará, entrelaçando-se com a de outros 
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personagens ao longo das temporadas da série, o que não será 

desenvolvido nesse trabalho. 

Rumpelstiltskin, a personagem título do conto, 

apresenta um protagonismo no enredo, por mais eticamente 

duvidosa que seja a sua atuação. Ele é a personagem do 

maravilhoso, o senhor da ação de tecer fio de palha em ouro. 

Seu aparecimento é repentino, resolve a situação problemática 

da heroína por meio de uma mediação mágica e, ao final, 

desaparece. Sua história pregressa não é mencionada e, 

aparentemente, não faz diferença para o contexto no qual ele 

está inserido. Já na série, a história da transformação da 

personagem é mencionada, fato importante para o 

telespectador entender alguns pontos da narrativa. 

Quanto às semelhanças, podemos ressaltar que os dois 

propõem acordos em determinado ponto de suas histórias, e 

procuram beneficiar-se de alguma maneira. São solícitos a 

ajudar, porém querem ser recompensados por suas ações. 

Além disso, ambos praticam a atividade de fiar. 

Rumpelstiltskin pode ser considerado eticamente 

ambíguo, pois ele ajuda a filha do moleiro, causando-lhe bem, 

todavia, em seguida, pede como recompensa o filho 
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primogênito dela, o que causará dano a essa personagem, 

aproximando-o da maldade. Ele, porém, reconsidera sua 

atitude ao compadecer-se do sofrimento da então rainha e 

propõe um novo acordo, ainda que acredite sair vitorioso do 

desafio lançado, obtendo a criança desejada. O desfecho não 

lhe foi favorável e, ao perder a aposta, deixa-se levar pela ira 

que o conduz à própria destruição. Ao analisarmos a história, 

defendemos que querer algo em troca por um trabalho 

realizado não o torna ruim, mas interesseiro. 

Para a estudiosa Joan Gould, 

A maestria dele na roca de fiar é tão aberrante 
quanto aquelas despedidas corteses entre o 
predador e a presa, uma vez que espera-se que 
mulheres, não homens, sejam fiandeiras. Ele 
obscurece a linha entre os sexos tão 
completamente quanto a linha entre as 
espécies. Obscurece a distinção entre bem e 
mal, uma vez que salva a vida da heroína e, no 
entanto, ameaça raptar seu filho. (2007, p.19) 

Rumplestiltskin, personagem da série, é igualmente 

ambíguo, o que reforça a intertextualidade entre as duas 

narrativas: 

antes da transformação, Rumple é bondoso, 
tristonho e covarde, ama sua esposa, que o 
abandona, e especialmente seu filho, a quem 
dedica sua vida; após o pacto, Rumple torna-se 
cruel, irônico e destemido, no entanto, a chama 
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do amor não desaparece, pois continua amando 
seu filho. (VALENZUELA, 2016, p.163) 

Conclui-se que as duas personagens agem visando ao 

benefício próprio, eles desejam somente o que lhes trará 

ganhos, apesar de aparentemente quererem ajudar. Aparecem 

em momentos de desespero sem serem solicitados, pois 

“sabem reconhecer uma alma desesperada”, e veem que 

podem tirar proveito daquela situação. 

A TRANSFORMAÇÃO DE UMA PERSONAGEM: RUMPLE 

Na série, a personagem apresenta três facetas. A primeira 

é o aldeão Rumple. No mundo mágico, ele assume a posição de 

Sombrio, ao vencer Zoso, mundo em que ele passou de covarde a 

“corajoso”, de humilhado a temido, além de ocorrer uma 

transformação física na personagem. No mundo “real”, ele é Mr. 

Gold, aqui só serão trabalhadas as duas primeiras. 

A postura de Rumple, antes de sua transformação, é de 

um homem que sofre, apoiado em seu cajado que o auxilia ao 

andar, pelo fato de ter voltado ferido da guerra, embora as 

demais personagens julguem que ele fugiu. O fato de sempre 

esquivar-se, com medo, dá a ele um aspecto de sofredor, o que 

pode até despertar pena no telespectador. Demonstra 

sentimentos de amor ao filho, Baelfire, e compaixão ao 
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mendigo que encontra quando em fuga da guarda. Nesse 

momento, uma transformação começa a ser gestada: 

O que, então, é transformação? Tudo o que 
sabemos com certeza é que é um processo que 
não pode ser detido nem revertido uma vez que 
se iniciou. É um trânsito constante do conhecido 
para o desconhecido, incluindo a morte, bem 
como o nascimento. (GOULD, 2007, p.13) 

A personagem do mendigo induz Rumple ao roubo da 

adaga que controla o Sombrio. As motivações do protagonista 

são benéficas: conseguir controlar o Sombrio e não permitir 

que nem seu filho e nem outras crianças vão à guerra. A 

mudança ocorre quando o nome do protagonista aparece na 

adaga: Rumplestiltskin: 

A partir dessa transformação, Rumple torna-se 
corajoso, forte, poderoso e cruel, abandona o 
tom choroso, vinga-se de todos os que lhe 
fizeram mal e passa a ser temido. Seu filho, 
porém, não aceita a transformação, e, por fim, 
foge dele, causando a Rumple imensa dor, 
frustração e uma tristeza irreparável, 
sentimentos que o deixam mais perverso, 
solitário e assustador, dedicando-se a fazer 
acordos em troca de favores mágicos. 
(VALENZUELA, 2016, p.160) 

Sandra Valenzuela traz em seu livro Once upon a time 

da literatura para a série de tv uma parte da entrevista de 

Robbert Carlyle, ator que interpreta Rumplestiltskin na série. 
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Diz o ator: “Rumple tem 300 anos quando ocorre a maldição e 

por isso ele tem sotaques e modos diferentes de uso da voz, 

assimilados das pessoas com que se relaciona ou se relacionou 

ao longo desse tempo.” (2016, p.157). A autora explica essa 

alternância de vozes na personagem como “um distanciamento 

de seu antigo caráter, deixando seu aspecto infeliz, medroso e 

pouco confiante para trás, no esquecimento.” (2016, p.157). 

Além da mudança comportamental, algo que também 

se transforma é seu aspecto físico. Dependendo do momento, 

ele apresenta uma aparência desleixada, com unhas longas e 

escuras, alguns dentes podres. Por vezes sua figura se torna 

assustadora, o seu tom de pele assume uma cor ora 

acinzentada, ora esverdeada, lembrando um crocodilo, seus 

olhos aparecem arregalados, sugerindo acuidade visual. A 

transformação física assinala um aspecto animalizado. Seus 

trajes de aldeão, rústicos e claros, dão lugar a roupas escuras. 

Por outro lado, “O Rumplestiltskin de OAUT é elegante, tem 

gestos teatrais e exagerados, é sedutor quando lhe interessa, 

tem um sorriso irônico” (VALENZUELA, 2016, p.158). Essas 

características, de certa forma, atraem o telespectador de 

maneira a que ele fique encantado pela personagem, mas as 
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atitudes que o tornam temido o distanciam, provocando um 

certo medo. 

O MARAVILHOSO ATO DE FIAR OURO 

O ato de fiar é exercido pelos dois personagens, função 

comumente realizada pelas mulheres (pelos aldeões): “Fiar e 

tecer representavam tarefas essenciais à vida das pessoas nas 

aldeias de antigamente, trabalho cuja origem se embaraça na 

História e decorre da necessidade de cobrir o corpo para 

protegê-lo.” (MICHELLI, 2015, p.234). 

Se a atividade de fiar já era empregada tempos 

anteriores ao final do quinto milênio antes de Cristo (LIBOREL, 

2000), o mesmo não se pode dizer quanto a fiar palha em ouro. 

Algo tão extraordinário exigia que o rei comprovasse o que o 

moleiro havia lhe dito, colocando a filha dele à prova. No conto, 

por meio da transformação da palha em ouro, intermediada 

por Rumpelstiltskin, temos a presença do maravilhoso. Uma 

tarefa que até hoje ser humano algum consegue fazer – a 

transmutação em ouro – foi realizada pelo ser com poderes 

mágicos que apareceu em um momento de desespero e como 

num “passe de mágica” resolveu a situação problemática para 

a protagonista. 
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Os contos populares, preservados pela cultura oral e 

coletados em algum momento, passando ao registro escrito, 

apresentam eventos sobrenaturais que são assimilados por 

personagens, narrador – que não chamam a atenção para o 

inusitado da situação –, e pelo leitor, que compartilha do ponto 

de vista apresentado. Para o pesquisador Tzvetan Todorov, 

Relaciona-se geralmente o gênero maravilhoso 
ao conto de fadas; de fato, o conto de fadas não 
é senão uma das variedades do maravilhoso e 
os acontecimentos sobrenaturais aí não 
provocam qualquer surpresa: nem o sono de 
cem anos, nem o lobo que fala, nem os dons 
mágicos das fadas (para citar apenas alguns 
elementos dos contos de Perrault). (2004, p.60) 

Isso pode ser notado na narrativa quando a jovem 

reconhece que o homenzinho fiou a palha em ouro, mas em 

nenhum momento questiona como ele fez aquilo. Da mesma 

forma, o rei ao vê os quartos repletos de fios de ouro não 

esboça reação de espanto. 

Joan Gould define Rumpelstiltskin: “Ele transforma 

muito mais do que palha. Como um dos poucos padrinhos 

encantados dos contos de fadas de que se tem registro” (2007, 

p.19). Sendo assim, podemos ratificar a personagem como 

pertencendo ao maravilhoso, uma vez que é ele quem age para 

o “passe de mágica” acontecer, “A magia do anão existe fora do 
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mundo conhecido e numa terra onde a raposa e a lebre se 

desejam boa noite” (GOULD, 2007, p.19). 

O ato de fiar é de extrema importância no conto, pois é 

o fio condutor da história. O fiar também remete ao fio da 

história pacientemente tecido por palavras que compõem as 

narrativas. Na série, apesar de Rumple também fiar, a atividade 

não é tão importante quanto no conto, mesmo que em 

determinada cena, após sua transformação, ele apareça fiando, 

aparentemente palha em ouro. O poder concedido a ele lhe dá 

essa permissão: 

Rumpelstiltskin nos mostra como a palha do 
trabalho doméstico pode ser transformada no 
ouro que prende o coração de um rei. É um conto 
que tem por tema o trabalho que origina a 
narrativa de histórias, sugerindo por sua vez que 
há uma troca justa entre os trabalhos geradores 
de vida da rainha e os trabalhos preservadores da 
vida do minúsculo gnomo. Transformando palha 
em ouro, Rumpelstiltskin é menos um ajudante 
demoníaco que um agente de transformação, 
uma figura que se torna heróica em seu poder de 
proteger a vida e demonstrar compaixão. Não 
surpreende, portanto, que muitas versões de sua 
história o monstro como uma figura jovial, que 
foge rapidamente do palácio numa colher, em 
vez de um gnomo corrompido que se rasga em 
dois quando seu nome é descoberto. (TATAR, 
2004, p.128) 
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A narrativa literária e a fílmica dialogam também pelo 

maravilhoso. Na série, como personagem comum, o termo Mr. 

Gold (Senhor Ouro), como ele é chamado no mundo 

contemporâneo, remete à transformação de palha em ouro, 

ação da personagem no conto. 

DA LITERATURA ÀS TELAS, AS IMAGENS DE RUMPELSTILTSKIN 

Nesta última seção do trabalho, atenta-se a fazer a 

leitura de algumas ilustrações do conto “Rumpelstizchen”, 

apresentadas no livro de Maria Tatar, Contos de fadas: edição 

comentada e ilustrada, focando especificamente nas que 

apresentam a personagem objeto desse estudo. Considera-se 

que o ilustrador, ao produzir sua obra, apresenta sua 

interpretação, visão ou leitura, seja do conto, seja de uma 

personagem. Podemos dizer, nesse caso, que as ilustrações são 

uma releitura do conto, não para outra mídia, mas outro signo, 

no caso, o visual. Sendo assim, foram selecionadas as seguintes 

ilustrações e feita suas leituras: 
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Figura 1 – Rumpelstiltskin. Ilustração de Walter Crane para uma tradução dos 
Contos de Grimm (1886) 

A primeira imagem que será analisada é a figura 1 

referente à ilustração de Walter Crane. Em cores preto e branco 

a imagem representa Rumpelstiltskin meio encurvado apoiado 

em uma bengala. Ele tem baixa estatura, nariz e queixo 

pontudos, sendo o queixo maior. Aparentemente suas unhas 

são grandes também. Seu aspecto físico causa um certo medo, 

demonstrando, assim, a visão que o autor tem da personagem. 

Na ilustração, a jovem filha do moleiro está diante da roca de 

fiar. Em volta de toda a cena, há palhas emoldurando o 

enquadramento; a cor preta forja um ambiente escuro que se 

pressupõe ser causado pela falta de luz devido à quantidade 

excessiva de palha que a jovem precisa tecer. Provavelmente, 

esse espaço é o quarto no qual o rei mandou-a fiar, e essa cena 

representa o momento de desespero da jovem diante da 

ordem do rei. 
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Figura 2 – George Cruikshank (1823) 

A figura 2, ilustração de George Cruikshank, nos mostra 

o momento em que Rumpelstiltskin volta para buscar o que lhe 

foi prometido (o primogênito da rainha), após o novo acordo 

feito. A imagem, em cores preto e branco, apresenta 

Rumpelstiltskin com baixa estatura, seu rosto não é muito 

nítido, mas aparenta ter uma barba, seus olhos parecem ser 

escuros. A capa e o chapéu que ele está vestido lhe conferem 

um aspecto sinistro, provocando medo no leitor. 
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Compondo o cenário, temos o que seria chamado de um 

salão real, em volta há cortesãos, a rainha e, em seu trono e ao 

seu lado, provavelmente uma serva com seu filho ao colo. 

Apesar de todos os outros aparentarem divertimento diante da 

cena de Rumpelstiltskin irado e preso ao chão, antes de rasgar-

se e sumir, a rainha demonstra em sua face uma espécie de 

estranhamento, o que pode ser concluído a partir de suas 

sobrancelhas aparentemente unidas. Tal composição do cenário 

não é descrita na versão do conto que foi usado como base, 

sabe-se somente que a rainha e Rumpelstiltskin estavam 

resolvendo a situação o desafio relativo ao nome dele, esta 

composição foi feita a partir da percepção e leitura do ilustrador. 
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Figura 3 - Arthur Rackham (1909) 

A figura 3, uma ilustração de Arthur Rackham, ilustra o 

momento em que Rumpelstiltskin é observado no meio da 

floresta e seu segredo descoberto. A imagem também é em 

preto e branco. As roupas da personagem têm desenhos 

diferentes. Ele apresenta baixa estatura e seu rosto tem um 

nariz pontudo, um sorriso irônico, os olhos esbugalhados, que 

causam certo temor. 
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Durante a leitura de imagens foram apontados alguns 

aspectos importantes e perceptíveis nas ilustrações. Todas as 

três possuem a mesma cor: são preto e branco. Todavia, cada 

uma representa a visão de cada autor, e a leitura que cada um 

faz da parte do conto ilustrada. 

CONCLUSÃO 

Após todos os aspectos apontados, conclui-se que a 

personagem em sua essência é a mesma nos dois suportes. 

Ambos são tanto na série quanto no conto, alguém que permite 

ao outro uma chance de conseguir o que deseja. Eles mediam 

uma troca que muitas vezes pode custar um alto preço para 

quem está do outro lado do acordo. Tanto na série quanto no 

conto, Rumpelstilskin/Rumplestilskin sugere um acordo em 

que ajuda outra personagem, no entanto, também é 

beneficiado, podendo se concluir que ele ajuda para ser 

ajudado ou que ele só “ajuda” para ser beneficiado. 
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TRAVESSIA DE EXPERIÊNCIAS EM ROSA DE 

ODILON MORAES 

Karla Batista Almeida Japôr Souza 

A abordagem visual de um tema 
pode ser uma das mais 
fascinantes experiências 
provocadas por um livro infantil, 
desde que estejamos dispostos a 
aprender com as próprias 
imagens. 

(Graça Ramos) 

Na história escrita e ilustrada por Odilon Moraes não nos 

encontramos nem em uma margem e nem em outra, mas na 

imprecisão de uma terceira. Uma margem que busca explorar 

uma história ainda não vivida, explorar uma leitura ainda não 

sentida. Quando Walter Benjamin escreve que “contar histórias 

sempre foi a arte de contá-las de novo” (1987, p.221), entende-

se que esse pode ser um modo de se apoderar de uma 

experiência, mantendo-a sempre viva e latente. A partir dessa 

perspectiva, quando Moraes, em Rosa, narra a história da 

distância entre pai e filho e o percurso deste em busca de 

respostas para o passado, o autor dialoga diretamente com o 

conto Primeiras Estórias (1968), – o que fica evidente logo na 

epígrafe: “Pai, senhor me leva junto, nessa sua canoa?” – Moraes 

toma para si a história de Guimarães Rosa para contá-la a sua 
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maneira, mantendo-a viva através do movimento de 

experiências que refletem o que vivenciou a partir de sua leitura. 

Ao pensarmos em textos que dialogam e guardam 

autonomia entre si e na noção de suplementaridade de Derrida 

(1995), em se tratando do conto A terceira margem do rio e do 

livro Rosa, por mais que Moraes tenha encontrado um impulso 

indispensável e mantido certa fidelidade ao conto, não há uma 

dependência hierárquica entre as histórias, ou seja, o conto não 

pode ser considerado o centro do qual se desdobra a narrativa 

de Moraes. E, ao contrário de uma relação de dependência, na 

intenção de que o sentido se conserve finalizado e perfeito, 

aqui uma narrativa ilumina de forma recíproca a outra como 

forma de oferecer múltiplas leituras. Por isso, podemos afirmar 

que o que está em jogo não é a possibilidade de compreender 

a forma como Moraes “traduziu” uma história 

reconhecidamente densa da literatura brasileira, mas de buscar 

as fagulhas do texto original que fizeram despertar no autor a 

possibilidade de ressignificar alguns aspectos, oferecendo a 

possibilidade de leitura por um público mais amplo. 

Considero que a Literatura Infantil pode nos conduzir por 

uma infinidade de caminhos, da mesma forma que a arte quando 
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se reinventa ao longo do tempo, uma vez que abre a 

possibilidade de experiências literárias e de mundo que 

ampliam-se, principalmente, quando pensamos em livros 

ilustrados; assim como, estes textos também permitem ao leitor 

aproximar-se de diversos gêneros literários e seus respectivos 

jogos de linguagem. Entretanto, mesmo com a indicação de 

percepções literárias que busquem categorizar de forma binária 

o que seria um texto exclusivamente para crianças e outro para 

adultos, os livros editados como literatura infantil tocam com 

frequência os limiares que demarcam a separação entre o 

infantil e o adulto. Valendo-se de temas considerados fortes, 

estes limiares nos fazem questionar as barreiras usualmente 

estabelecidas pela crítica e pelo influente mercado editorial 

quando se estabelece uma demarcação dos limites1 de 

experiências possíveis para um público e não para outro. 

Neste artigo, portanto, apontamos para a hipótese de 

uma literatura com fronteiras totalmente permeáveis – com 

múltiplos destinatários - que estimula o contato do leitor com 

                                                           
1 Esses limites podem ser demarcados pelo mercado editorial se pensarmos que o livro infantil 
tem um lugar específico, com um ambiente lúdico para as crianças, em uma livraria, o que de 
alguma forma inibe o público adulto a procurar por exemplares nestas prateleiras. Ou quando 
os livros mais acessíveis ao público infantil são os chamados livros-álbuns, enquanto outros que 
tocam em temas fortes são mantidos em prateleiras mais altas. 
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uma experiência estética quando destituída de divisões já 

consolidadas pelo próprio público e/ou pelo mercado editorial. 

Quando afirmamos que nessa literatura as demarcações 

topológicas não parecem ser facilmente delimitáveis (HUNT, 

1990), buscamos por uma literatura infantil que potencializa o 

sensorial (olhar, escutar, tocar), que abre espaços para a 

conquista de sensações no corpo a corpo com a leitura e que 

nos atravessam como fluxos vitais que eclodem em 

experiências que transbordam para além do contato com o 

livro. Nessa incursão, a literatura infantil deixa de ter uma 

dimensão funcional e comunicativa, aproximando-nos não 

somente de conceitos literários, mas também de experiências 

sensíveis, procurando contrariar, “de forma intencional e 

deliberada, qualquer vestígio de sedimentação e de 

automatização dos hábitos perceptivos” (AZEVEDO, 2004, p.2). 

Esse amplo apelo, de uma Literatura Infantil que 

privilegia as emoções, escapa às delimitações etárias. 

Buscamos aqui por um “infantil ilimitado”, isto é, o sujeito que 

se permite chorar, brincar, sofrer quando em contato com as 

obras. Nessa direção, sem o aprisionamento e a dependência 

de padrões literários, ocorre a liberação de uma conjunção de 
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fluxos que está conectada à vitalidade e à existência enquanto 

experiência contínua tanto para o adulto quanto para a criança. 

É nessa interseção que encontramos uma cumplicidade na 

narrativa em que os afetos do adulto e da criança se cruzam. 

Enquanto a criança precisa lidar com situações complexas da 

vida, o adulto, que já vivenciou muitas situações, aproxima-se 

do infantil através de inúmeras emoções. Ser adulto não é 

superar a infância, ao mesmo tempo que ser criança não é 

deixar de compreender ou vivenciar situações complexas. 

A partir desse contorno, ao analisar o livro Rosa, fica 

evidente a preocupação com os recursos gráficos e materiais. 

Além da lombada feita em tecido, o projeto também distingue-

se pela gramatura do papel utilizado, os rabiscos e as aquarelas 

em preto, branco e tons de marrom que transformam o livro 

em um atrativo objeto de consumo e provável premiação. O 

seu formato, que também diferencia-se por ser quadrado, 

propõe uma aventura afinada com a contemporaneidade e 

favorece a representação do espaço e movimento, 

assemelhando-se a uma tela de cinema ou a um palco. Este 

aspecto possibilita a apresentação de imagens sequenciais e, 

quando aberto, aumenta a tendência panorâmica das 

641



paisagens (LINDEN, 2011, p.53). As ilustrações internas tomam 

páginas inteiras e sucessivas, e podem ser interpretadas da 

esquerda para a direita. O título, com o nome do personagem 

principal, segue uma linha tradicional de livros infantis e é 

denominado como “título nominal” (NIKOLAJEVA; SCOTT, 

2011, p.308). Embora essa prática acione um dispositivo 

narrativo didático, fornecendo ao leitor algumas informações 

diretas e honestas sobre o conteúdo do livro, o nome Rosa 

também seduz e atiça a curiosidade do leitor uma vez que está 

aberto diversas interpretações – a princípio, não se sabe se é 

um nome próprio ou o nome dado a uma espécie de flor – e, 

em consonância com o projeto gráfico da capa – de cores 

terrosas e melancólicas que estabelecem uma relação 

evocativa da solidão e do abandono – cria um certo 

afastamento que enfatiza a existência do livro como artefato, 

ou seja, podemos apreciar o livro ilustrado como uma obra de 

arte que nos impele a ver com uma mente indagadora, 

conforme o olhar de cada leitor. 

Estas características citadas que remetem às artes 

plásticas, segundo Allan Powers (2008), foram as responsáveis 

por influenciar o mundo editorial, incorporando cada vez mais 
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o design às narrativas, tornando o investimento nos aspectos 

gráficos tão determinada intenção que tem como objetivo guiar 

uma proposta particular de leitura, com isso, o editor passa a 

ser um mediador que, através dos recursos empregados, 

fornece instruções de como ler, mas também oferece ao leitor 

certa autonomia de como fazer uso desses recursos. 

O enredo visual, de forma clara e dinâmica, é 

independente das palavras, o que desafia o leitor a chegar às 

suas próprias conclusões. Entretanto, para que se tenha uma 

maior completude da história, faz-se necessário também a 

leitura do texto verbal, o que mostra que a cronologia entre 

imagens e texto não é linear. A interação do leitor, 

proporcionada através do duplo contato entre palavra/imagem 

prepara-o para acessar o texto principal, mas não explícito. 

Nikolajeva e Scott explicam que, no início do século XX, 

a relação dinâmica entre palavra e imagem envolvia diversas 

técnicas: o enriquecimento da compreensão por meio do 

detalhe, a criação de impacto afetivo tanto através do uso de 

palavras como pelo design da imagem, incluindo estilo e cor, a 

apresentação de perspectivas e pontos de vista diferentes no 

texto e na imagem e o uso de interação irônica entre as duas. 
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Contudo, à medida que o século avança, – nos anos sessenta na 

Europa e nos anos setenta no Brasil – inicia-se um movimento 

da ilustração que não é mais o de reproduzir, mas de 

interpretar a narrativa; e o que está em jogo não é a qualidade 

do desenho, mas o que ele pode contar, ou seja, o ilustrador 

surge como alguém que também conta, seja como um 

intérprete ou participando da história – nessa tendência, 

mudam a intenção e o impacto dos autores-ilustradores. Se 

antes a relação palavra-imagem tinha a intenção de esclarecer 

e explicitar mais os detalhes, cada vez mais os trabalhos passam 

a desafiar o leitor, introduzindo ambiguidades. Essas 

imprecisões em alguns momentos são tão intensas que quanto 

mais o texto é lido e as ilustrações são examinadas, mais 

enigmática parece ser a comunicação. “Como resultado, os 

leitores são obrigados a chegar a suas próprias respostas, suas 

próprias resoluções, e a juntar forças com os autores-

ilustradores na criação da ambientação, da história e da 

interpretação” (NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011, p.327). 

Essa tensão causada na leitura, quando imagens e 

textos narram tempos distintos, estimulam o leitor a descobrir 

histórias que revelam sentimentos de abandono e solidão, 

644



ambos (sentimentos) produzem um eco sensível que converge 

em narrativas que se entrecruzam, mas permanecem 

independentes cronologicamente. O autor não explicita as 

palavras “abandono e solidão” na narrativa verbal, mas através 

de uma intenção particular que propõe um jogo entre palavras, 

imagens e aspectos sensoriais é possível apreendermos uma 

leitura que trata de sentimentos fortes e que torna coabitável, 

em relação ao público leitor, uma articulação (entre palavra e 

imagem) que se entendia anteriormente somente como 

infantil. Da mesma forma que um livro ilustrado atrai um 

público infantil, ele também pode aproximar um público adulto 

que também se interessa por seus recursos gráficos. Tanto o 

signo verbal quanto o visual geram expectativa um no outro, 

propiciando novas experiências, assim, “o leitor se volta do 

verbal para o visual e vice-versa, em uma concatenação sempre 

expansiva do entendimento. Cada nova releitura, tanto de 

palavras como de imagens, cria pré-requisitos melhores para 

uma interpretação adequada do todo” (NIKOLAJEVA; SCOTT, 

2011, p.14). Imagem e texto configuram-se como leituras 

igualmente importantes e suscitam um contraponto 

estimulante, já que inauguram diversas interpretações 

possíveis, que envolvem a imaginação do leitor e que por 
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conseguinte preenchem as lacunas textuais e visuais, 

deliberadamente deixadas, de diversas maneiras. Vale ressaltar 

que não se pode ignorar o fato de que os leitores possuem 

diversos níveis de formação e que, por isso, partilham de 

diferentes referências culturais, convenções literárias e usos 

linguísticos, sendo assim, a recepção do livro será concebida de 

diferentes formas por cada grupo de leitor. 

Através da valorização do design e das ilustrações, em 

Rosa (que pode ser considerado um picturebook) como em 

muitos outros livros que possuem o selo infantil, crianças e 

adultos compartilham de um mesmo universo que podemos 

entender como complexo, uma vez que os componentes 

verbais e visuais funcionam entre si em numerosas relações 

que geram diversos aspectos. Quando o tema abordado pelo 

livro é compreendido de forma flexível, múltipla, estendida e 

não delimitada, os limites que o separam entre adultos ou 

crianças deixam de ter contornos rígidos, permitindo-nos 

pensar acerca de histórias que atravessam de um público para 

outro e que, nessa interação movente, escapam às posições 

polarizadas e extremadas. 

646



A ideia de uma literatura que transite entre diferentes 

públicos não é recente, autores e leitores sempre cruzaram as 

bordas em ambas as direções, com ou sem ajuda do mercado 

editorial. A multiplicidade de significados permite a escolha de 

vários caminhos para compreensão e experimentação e 

direciona o livro para a constituição de públicos distintos. Dessa 

forma, é possível que crianças e adultos se reconheçam e 

vivenciem a história das mais diversas maneiras e intensidades. 

Como exemplo podemos citar Lewis Carroll, uma vez que nos 

livros de Alice há um lugar na ficção não só para a criança que 

há em todos os adultos, mas também para o adulto que há em 

cada criança; ou seja, seus livros buscavam na infância um elo 

entre adultos e crianças, que os faziam questionar o mundo em 

que viviam e também igualava todos em uma essência ainda 

não corrompida pelo convívio social. 

No livro, texto e imagens engendram uma narrativa 

metafórica que se vale da construção de uma certa intensidade, 

proporcionada pelo intercâmbio entre o visual e o verbal, para 

mover a sensibilidade do leitor. As lembranças dolorosas 

correm fundo no menino já adulto e são construídas através 

das lacunas deixadas por um texto enxuto e poético, com 
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palavras que condensam uma constelação de sentidos, que se 

relacionam com a afetividade e a memória, e desafiam a 

participação crítica do leitor. O texto, da forma que nos é 

apresentado, cria possibilidades de leituras em diversos graus 

de sofisticação e experiências de vida, de modo que nenhum 

público é excluído, sendo possível afirmar que o texto solicita 

um princípio de igualdade no convite amplo e inclusivo para 

adultos e crianças. Ao situar o protagonista num ambiente 

bastante verossímil, com a descrição visual de aspectos comuns 

da vida cotidiana, o narrador oferece uma visão seca da 

realidade, possibilitando ao leitor, pela autoidentificação, 

vivenciar seus próprios problemas. 

Através de um olhar sensível para a história, é possível 

afirmar que a relação do personagem Rosa com a figura 

paterna permanece densa e frágil, mesmo após o total 

desaparecimento do pai. Quando retorna ao local em que se 

passa a sua história e a partir do qual o pai abandonou toda a 

família, há um retorno a um tempo infantil na tentativa de uma 

reviravolta da sua vida presente, entrar nas lembranças dessa 

infância na busca por uma cisão ou conciliação com o seu 

passado, para a abertura de uma nova dimensão de futuro. Este 
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passado até então sempre presente, “através da recapitulação 

das sensações da infância no mundo adulto” (BINES, 2012, 

p.214), reveste-se de novos sentidos a cada vez que é 

pronunciado, tratando-se de uma vivência singular e íntima. 

Esses sentimentos de infância que ainda persistem na vida 

adulta apresentam-se como uma experiência a ser atravessada 

pelo personagem. É nesse sentido que podemos pensar o 

retorno do personagem ao local que viveu quando criança: 

como forma de travessia para uma nova vida. Ao retornar para 

este local em que seu pai o abandonou, é possível perceber 

decepções e desencontros e, simultaneamente, a tentativa de 

reencontrar aquilo que se perdeu há tempos, o pai. 

A forma poética de como a história é contada prepara 

para a identificação da morte pelo viés do sensível e, sob o 

signo do infinito2, descobrimos as tensões existentes entre as 

margens3 do que nos é conhecido e desconhecido. Reconhecer 

estes limiares, ainda que impossíveis de serem contornáveis, 

traz uma consciência de mortalidade e, aceitá-la como destino 

                                                           
2 Compreendemos o Infinito a partir das referências de Descartes à alteridade. Descartes 
observa que o Infinito “é uma ideia que se apresenta ao eu como um Outro que, mesmo que 
evidente, não pode ser reduzido ao eu ” (SOUZA, FARIAS, FABRI, 2008, p.124), ou seja, 
transcende o sujeito. 

3 Compreendemos, aqui, as margens como vida e morte. 
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inevitável, é permitir que a vida se refaça de uma nova forma, 

se reinventando para que a travessia permaneça ininterrupta 

para os próximos. A jornada é de justamente compreender que 

mesmo em face à experiência trágica, é possível a vida por 

outros fluxos, ainda que desconhecidos. 

Por fim, o jogo entre palavras, imaginação e aspectos 

sensoriais proposto por Odilon Moraes (2017), desestabiliza 

qualquer limite de público que se supunha existir. Através de 

uma história em que o personagem busca por uma conciliação 

ou cisão com as lembranças de infância e que estão 

intimamente vinculadas aos sentimentos de abandono e 

solidão, o autor empreende uma trajetória na qual a narrativa 

destaca o deleite pela imagem que, por sua vez, alargam as 

possibilidades sensoriais e semânticas e vascularizam a 

possiblidade de um leitor itinerante que entre percalços 

constitui sua leitura de mundo através dos livros que lê. 

No ensaio “Experiência”, de 1913, Walter Benjamin 

escreve uma frase que podemos notar que dialoga diretamente 

com esse texto: “A experiência é carente de sentido e espírito 

apenas para aquele já desprovido de espírito” (2002, p.23). 

Nesse sentido, Odilon Moraes (2017) não formula somente 
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uma linguagem poética, mas também a torna sensível, 

compartilhando de uma experiência humana de infinita 

variedade, na busca por uma transformação, um certo 

desmonte que entra em conflito com questões que são caras a 

uma experiência de vida. 

Há, portanto, na escrita do autor um processo de 

revelação da vida, que é iluminada pelo olhar e sentidos 

despertados no leitor. O estilo e construções simbólicas 

adotadas distanciam-se da ideia de estipular um público 

específico, ou seja, não estabelece como destinatário 

automático o público infantil. Por isso, afirmamos que não há 

uma idade correta para se ler um determinado livro, o que há 

são leitores que apreendem e interferem na obra a partir de suas 

vivências, criando um ilimitado de experiências quando provida 

de espírito e sentidos. 
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EIXO 6: LITERATURA 

INFANTIL/JUVENIL E A 

RELAÇÃO COM A IMAGEM 
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MONSTROS E ATMOSFERA DE MEDO EM 

HISTÓRIAS PARA CRIANÇAS E JOVENS 

Felipe Campos 

Os protagonistas de histórias de horror para crianças 

enfrentam ameaças e criaturas malignas, constantemente 

correndo perigo de morte. Apesar de sentirem medo ante a 

situação aterrorizante que estão prestes a enfrentar, tais 

personagens precisam de coragem para vencer o inimigo. 

Nessas narrativas, abordar o tema do medo significa focalizar o 

enfrentamento e a busca de meios para encarar e, muitas 

vezes, destruir os antagonistas. Por mais terríveis que sejam os 

monstros, é praticamente uma regra que o protagonista da 

literatura infantil vencerá o mal no fim da história (no caso da 

literatura juvenil nem sempre é assim). 

Uma atmosfera bem construída faz com que a história 

seja assustadora, e para isso o escritor utiliza a tensão 

psicológica que pode ser obtida com boas descrições de 

cenários. As personagens têm que enfrentar situações 

complicadas em uma atmosfera de terror que pode se basear 

no medo do desconhecido. Sabemos que não é recente a 

utilização de elementos de horror em histórias contadas para 
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crianças pois, seguindo a tradição oral, os contos de fadas, 

muitas vezes, são histórias em que o perigo está presente na 

forma de um monstro que desencadeia o medo ao longo da 

narrativa. A ameaça pode ser o que mora no bosque ou 

qualquer criatura assustadora que aparece quando alguém 

deixa de obedecer a uma ordem vinda de alguém mais velho. 

Este texto se propõe a abordar o medo e a figura do 

monstro tendo como objetos Os lobos dentro das paredes, de 

Neil Gaiman e Dave McKean, e Dentro deste livro moram dois 

crocodilos, de Claudia Souza e Ionit Zilberman. As narrativas 

mostram atmosfera de medo e tensão e constante 

enfrentamento de seus protagonistas. O estudo sustenta-se à 

luz dos teóricos H.P. Lovecraft, em O horror sobrenatural em 

literatura, Stephen King em Sobre a escrita – a arte em 

memórias, e Rosa Gens, no artigo “Enfrentando o horror: 

narrativas de susto para crianças e jovens”, que faz parte do 

livro As arquiteturas do medo e o insólito ficcional. 

O LOCCUS HORRIBILIS 

Talvez estejamos mais acostumados a entender o terror 

(o termo aqui empregado no sentido mais amplo e comum) 

como algo voltado para o público adulto, deixando o cânone 
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infantil de narrativas de medo apenas para os chamados contos 

de fadas, que com o passar das épocas se tornaram mais 

amenos. Para além dos contos de príncipes, princesas e 

castelos, há uma produção interessante pensada e produzida 

para crianças e jovens que se dedica a compreender o medo 

sem passar pelo didatismo, algo que mais atrapalha do que 

efetivamente vem a contribuir com a literatura. 

Não há como pensar em obras que tratam de medo sem 

se debruçar sobre o gótico, originado com O castelo de Otranto, 

escrito por Horace Walppole. A obra foi apresentada, 

primeiramente, como a tradução de um genuíno manuscrito 

italiano do século XVI, mas a farsa foi desmentida um ano 

depois, no prefácio à segunda edição. O maior mérito de 

Walpole foi provocar a retomada, na literatura, da fantasia e do 

sobrenatural, elementos próprios dos romances medievais, 

que haviam sido preteridos em favor das narrativas mais 

realistas e voltadas para assuntos cotidianos, em voga à época. 

A narrativa funcionou como um estopim para uma profícua 

tradição de narrativas que combinavam histórias de horror e 

terror, cenários medievais e eventos sobrenaturais (FRANÇA; 

ARAUJO, 2018, p.64). O castelo de Otranto fomentou “o medo, 
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o assombro e o maravilhamento”, que “se dá por meio de 

figurações, recursos simbólicos e outros processos de criação 

artística” (FRANÇA, 2017, p.23), tendo como uma de suas 

grandes características o loccus horribilis. Segundo o 

pesquisador e professor Júlio França, 

A literatura gótica caracteriza-se por ser 
ambientada em espaços narrativos opressivos, 
que afetam, quando não determinam, o caráter 
e as ações das personagens que lá vivem. Os 
ambientes podem variar conforme o contexto 
cultural de cada narração, mas tanto regiões 
selváticas quanto áreas rurais e os grandes 
centros urbanos são descritos, de modo 
objetivo ou subjetivo, como locais 
aterrorizantes. Os loci horribiles da narrativa 
gótica são um elemento essencial para a 
produção do medo como efeito estético, ao 
expressarem a sensação de desconforto e 
estranhamento que as personagens – e, por 
extensão, o ser humano moderno – 
experimentam ante o espaço físico e social em 
que habitam. (2017, p.24-25) 

Sobre os elementos que compõem a narrativa gótica, 

França destaca o loccus horribilis, a presença fantasmagórica do 

passado no presente e a personagem monstruosa, elementos 

que, não sendo exclusivos do gótico, quando somados, 

alcançam o objetivo de produzir efeito estético e, 

consequentemente, medo. 
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Em Sobre a escrita, obra que mistura autobiografia com 

livro teórico acerca do ofício de escrever, Stephen King (2015) 

faz questão de acentuar o caráter ficcional das narrativas de 

horror, isto é, deixa claro que o gênero lida com “horrores de 

mentira”. O ensaísta procura explicar a lógica da narrativa de 

horror por meio de um conceito aristotélico: o de catarse. O 

processo catártico possibilitaria extravasar, através do medo 

produzido pela narrativa ficcional, os pavores associados ao 

horror real, aquele relacionado às condições de existência e de 

sobrevivência do ser humano (FRANÇA, 2017, p.4). Uma outra 

categoria aristotélica, a verossimilhança, tem papel importante 

na reflexão de King. Ao defender que a construção de uma 

narrativa verossímil é decisiva para a produção dos efeitos do 

horror, ele alerta que o ficcionista precisa reconhecer, em seu 

público, quais são os parâmetros de aferição da realidade e os 

termos de aceitação do pacto ficcional (2017, p.5). 

Ainda segundo o pesquisador, a descrição é 

fundamental para transformar o leitor em partícipe da história, 

vivenciando-a de forma sensorial, o que ajuda no processo de 

mimese na hora de acreditar nos fatos narrados, sentir todas as 

emoções das personagens, ficar tenso, chorar, sorrir e perceber 
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o espaço onde a obra acontece. O estudioso deixa explícita essa 

parceria entre escritor e leitor quando afirma que “a descrição 

é o que transforma o leitor em um participante sensorial da 

história” (KING, 2015, p.149), mas a responsabilidade maior é 

de quem está contando: “A descrição pobre deixa o leitor 

confuso e míope. A descrição exagerada o enterra em detalhes 

e imagens” (2015, p.150). A ambientação é fator importante 

para o sucesso desse contrato assinado entre as duas partes, 

visto que “quanto mais selvagens, fantasiosas e extraordinárias 

forem as circunstâncias de uma cena de horror, mais prazer 

receberemos dela” (FRANÇA; ARAUJO, 2018, p.32) e assim, 

mesmo no conforto de sua cadeira e protegido de todos os 

perigos fictícios, o leitor ainda se vê ameaçado e, ao mesmo 

tempo, entretido. Continuando a reflexão acerca do desenrolar 

da narrativa e suas circunstâncias, “quando elas são muito 

próximas da natureza comum, embora violentamente nutridas 

pela curiosidade por meio da aventura, não podemos repeti-las 

ou sobre elas refletir sem que haja um excedente de dor” 

(2018, p.32). 

Esse espaço ficcional, que corresponde ao que é físico, 

material e tangível, é o cenário para que se desenvolva a 
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atmosfera, que é mais voltada para a sensação e, em uma 

história de medo, deve ser algo claustrofóbico, inexplicável, 

desconhecido, denso e que venha de todas as direções. Ao 

recorrermos a elementos como insegurança, ameaça da morte 

e dor, podemos concluir que 

a tendência é naturalmente reforçada pelo fato 
de que a incerteza e o perigo estão sempre 
intimamente associados um ao outro. 
Consequentemente, qualquer tipo de mundo 
desconhecido é um mundo de possibilidades 
perigosas e más. (FRANÇA; ARAUJO, 2018, p.36) 

Dessa maneira, tudo que envolve a narrativa, onde as 

aventuras acontecem, farão parte não apenas da história, mas 

da existência de cada personagem, modificando suas 

características. Como uma via de mão dupla, o cenário também 

é modificado pela ação de cada personagem. 

Os objetos que servem como corpus ficcional são dois 

livros ilustrados: Os lobos dentro das paredes, de Neil Gaiman e 

Dave McKean, e Dentro deste livro moram dois crocodilos, de 

Claudia Souza e Ionit Zilberman. Cabe analisar, de forma atenta, 

não apenas o texto verbal e como as letras estão dispostas, mas 

também as ilustrações e a conversa entre palavras e imagens. 

Texto verbal e não-verbal apresentam diferentes estruturas e 
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caminham juntos para melhor contar uma história. Sobre a 

recepção do leitor, 

Abrimos um livro ilustrado. Olhamos o sonho 
“dentro” do livro. Entretanto, de uma maneira 
ou de outra, somos afetados pelo seu formato, 
a textura do papel, a direção na qual as páginas 
são viradas. Os aspectos físicos do livro podem 
limitar a imaginação do artista, mas, por outro 
lado, podem se tornar um novo ponto de 
partida para a imaginação. Após cairmos dentro 
de um livro e voltarmos como de um sonho, o 
livro como objeto nos parece totalmente 
diferente. (LEE, 2012, p.6) 

É importante que a ilustração não reduplique a mesma 

informação do texto verbal, o que faz o trabalho do ilustrador 

ser bom é justamente criar outro texto, ampliar o significado 

das palavras, desdobrar os acontecimentos, adicionar diversas 

informações e, por vezes, seguir completamente em outra 

direção, mas que mantenha de alguma maneira diálogo com a 

sua base, a história. Ainda sobre a ilustração, o professor e 

artista Rui de Oliveira explica que 

Só haverá interesse na ilustração se ela nos 
possibilitar a criação de um novo texto visual. 
Uma das finalidades da ilustração nos livros não 
é apenas apresentar uma versão do texto, mas 
sim favorecer a criação de outra literatura, uma 
espécie de livro e imagem pessoais dentro do 
livro que estamos lendo. (2008, p.33) 

661



A função do ilustrador, ainda segundo Oliveira, é 

transformar uma situação comum e real em incomum e 

fantástica, conferindo visualidade à imaginação do leitor: “O 

espaço imaginário entre o visto e o não visto é a área 

preferencial de atuação do ilustrador ante a sua inexorável 

referência a um texto literário.” (OLIVEIRA, 2008, p.37). 

Existem algumas diferenças entre obras de literatura 

infantil e juvenil e obras adultas quando o assunto é medo. A 

superação de obstáculos é recorrente e a quebra de 

expectativa relacionada ao humor também acontece, mas isso 

não descarta a atmosfera que assusta e esconde perigos. Para 

a professora Rosa Gens, 

Uma das sensações que permeia os textos, 
principalmente para crianças pequenas, é a 
manutenção da atmosfera amedrontadora e o 
prenúncio de sua dissolução. Aparece uma 
ameaça, que é levada ao seu extremo, para 
depois ser desconstruída. E muitas vezes, nesse 
trajeto, o medo associa-se ao riso, que nada 
mais é do que um alívio à situação tensional que 
se expõe. [...] No fundo, trata-se de enfrentar o 
medo. (2013, p.110) 

OS LOBOS DENTRO DAS PAREDES 

O livro escrito por Neil Gaiman e ilustrado por Dave 

Mckean conta a história de Lucy, uma menina que mora com a 
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família em um casarão antigo, de onde podem ser ouvidos 

barulhos estranhos vindos de dentro das paredes. Apenas a 

menina consegue ouvi-los e quando pergunta para seus pais ou 

irmão se eles também os ouvem, ela é ignorada e o assunto 

prontamente esquecido, sem terem lhe dado a devida 

importância. A única resposta que a menina obtém é: “quando 

os lobos saem das paredes tudo está acabado” (2003, p.11). 

As ações das personagens, no começo do livro, estão em 

negrito, reforçando a impressão de que elas parecem muito 

focadas em seus afazeres e, por isso, não prestam atenção na 

ameaça. Assim, vemos a mãe com as geleias, o pai praticando 

tuba e o irmão entretido com o video game. Lucy, a única a 

perceber, fica sem saber como agir. Essa sensação estranha de 

que algo está errado e que não pode ser evitado, ou melhor, 

sem saber o que está para acontecer, dá à história a atmosfera 

tensa necessária para uma obra de medo. A menina, a única a 

prever o perigo, tenta em vão alertar as outras pessoas: 

– Não – disse a mãe. – Não existem lobos dentro 
das paredes. Você deve estar ouvindo 
camundongos. Eu acho. 
– Lobos – insistiu Lucy. 
– Tenho certeza de que não são lobos – replicou 
a mãe. – E depois você sabe o que dizem… Se os 
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lobos saírem de dentro da parede está tudo 
acabado. 
– O que está acabado? – perguntou Lucy. 
– Tudo – disse a mãe. – Todo mundo sabe disso. 
(GAIMAN, 2006, p.11) 

Os blocos de texto interagem com as ilustrações e 

percebemos esse movimento quando no começo estão em 

linha reta, mas, com os ruídos dos lobos, eles começam a 

aparecer em diagonal, para representar confusão. Ainda 

podemos observar as fontes, que aumentam enquanto os lobos 

fazem barulhos, mostrando que os animais estão cada vez mais 

próximos e podem atacar a qualquer instante. Esse recurso, 

que cria expectativa, pode ser entendido como uma 

antecipação para o clímax, o que foi muito bem executado 

através do virar de páginas, pois é depois de um momento de 

calmaria que os invasores finalmente saem das paredes. As 

várias formas de apresentação de texto – emulando histórias 

em quadrinhos, utilizando balões para as falas das personagens 

– retiram o livro do lugar comum, intensificam o estilo utilizado 

na obra, mudam a forma de recepção da leitura e facilitam a 

imersão, pois não deixam de ser uma nova maneira de dar 

ritmo à leitura. Esse artifício já prepara para a futura quebra de 

expectativa e mudança de realidade na vida das personagens. 
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A ilustração tem papel importante no livro. Ela carrega 

traços angulosos, rostos deformados nas personagens, tons 

escuros e mistura de técnicas, montagens e narrativas, o que 

causa estranhamento. Algumas páginas são divididas para que 

diferentes ilustrações caibam em um determinado espaço, e 

ainda, em outros momentos, utiliza-se página dupla para 

maior impacto, como, por exemplo, quando os lobos 

aparecem, personagens que surgem com outra técnica de 

desenho, diferente das que tinham sido mostradas até então, 

para reafirmar a característica de presença sobrenatural tão 

mencionada na narrativa antes de eles aparecerem. Um dado 

a ser ressaltado é o jogo de cores: quando as personagens 

estão nos cômodos da casa, os tons amarelados transmitem 

calor e segurança; dentro das paredes as cores são escuras, 

quase sem iluminação, trazendo a sensação de claustrofobia, 

e na parte externa, durante a noite, com o azul escuro, que 

transmite frio e desamparo. 

A contribuição do ilustrador para a criação da atmosfera 

de uma história de medo equivale à do escritor, pois entende-

se que os dois trabalhos andam juntos, um se apoia no outro, 

principalmente quando os desenhos mostram o que não está 
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escrito no texto e abrem outras possibilidades de 

interpretação. Isso acontece várias vezes em Os lobos dentro 

das paredes, pelo fato de os trabalhos de Gaiman e McKean 

dialogarem tanto em temática quanto no tempo de parceria 

que os dois artistas têm, pois eles já trabalharam em outros 

projetos anteriormente. Um exemplo de informação dada 

unicamente pela ilustração é mostrar como os quadros 

funcionam como portais de dentro das paredes para os 

cômodos da casa, e também usar o artifício já conhecido de 

histórias de terror que são os olhos das pinturas e rachaduras 

na parede para alguém ou algo espionar o que está 

acontecendo – esse cliché funciona tanto para os misteriosos 

antagonistas, como para a família expulsa de casa. 

A obra se divide em dois momentos, que empregam as 

características de horror e terror separadamente. O primeiro 

acontece enquanto Lucy apenas tem a sensação ruim e ouve os 

barulhos, encostando o ouvido na parede. Assim, temos a 

certeza de que algo está na casa, mas nós, leitores, assim como 

as personagens, sabemos o que está acontecendo, mesmo que 

em diferentes níveis – a atmosfera tem maior importância 

nesta primeira parte por ambientar o leitor na história, 
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facilitando a imersão. O segundo momento consiste no instante 

em que os lobos finalmente aparecem e atacam, agentes 

invasores da destruição, deixando a casa totalmente 

bagunçada e expulsando a família, mexendo em seus pertences 

e tirando tudo do lugar. 

Os lobos não querem devorar as demais personagens 

que, no entanto, se espantam com o surgimento deles e fogem, 

abandonando a própria casa, o lugar, a princípio, mais seguro 

para viverem. Não ter mais onde ficar, perder a referência e 

também ter seu espaço violado pode ser tão assustador quanto 

ser perseguido por um monstro cheio de dentes pontiagudos e 

unhas afiadas. A nova situação desestabiliza as personagens e, 

consequentemente, o leitor. 

Já próximo ao final da história, Lucy é a única que tem 

ímpeto de tomar de volta sua casa e faz o mesmo que os lobos 

tinham feito antes: se esgueira por entre as paredes e, depois 

de convencer sua família de que eles não têm que se mudar, 

mas, sim, ter coragem para enfrentar os lobos, ela consegue 

entrar novamente na casa e mandar os invasores embora. A 

inversão de papéis, por mostrar a família como invasora, até 

expulsar os lobos da casa traz comicidade à conclusão de todos 
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aqueles acontecimentos que desestabilizaram de uma maneira 

ou de outra cada personagem. 

No final do livro, pode-se entender que a família 

enfrentará outros perigos maiores no futuro, que dificuldades 

devem ser combatidas e que, eventualmente, situações mais 

sérias podem acontecer, por outro lado, tais dificuldades 

encontrarão as personagens mais preparadas. A obra focaliza 

enfrentamento e coragem, apesar do espanto que uma 

situação, a princípio sem ter como ser resolvida, pode causar. 

DENTRO DESTE LIVRO MORAM DOIS CROCODILOS 

O título Dentro deste livro moram dois crocodilos 

convida o leitor para um jogo com o protagonista, um menino 

que está próximo de um livro que, segundo ele, guarda dois 

enormes crocodilos. A criança faz questão de dizer que não tem 

medo de várias coisas no mundo, o único medo é justamente o 

de crocodilo. A folha de guarda já mostra uma ilustração da 

sombra do que seria uma cauda gigante, o que nos faz pensar 

o quanto o menino tem medo e como ele vê os crocodilos, e 

também, por outro lado, pode deixar o leitor em dúvida quanto 

ao tamanho do animal, se é mesmo do jeito que o menino diz, 

pondo assim um ponto de interrogação sobre o tamanho real 
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do perigo – se é que ele existe de verdade. Esse fato lembra um 

pouco a conhecida frase de Michel de Montaigne: “A coisa de 

que tenho mais medo é o próprio medo” (Apud FRANÇA; 

ARAUJO, 2018, p.24). 

O livro trata o medo como algo natural. A escritora 

Claudia Souza mostra que todos podem tê-lo, mesmo que não 

seja provocado pelas mesmas coisas, e esse pensamento fica 

bem compreendido quando o texto da quarta capa chama o 

leitor para uma conversa sobre o assunto: “Você tem medo de 

cobra? E de tubarão? E de palhaço, do escuro, de levar bronca 

da professora, de altura, tem?”. Logo, a proposta de falar sobre 

medo ganha ares mais leves, o que não quer dizer que a 

atmosfera construída com as ilustrações de Ionit Zilberman não 

tenha seus artifícios para mostrar o que o menino sente. Um 

exemplo é quando o garoto diz que os crocodilos “são horríveis, 

têm a pele escamosa, patas com garras agudas e olhos 

ameaçadores” (SOUZA, 2011, p.23), enquanto mostra ele se 

esticando em cima do livro para que pareça maior, dando um 

efeito de dramaticidade ao relato, e ainda, no canto, mais uma 

silhueta do que seria o crocodilo. 
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A comunicação entre texto e imagem é direta. A 

ilustração, que toma a maior parte do livro, conta com 

fotografias do personagem colorido e recortado em papelão, 

interagindo com o livro que guarda os crocodilos e também 

com outras figuras em diversos cenários. Utilizam-se sombras 

para fazer com que os crocodilos sejam gigantescos e, além 

disso, são manipuladas diferentes cores, quando, por exemplo, 

o menino fala de palhaço e se vê em um circo; quando 

menciona tubarões e aparece como se estivesse em uma praia 

ou quando fala de fantasma e a ilustração ganha tons de azul. 

As imagens dão conta do exagero de como o menino pensa os 

crocodilos, como também da falta de medo que ele sente pelas 

outras coisas. 

Uma interessante passagem do texto é a que confirma 

que os medos são pessoais e que também, com o tempo, eles 

mudam, assim como nós mudamos: “Minha mãe disse que 

não preciso me preocupar. Que daqui a algum tempo este 

medo vai passar e eu vou ver que não preciso mais dele” 

(SOUZA, 2011, p.25). O menino continua a pensar sobre os 

medos e depois sobre crescimento e novo posicionamento 

ante as dificuldades que, conforme as fases passam, 
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costumam ser diferentes: “Ela disse que, um dia, a gente vê 

que a coisa da qual a gente tinha medo não era tão pavorosa 

como a gente pensava. Que a gente é maior e mais forte que 

os medos que sente” (SOUZA, 2011, p.26-27). 

Mesmo com esta passagem, a ilustração, como outro 

texto paralelo, mostra o que seriam os crocodilos reais dentro 

do livro e ainda faz uma inversão ao mostrar a sombra do 

menino tomando boa parte da imagem, talvez insinuando que 

as lagartixas (os tais crocodilos que viviam dentro do livro) 

tenham tanto medo do menino quanto ele tinha delas. A obra 

trata de medo, mas não necessariamente de coragem. Fala de 

lidar com os medos e respeitar seus limites, entender que todos 

de alguma forma temem algo e está tudo bem ser assim. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como componente que pode ter papel importante para 

o desenvolvimento de qualquer narrativa, o cenário constrói o 

universo próprio da obra, muitas vezes sendo tão crucial 

quanto um protagonista. Se olharmos pela ótica do medo, esse 

espaço ficcional pode ter elementos sobrenaturais ou não, mas 

que, de diversas formas, trazem a sensação de insegurança e 

perigo não apenas para as personagens, mas também para o 
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leitor. A literatura gótica nos trouxe o locus horribilis e, desde 

então, essa construção da cenografia voltada para o medo se 

transforma e se reinventa. 

Quando o objeto de pesquisa é o processo de confecção 

da cenografia do medo nas literaturas infantil e juvenil, essa 

transposição do cenário horrível da literatura gótica clássica 

para o universo maravilhoso dos livros para crianças e jovens se 

reconfigura, e muito desse trabalho é feito pela ilustração, que 

não apenas transforma palavras em cores e formas, mas 

expande seu universo. Não importa se isso se dará através de 

obras que trabalhem o sobrenatural como algo corriqueiro já 

que o público-alvo não tem fronteiras que separam a realidade 

da fantasia, que talvez, para o olhar leigo, pode distanciar a 

história da realidade, mas, como artifício lúdico, consegue 

transmitir mensagens que só são possíveis dentro dos livros por 

meio de personagens e suas aventuras. 
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O LIVRO DE LITERATURA PARA CRIANÇAS: 

“UM OBJETO ESTÉTICO PERFEITO”? - UMA 

ANÁLISE DAS JUSTIFICATIVAS DO PRÊMIO 

FNLIJ - O MELHOR PROJETO EDITORIAL 

(2013-2018) 

Josiane de Souza Soares 

INTRODUÇÃO 

O livro de literatura endereçado a crianças vem se 

sofisticando a cada dia. Mesmo aquele leitor pouco 

familiarizado com esse universo será capaz de distinguir, nas 

prateleiras de uma livraria ou de uma biblioteca, os impressos 

destinados ao público infantil. A profusão de cores e a 

variedade de formas, de tamanhos e de texturas contribuem 

para que o livro de literatura para crianças venha a ser 

considerado um objeto estético em si, ou seja, a literatura 

infantil não é identificável somente pelos aspectos lexicais, 

estruturas gramaticais, composição dos enredos ou temas que 

caracterizam os textos destinados à infância. 

Sabemos, conforme aponta Chartier (1997), que a 

literariedade de uma obra não é um status absoluto, ou seja, essa 

noção varia no espaço e no tempo. Na negociação desse sentido 

de literário, há um “intercâmbio entre esferas, instâncias, 
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formações, tecnologias, saberes, instituições e projetos que 

integram e delimitam o campo onde um texto se literaliza ou 

desliteraliza” (Lajolo; Zilberman, Apud ZAPPONE, 2006). 

No campo específico da literatura infantil, um aspecto 

que tem grande relevância na definição da “boa” literatura para 

crianças é a materialidade das obras. Assim, o designer gráfico 

do livro ganha cada vez mais força no mercado editorial, 

podendo ser encarado como um diferencial competitivo junto 

ao público consumidor e, ao mesmo tempo, considerado em 

seu caráter formativo junto ao pequeno leitor. 

Desse modo, entendemos que as maneiras pelas quais 

são dispostos os elementos que contam uma história (título, 

subtítulos, ilustração, o formato do livro etc.) corroboram para 

que o leitor percorra uma certa narrativa, construindo um 

determinado entendimento para aquilo que lê. É nesse sentido, 

portanto, que podemos afirmar que diferentes materialidades 

produzem variadas compreensões para um mesmo texto. As 

formas materiais impactam diretamente na produção de 

sentidos, de modo que a compreensão daquilo que se lê 

depende não só das modalidades discursivas, mas da forma 
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como o discurso verbal escrito se apresenta ao leitor. Nessa 

perspectiva, adverte Chartier: 

manuscritos ou impressos, os livros são objetos 
cujas formas comandam, se não a imposição de 
um sentido ao texto que carrega, ao menos os 
usos de que podem ser investidos e as 
apropriações às quais são suscetíveis. [...] Daí, 
então, a atenção dispensada, mesmo que 
discreta, aos dispositivos técnicos, visuais e 
físicos que organizam a leitura do escrito 
quando ele se torna um livro. (1994, p.8) 

No caso específico dos livros para crianças, a atenção 

dispensada aos dispositivos técnicos, visuais e físicos parece 

assumir certa centralidade. Logo, o projeto gráfico1 de uma 

obra agrega-lhe não só valor mercadológico, mas também 

funciona enquanto parâmetro de sua qualidade. Como 

testemunha da relevância que a materialidade de um livro 

destinado ao público infantil assume na definição de suas 

qualidades estético-literárias, podemos citar o prêmio 

outorgado pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil 

(FNLIJ) à produção de livros para crianças e jovens, que inclui 

                                                           
1 “Por projeto gráfico de um livro entende-se uma série de escolhas e partidas que definirão 
um corpo (matéria) e uma alma (jeito de ser) para esse objeto. [...] o objeto chamado livro tem 
um corpo, isto é forma, tamanho, cor, tato, cheiro [...] que é como ele se apresenta para nós. 
[...] Seu conteúdo, o qual chamei de alma, vai ser revelado à medida que percorremos o texto, 
vemos suas imagens, passamos suas páginas [...]. A escolha do papel, formato, dimensão, letra, 
tipo de impressão, encadernação, quantidade de texto em cada página - [...] - são de grande 
importância para interferirem no modo de construir um todo, essa proposta chamada livro.” 
(MORAES, 2008, p.49-50) 
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em suas categorias de premiação, desde 1993, o Prêmio FNLIJ 

– Glória Pondé – O Melhor Projeto Editorial. 

Neste artigo, partimos de indagações sobre o que 

constitui um projeto editorial2 que agrega valor artístico-

literário aos textos endereçados aos leitores infantis, tentando 

evidenciar que elementos de sua composição (ilustrações, tipo 

de papel, formato, material, tipografia, entre outros) são 

considerados na apreciação das obras que receberam o Prêmio 

FNLIJ de melhor projeto editorial. Para tanto, recorremos à 

publicação organizada pela Fundação que divulga as 

justificativas dos votantes para a concessão da referida 

distinção, as quais se encontram disponíveis no site oficial da 

instituição3. As publicações disponibilizadas pela FNLIJ 

compreendem um período de sete anos (2011-2018). 

Com a intenção de produzir respostas possíveis às 

indagações expostas, tomamos como fontes as justificativas 

dos votantes publicadas no período mencionado, com exceção 

dos anos de 2011, 2012 e 2014, pois os livros premiados em 

2011 e 2014 se classificam como gênero informativo, fugindo 

                                                           
2 Neste texto, as designações designer gráfico, projeto gráfico e projeto editorial de um livro 
são utilizadas com a mesma acepção. 

3 www.fnlij.org.br 
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ao escopo deste trabalho; e, em 2012, conforme as 

informações disponibilizadas pela Fundação, não houve 

premiação na categoria O Melhor Projeto Editorial. 

O estudo encontra-se organizado em duas seções: na 

primeira, discorremos sobre a FNLIJ e seu papel como instituição 

voltada para divulgação, legitimação e regulação da produção 

literária para crianças no Brasil e, em seguida, dissertamos sobre 

o Prêmio FNLIJ – Glória Pondé – O Melhor Projeto Editorial, 

contextualizando-o enquanto uma categoria do Prêmio FNLIJ. Na 

segunda seção, apresentamos as justificativas dos votantes, 

buscando evidenciar os aspectos da materialidade dos livros 

infantis premiados que são alvos de apreciação. 

A FNLIJ E SEU PAPEL NA REGULAÇÃO E NA DIVULGAÇÃO DA 

LITERATURA PARA CRIANÇAS NO BRASIL 

Concordamos com Edmir Perrotti (1990), quando 

afirma que a história mais recente da legitimação e da 

divulgação da literatura infantil brasileira é fortemente 

impactada pela FNLIJ, uma vez que, desde sua criação em 

1968, a instituição tem atuado em diferentes projetos e ações 

no campo da promoção da leitura e da literatura para crianças 

e jovens. A partir de projetos idealizados e executados pela 
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própria entidade, passando por associação a movimentos 

sociais e outras organizações da sociedade civil, até a 

participação efetiva em programas governamentais de 

promoção do livro e da leitura, a Fundação foi afirmando a sua 

importância em território nacional. 

A FNLIJ constitui-se como uma seção do International 

Board on Books for Young People (IBBY), cuja criação data de 

1953. O IBBY é uma instituição sem fins lucrativos, formada por 

associações e pessoas de diferentes partes do mundo, cujos 

interesses comuns remetem à literatura infantil e juvenil. Hoje, 

a instituição tem seções em mais de 60 países e, dentre as suas 

atividades de maior destaque, tem-se a concessão do Prêmio 

Hans Christian Andersen, considerado a maior distinção no 

campo específico da literatura infantil4. 

Embora a FNLIJ tenha se instituído como uma entidade 

independente em relação ao governo, a sua criação em 

território brasileiro veio atender a uma demanda do Estado, 

alinhada aos ideais de promoção cultural que orientavam as 

                                                           
4 O Brasil concorre ao Prêmio desde 1970. A indicação dos autores para receberem o prêmio 
Hans Christian Andersen é realizada pela FNLIJ. Dentre os indicados, duas escritoras já foram 
contempladas, Lygia Bojunga (1982) e Ana Maria Machado (2000); na categoria ilustrador, 
Roger Mello recebeu a láurea no ano de 2014. 
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ações governamentais naquele período. Esse movimento 

ocorreu via Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP), 

órgão do Ministério da Educação. É importante destacar, 

também, que a criação da instituição não se tratou de ação 

isolada; ao contrário disso, ela pode ser encarada como 

desdobramento de fatores ocorridos em momentos anteriores, 

por exemplo: a expansão quantitativa da educação formal, o 

fortalecimento do mercado editorial brasileiro na década de 

1950, o fortalecimento de órgãos, como o Instituto Nacional do 

Livro, cujas atividades editoriais se fortaleceram entre os anos 

de 1945 e 1946 (ARAÚJO, 2002), e a emergência de um campo 

de conhecimento específico, voltado às discussões de 

problemas relativos à literatura infantil, que remonta a segunda 

metade do século XX (MORTATTI; OLIVEIRA, 2015). 

Dentre as atividades desenvolvidas pela instituição que 

contribuíram para a sua projeção no cenário nacional e que, ao 

mesmo tempo, colaborou para que a literatura produzida para 

crianças pudesse ganhar certa notoriedade, destacamos a 

concessão do Prêmio FNLIJ - O Melhor para a Criança, o qual 

teve sua primeira edição em 1974. Em seus quase 44 anos de 

existência, a láurea concedida pela instituição ampliou-se e foi 
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se consolidado como a distinção máxima concedida aos livros 

infantis brasileiros, dando visibilidade a escritores e a 

ilustradores nacionais e, da mesma maneira, fomentando e 

dando destaque a empresas do ramo editorial. 

Em seus primeiros anos de existência, a premiação 

contava com apenas uma distinção – O Melhor para a Criança 

–, pois, conforme seus idealizadores, nesse período o número 

de livros destinados ao público juvenil era pouco expressivo. Os 

primeiros anos de edição do prêmio já davam sinais do 

movimento crescente do mercado editorial de livros destinados 

para o público leitor infantil. Em 1975, o número de livros 

nacionais em primeira edição que concorreram à premiação era 

de 42 títulos; em 1978 chegou a 107. A partir da década de 

1980, foi ocorrendo um sensível aumento no número de obras 

que passaram a concorrer à premiação (FNLIJ, 2008). Esse 

movimento ascendente indicava o próprio desenvolvimento do 

mercado editorial voltado ao público consumidor infantil, que 

foi beneficiado com maiores investimentos, impulsionados 

pelo reconhecimento no mercado internacional da produção 

literária brasileira para crianças e, principalmente, pelas 

políticas governamentais de promoção de leitura, as quais se 
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caracterizavam pela compra e distribuição de obras para a 

formação de salas de leitura e, posteriormente, de bibliotecas 

escolares. Esses fatores tornavam o livro para crianças e jovens 

um produto comercialmente rentável (HOHLFELDT, 2010). 

Paulino afirma que “o mercado, com sua transformação 

das artes em mercadorias encomendadas, propagandeadas, 

patrocinadas, vendidas e compradas compõem a instituição 

literária no nível da produção e no nível de sua recepção 

concreta” (2007, p.146). Nessa perspectiva, sem negar as 

qualidades artísticas da produção literária endereçada à 

infância, é que o livro para crianças inovou em seus formatos, 

materiais, suportes, gêneros, de modo que pudesse ser 

“patrocinado”, “vendido” e, mesmo, “premiado”. Esse 

movimento pode ser atestado nas ramificações que o Prêmio 

FNLIJ foi sofrendo em suas categorias, contando atualmente 

com 18 láureas distintas5. 

                                                           
5 O Melhor para a Criança (1974); O Melhor para o Jovem (1978); O Melhor Livro de Imagem 
(1981); Melhor Tradução/Adaptação - Criança, Melhor Tradução/Adaptação - Informativo, 
Melhor Tradução/Adaptação - Jovem, Melhor Tradução/Adaptação - Reconto (1988); O Melhor 
Livro Informativo (1990); Melhor Livro de Poesia (1992); Revelação Escritor (1992); Revelação 
Ilustrador (1993); Melhor Projeto Editorial (1993); A Melhor Ilustração (1994); O Melhor Livro 
Brinquedo (1997); O Melhor Livro de Teatro (1997); O Melhor Livro Teórico (1999); O Melhor 
Livro Reconto (2000); O Melhor Livro de Literatura de Língua Portuguesa (2005). 
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Não obstante a idoneidade do processo de premiação 

gerido pela FNLIJ, não é possível desconsiderar o fato de a 

Fundação ser mantida por editoras. Em 2008, por exemplo, o 

número de empresas que patrocinavam as atividades da 

entidade totalizava 60. Conforme afirmou Elizabeth Serra, 

secretária geral da Fundação, “no início eram duas ou três, e 

agora são 60” (FNLIJ, 2008, p.IX). De certo modo, podemos 

entender que, ao ser patrocinada pelo mercado editorial, a 

FNLIJ compromete-se em promovê-lo comercialmente. Nesse 

sentido, valem as palavras de Guerra, quando faz referências 

ao funcionamento da indústria cultural: 

Dentro desse processo, há uma promoção de 
obras, autores, ilustradores, através de sites, 
catálogos, visita de editoras às escolas e de 
prêmios, que são financiados justamente pelas 
mesmas editoras que agenciam as produções. 
Logo, há um estímulo maior para a produção, 
edição e venda de livros e, por conseguinte, um 
controle maior dessa indústria, que vai desde 
pesquisa de demanda de mercado à premiação 
de livros. (2015, p.23) 

Quanto à categoria O Melhor Projeto Editorial, 

destacamos que a sua criação, na década de 1990, poderia 

responder a um processo de renovação e incremento da 

produção literária no Brasil, ocorrida ainda nos anos de 1980. 

Segundo Coelho (2006), nesse período surgem novos gêneros, 
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como o livro de imagem; profissionais de diferentes áreas – 

desenhistas, artistas plásticos, pintores, cartunistas – se 

interessam pelo livro infantil, reinventando a sua materialidade. 

O desenvolvimento da tecnologia e da informatização foi outro 

fator decisivo nessa transformação, sobretudo a partir dos anos 

de 1990. As ferramentas digitais de edição e diagramação 

reduziram o tempo de edição, layout e formatação dos livros e, 

também, aumentaram as alternativas para se trabalhar capas, 

conteúdos e formatos (FONSECA, 2013). 

Em sua primeira edição, a distinção O Melhor Projeto 

Editorial foi angariado pela obra Coleção Folclore de Casa, cuja 

autora e ilustradora é Angela Lago, editado pela RHJ. As 

premiações seguintes destacaram autores, como Sylvia Orthof, 

Ziraldo, Thiago de Mello, Roseana Murray, Millôr Fernandes, 

entre outros. No campo da ilustração, destaca-se, sobretudo, o 

ilustrador Roger Mello, entre nomes como Nelson Cruz, 

Fernando Vilela e Graça Lima. O rol de editoras é bastante 

variado, contemplando desde grandes selos, como a 

Salamandra, braço infantil da Editora Moderna, e Companhia 

das Letrinhas, com destaque, a partir de 2004, para a extinta 

Cosac Naify, bem como editoras voltadas especificamente para 
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a produção de livros infantis, como é caso da editora Projeto, 

criada em 1992, tendo uma obra premiada em 1995. 

Mas que aspectos relativos à materialidade de obras 

premiadas pela FNLIJ são tomados como índices de valor pelas 

instituições e/ou pessoas físicas que analisam e conferem tal 

distinção aos livros de literatura destinados ao público 

consumidor infantil? Que importância esses elementos 

adquirem na comercialização dos mesmos? Que imagens de 

leitor infantil parecem emergir dessas avaliações? 

O LIVRO DE LITERATURA PARA CRIANÇAS: “UM OBJETO 

ESTÉTICO PERFEITO”? 6 

Nesta seção, buscaremos entender o que a FNLIJ 

considera como critério de qualidade, quando se refere à 

materialidade das obras destinadas ao público leitor infantil. Para 

isso, analisamos os textos que integram a publicação organizada 

pela própria Fundação, cujo conteúdo temático é a justificativa 

dos votantes para a concessão do Prêmio a uma obra. 

Abreu, ao realizar um estudo, cujo corpus de análise é 

composto pelas justificativas referentes ao Prêmio FNLIJ 2012 – 

                                                           
6A interrogação que intitula a seção foi elaborada a partir da afirmação de um dos votantes do 
Prêmio FNLIJ (FNLIJ, 2018, p.39). 
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Produção de 2011 e Prêmio FNLIJ 2013 – Produção de 2012, 

publicadas pela instituição, destaca que: 

o texto de justificativa é envolto por uma 
verdade, tem a intencionalidade de comprovar, 
demonstrar a razão de determinadas escolhas 
ou realidades. É um texto que apresenta uma 
sequência argumentativa de poder persuasivo, 
que tem como objetivo explicitar a causa, 
motivo de determinadas opções/preferências, 
atos ou decisões de um indivíduo ou um grupo, 
podendo representar ou não uma instituição e 
sua hegemonia. (ABREU, 2015, p.81) 

Quanto à forma material, a publicação configura-se 

como uma brochura simples. O seu conteúdo é formado pela 

identificação dos votantes, por uma apresentação, na qual se 

esclarece o objetivo do livreto, seguida pelas justificativas dos 

votantes, conforme as categorias do Prêmio FNLIJ. Ao final de 

cada texto, há as iniciais do nome do autor de cada justificativa. 

Compõem ainda essa publicação a listagem com as entidades 

mantenedoras da FNLIJ e informações acerca da gestão da 

instituição, com a identificação de seus membros e respectivos 

cargos ou funções. As publicações disponibilizadas no site da 

instituição contemplam o período de 2011 a 2018. Pelos 

motivos já expostos na introdução deste estudo, nos 

debruçamos sobre as justificativas referentes às premiações de 

2013, 2015, 2016, 2017 e 2018, num total de 12 textos. 
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Nesse período, cinco obras receberam a láurea O 

Melhor Projeto Editorial, a saber: Contos maravilhosos infantis 

e domésticos 1812-1815, de Jacob e Wilhelm Grimm, ilustração 

de J. Borges, editora Cosac Naify (2012/2013)7; Carmem: a 

Grande Pequena Notável, de Heloísa Seixas e Júlia Romeu, 

ilustração de Graça Lima, Edições de Janeiro (2014/2015); Inês, 

de Roger Mello, ilustração de Mariana Massarani, Companhia 

da Letrinhas (2015/2016); Cada coisa, de Eucanaã Ferraz, 

ilustração de Eucanaã Ferraz e Raul Loureiro (2016/2017); 

Catálogo de perdas, de João Anzanello Carrascoza, fotografia 

de Juliana Monteiro Carrascoza, Editora Sesi-SP (2017/2018). 

Um dado importante diz respeito à identificação dos 

votantes do Prêmio FNLIJ. Cabe destacar que, em seus anos de 

existência, esse processo foi sofrendo reformulações. Até 1987, 

a seleção era feita por um grupo de pessoas basicamente do Rio 

de Janeiro. Ainda que a hegemonia do Rio de Janeiro permaneça 

até os dias atuais, a partir de 1999 houve transformações na 

direção de ampliação do corpo de votantes e uma busca por uma 

representatividade nacional, com entidades e pessoas de 

                                                           
7 A primeira data refere-se ao ano de publicação e a segunda ao ano da premiação, que ocorre 
sempre no ano seguinte à produção do livro. 
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diferentes estados e regiões brasileiras. A participação de 

escritores, ilustradores e pessoas vinculadas profissionalmente a 

editoras, como membros do júri, foi vetada. 

As justificativas publicadas pela Fundação em relação ao 

Prêmio FNLI – O Melhor Projeto Editorial, nos anos aqui 

enfocados, foram assinadas por membros da equipe FNLIJ ou 

por professores universitários ligados ao campo das Letras, com 

apenas uma exceção, conforme as identificações a seguir: ano 

2013, Alice Áurea Penteado Martha (AAM), professora 

associada da Universidade Estadual de Maringá; João Luis 

Cardoso Tápias Ceccantini (JLC), professor assistente doutor da 

Faculdade de Letras da UNESP; Tania Piacentini (TP), 

coordenadora da Biblioteca Comunitária Barca dos Livros e 

diretora Geral da Sociedade Amantes da Leitura (SoALe) 

Florianópolis, SC; ano 2015, Isis Valéria Gomes (IG), integrante 

da FNLIJ desde 1980, fazendo parte do Conselho Curador da 

entidade na gestão atual; Leonor Werneck dos Santos (LWS), 

professora da Faculdade de Letras da Universidade Federal do 

Rio de Janeiro; ano 2016, Marisa Borba (MB), integrante da 

FNLIJ, fazendo parte do seu Conselho Diretor; Alice Áurea 

Penteado Martha (AM); ano 2017, Iraídes Maria Pereira Coelho 
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(IC), especialista em Literatura Infanto-Juvenil e Técnico em 

Assuntos Educacionais da Universidade Federal do Rio de 

Janeiro; Sueli de Souza Cagneti (SC), pesquisadora do CLEPUL - 

Centro de Literaturas de Expressão Portuguesa das 

Universidades de Lisboa, e Marisa Borba; ano 20188, Alice 

Áurea Penteado Martha. 

Conforme é possível observar, há uma predominância 

de votantes pertencentes a instituições do estado do Rio de 

Janeiro. Outro ponto que merece destaque é um certo 

equilíbrio entre as vozes representantes do discurso mais 

acadêmico e aquelas representantes da própria FNLIJ. Nesse 

sentido, o discurso acadêmico aparece como força de 

legitimação desse processo, dado o seu caráter de palavra de 

autoridade. A FNLIJ, por sua vez, enquanto instância que 

promove a premiação, reafirma o seu próprio discurso sobre a 

qualidade no campo da literatura para crianças e jovens, de 

modo a demarcar o seu lugar nessa arena discursiva que 

constitui o campo da crítica literária. 

                                                           
8 Não foi possível identificar a autoria da segunda resenha, pois as iniciais “IV” não foram 
encontradas na lista de votantes do referido ano. 
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Quanto aos aspectos elencados como índice de valor 

para a premiação das obras, a ilustração é um ponto de 

destaque em todos os textos analisados, ainda que se avaliem 

elementos diferentes, por exemplo: a técnica empregada, as 

cores, a sintonia entre o visual e o verbal, a ampliação de 

sentidos produzida pelo visual, os efeitos que as imagens 

podem promover no leitor, como o estranhamento: 

A escolha do cordelista e xilogravador J. Borges 
para ilustrar esses contos reforça a ideia de que 
a cultura popular vibra e ainda tem muito a 
oferecer às sociedades atuais e vindouras. (TP – 
Refere-se ao livro Contos maravilhosos infantis 
e domésticos:1812-1815, premiado em 2013) 

Esse livro se destaca em relação ao projeto 
gráfico-editorial por mostrar a história de 
Carmem Miranda de maneira criativa e 
colorida, porém sem usar tons tropicais nem 
cair no senso comum. A mudança dos tons de 
branco, cinza e preto para os tons coloridos 
ocorre gradualmente, montando uma cartela 
de cores raras vezes atribuídas à Carmem 
Miranda [...]. (LVS) 

A alternância de que ocupam páginas inteiras 
com outras iluminam singelamente os textos 
propiciará ao leitor, com certeza, outra leitura, 
outra viagem no tempo e no espaço. (MB – 
Refere-se ao livro Inês, premiado em 2016) 

As diferentes formas de ilustrar cada poesia, 
usando figuras antigas e modernas, recortes e 
colagens fotografias e reproduções, desenhos e 
até a palavra CHAVE, que ilustra o poema de 
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mesmo nome são um deleite para os olhos. (MB – 
Refere-se ao livro Cada coisa, premiado em 2017) 

As fotos de familiares da fotógrafa, em perfeita 
sintonia com a natureza e o estado de espírito 
das personagens dos episódios, recebem 
tratamento especial – luminosidade, 
enquadramento, movimento de luzes e 
sombras, disposição na página – e contribuem 
para a compreensão do universo de perdas em 
que se movem as criaturas das narrativas. (AM 
– Refere-se ao livro Catálogo de Perdas, 
premiado em 2018) 

As apreciações tecidas pelos avaliadores parecem em 

consonância com Linden (2011), ao destacar que a imagem foi 

gradativamente assumindo um espaço determinante no livro 

endereçado ao público leitor infantil. Se inicialmente o livro 

ilustrado era destinado a priori aos menos experientes em leitura, 

atualmente ele se consolida como uma forma de expressão por 

seu todo, exigindo uma maior competência leitora e 

estabelecendo modelos diversificados de leitura. A multiplicidade 

de estilo e a diversidade de técnicas utilizadas constituem-se em 

ferramentas para os ilustradores, que exploram ao máximo as 

possibilidades de produção de sentido. Assim, 

ler um livro ilustrado não se resume a ler texto 
e imagem. É isso e muito mais. Ler um livro 
ilustrado é também apreciar o uso de 
formatos, de enquadramentos, de relação 
entre capa e guardas com seu conteúdo, é 
também associar representações, optar por 
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uma ordem de leitura no espaço da página, 
afinar a poesia do texto com a poesia da 
imagem, apreciar os silêncios de uma em 
relação à outra. (LINDEN, 2011, p.9) 

A capa dos livros é outro elemento que ganha destaque 

como índice de qualidade dos livros infantis que receberam a 

distinção em O Melhor Projeto Editorial. Para Linden (2011), a 

capa de um livro é o lugar de todas as preocupações de 

marketing, constituindo-se em um espaço determinante para se 

estabelecer o pacto de leitura. Ela permite ao leitor antecipar 

informações e fazer hipóteses relativas ao tipo de discurso, ao 

gênero, ao tema, ao estilo da ilustração. Já o material utilizado 

em sua composição é um aspecto que tanto pode agregar valor 

comercial, quanto representar um diferencial no projeto gráfico. 

Nessa perspectiva, quando falam da capa dos livros 

premiados, os votantes destacam o seu material – em especial 

a capa dura –, sua composição imagética e seus componentes 

como diferenciais das obras: “A capa é cartonada, com abas 

fartas abas que dão firmeza ao acabamento da lombada”, 

destaca IG, quando justifica a premiação do livro Carmem: a 

Grande Pequena Notável. “A Editora Companhia das Letrinhas 

faz de Inês, pelo cuidado com sua produção, pela encadernação 

e pela capa dura… o melhor projeto editorial de 2016”, MB 
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(grifo nosso). “O livro, a começar pela capa, dura, com 

ilustrações sugestivas sobre objetos que são tocados por um 

homem despertam a atenção do leitor para as demais 

páginas…”, IC fazendo referências ao livro Cada Coisa (grifo 

nosso). “Já na capa temos abas triangulares externas de ambos 

os lados e ao abri-lo o leitor encontrará uma foto que fechada 

é particularmente visível”, IV reportando-se à capa do livro 

Catálogo de Perdas. 

A materialidade de uma obra, além de lhe conferir valor 

comercial, amplia os efeitos de sentido de um texto, sugere 

gestos e ritmos de leituras e, ao mesmo tempo, influencia as 

formas de manuseio de um livro. Por esse ângulo, o livro infantil 

parece explorar a seu favor toda a força da própria forma, seja 

sob o ponto de vista de sua comercialização, funcionando como 

elemento de sedução do pequeno leitor, seja como elemento 

produtor de sentidos para a própria leitura. Assim, os formatos, 

a tipografia e a gramatura do papel também aparecem como 

índice de valor das obras premiadas pela FNLIJ, segundo 

podemos constatar nos excertos a seguir: “A tipografia 

empregada no título da capa. As letras capitulares abrindo os 

blocos de texto. A diagramação genial com perfeita ocupação 
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do espaço ilustrado pelas imagens” (IG – livro Carmem: a 

Grande Pequena Notável). “O livro tem papel de altíssima 

qualidade, gramatura excelente, em páginas de diferentes 

cores” (AM – livro Inês). “O papel de boa gramatura é suporte 

adequado para arte de Juliana Monteiro [...]. O formato é 

geralmente usado para livros de artes. E esse detalhe amplia o 

campo visual para o texto e para as fotos semiocultas em preto 

e branco” (IV – livro Catálogo de Perdas). 

O acréscimo de paratextos – textos de apresentação das 

obras e prefácios – também é elencado como índice de valor 

em duas das obras premiadas: “A apresentação de Marcus 

Mazzari enriquece a obra, pois reforça o valor dos contos na 

atualidade” (TP – livro Contos Maravilhosos Infantis e 

Domésticos: 1812-1815). “O projeto editorial completa-se com 

um paratexto – assinado por Lilian Moritz Schwarcz – que 

contextualiza os fatos e explica a expressão ‘Inês é morta’, 

desconhecida para muitos que dela fazem uso” (AM – livro 

Inês). Derivamos que as duas obras são as únicas que 

apresentam esses paratextos como parte dos protocolos de 

leitura dos livros premiados. Essa inclusão parece estar 

relacionada, no caso do livro Inês, aos pré-requisitos que um 
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leitor deveria ter para a compreensão da obra. Desse modo, o 

prefácio ofereceria essa informação. No caso da reedição dos 

contos dos Irmãos Grimm, a apresentação funcionaria mais 

como um elemento de convencimento do leitor da importância 

e diferenciais daquela edição, frente às inúmeras publicações 

que esses textos já tiveram. 

Por último, destacamos o leitor implícito que as obras 

teriam segundo as perspectivas dos votantes. A menção a esse 

aspecto aparece nas justificativas de dois livros premiados. 

Nesse sentido, é fundamental destacar que a qualidade das 

obras é ressaltada pelo fato de ela não se endereçar 

especificamente ao leitor infantil, podendo ser lida por 

“pessoas de qualquer idade”: “estamos diante de uma obra de 

valor inestimável para a leitura de crianças e adultos” (LWS – 

livro Carmem: a Grande pequena Notável). “Nesse sentido, 

Cada coisa, de Eucanaã Ferraz é um livro para qualquer idade, 

de grande beleza pelo esmero em sua edição” (MB). 

A literatura infantil ainda reivindica para si o 

reconhecimento como produção artística por excelência. 

Mesmo hoje, esse tipo de produção é considerada uma 

“literatura menor”, de simples compreensão, justamente, por 
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ser endereçada a crianças, o que incorre numa perspectiva 

também equivocada do infantil, relacionando-o ao simplório. 

Outro fato que contribuiu para essa visão está vinculado ao 

desenvolvimento da produção literária para crianças, que 

privilegiou, por certo tempo, as coordenadas instrutivas e não as 

estéticas, fundamentais na definição do literário (SILVA, 2010). 

Sendo assim, contraditoriamente, destacar que as obras são 

também endereçadas a um público leitor adulto funciona como 

mais um argumento em prol da qualidade dos livros premiados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste estudo, buscamos evidenciar a importância da 

materialidade do impresso enquanto elemento indicador de 

qualidade do livro de literatura para crianças. O estudo partiu 

da concessão do Prêmio FNLIJ, focalizando a categoria O 

Melhor Projeto Editorial, cuja primeira premiação data de 1993. 

Para entender que elementos da materialidade são 

considerados quando se julga a qualidade de uma determinada 

obra, tomamos como fontes as brochuras publicadas pela FNLIJ 

e disponibilizadas no site da instituição, denominada 

Justificativa dos votantes. Para tanto, foram analisados 10 
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textos, produzidos pelos membros dos júris, referentes às 

obras premiadas em 2013, 2015, 2016, 2017 e 2018. 

Ao interrogar esses textos, pudemos perceber que há 

certa afinação entre as vozes dos diferentes votantes quando 

criticam as obras em relação à materialidade. Entre os 

elementos que se destacam, a ilustração parece ser o que 

apresenta a maior relevância no projeto editorial de uma obra. 

A integração verbo-visual, que amplia as possibilidades de 

produção de sentido, é um aspecto de apreciação positiva que 

ressoa nos discursos dos diferentes avaliadores. O uso de 

técnicas diferenciadas também se apresenta como um 

elemento das justificativas para a concessão do Prêmio FNLIJ. 

As capas dos impressos também são tomadas enquanto 

argumento para a premiação, ressaltando-se o material 

empregado e a composição imagética das mesmas. Os 

formatos, a tipografia e a gramatura do papel aparecem como 

outro índice de valor das obras que receberam a láurea 

concedida pela FNLIJ no período em foco. Quando os livros 

apresentam paratextos – apresentações e prefácios –, 

integrando seus protocolos de leitura, os mesmos funcionam 
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como força argumentativa em prol da qualidade do projeto 

editorial dos impressos avaliados como “o melhor”. 

O último elemento destacado no estudo foi o leitor que, 

segundo os votantes, estaria implícito nos livros premiados. 

Quanto a esse aspecto, a argumentação do júri vai na direção de 

que a qualidade pode ser atestada pelo fato de o título premiado 

ser para “todas as idades”, e não apenas ao público infantil. 

A partir do estudo, poderíamos pensar que há, em 

relação ao livro infantil de literatura, um certo frisson. Este 

fenômeno pode ser explicado, em parte, pelas estratégias da 

indústria livreira, que inunda o mercado com uma sorte de 

impressos arrojados na forma, nos múltiplos estilos e técnicas 

de impressão e diagramação que, em alguns momentos, se 

afastam do que tradicionalmente reconhecemos como objeto 

livro. Esse “entusiasmo” nos traz indagações sobre o plano que 

o trabalho estético com a palavra, atualmente, ocupa nas obras 

destinadas à infância. 

A superioridade em termos de qualidade dos projetos e 

da produção gráfica do livro na atualidade, em relação à 

produção de períodos anteriores, reverbera, quase que 

hegemonicamente, nos discursos sobre o livro infantil. No 
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entanto, é possível encontrar apreciações que vão em direção 

contrária, conforme a de Powers: 

a qualidade dos projetos e da produção gráfica 
dos livros, inclusive das sobrecapas, tem se 
mostrado inferior à de produção de períodos 
muito anteriores, quando se era exigido maior 
nível de habilidade e engenhosidade para se 
obterem cores claras e vibrantes, letras 
manuscritas ou papel texturizado agradável ao 
tato. (POWERS, 2008) 

Será? – perguntamo-nos frente à afirmativa do autor. 

Eis aí um bom problema de pesquisa. 
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LIVRO ILUSTRADO: 

POSSIBILIDADES E DESAFIOS 

Júlia Vieira Correia 

PALAVRAS INICIAIS 

Este trabalho tem como objetivo apresentar novas 

possibilidades dentro da escola básica: o livro ilustrado como 

uma possibilidade (e um desafio) com alunos mais velhos, já no 

Ensino Fundamental II e no Ensino Médio. Parte-se da hipótese 

de que essas obras têm probabilidade de serem bem recebidas 

pelos alunos, podendo, inclusive, despertar o interesse pelo 

universo da leitura – visto que muitos alunos nessas séries não 

são leitores e/ou apresentam dificuldades nas leituras, 

especialmente nas mais densas. 

Embora não haja muito espaço para esse tipo de 

literatura – principalmente nas séries mais avançadas –, é 

possível criá-lo e trabalhar com a verbo-visualidade em 

qualquer faixa etária, como comprovam algumas experiências 

a serem relatadas neste trabalho. Nesse sentido, encontram-se 

alguns desafios, como a rejeição por parte dos adolescentes e 

até por parte da equipe pedagógica, que não entendem, 
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incialmente, como a literatura considerada infantil ou 

infantojuvenil pode permitir leituras profundas. 

Como metodologia, há um estudo teórico que engloba 

autores da área, como: Maria Nikolajeva, Carole Scott e Sophie 

Van der Linden, na definição e valorização do livro ilustrado; 

Peter Hunt, com a teoria e a crítica da literatura infantil; Regia 

Lúcia Dell’isola, para o conceito de inferência; e Maria Izabel 

Pantaleão, para as práticas pedagógicas de atividades de leitura. 

As aplicações ocorreram em um curso extracurricular privado da 

cidade de Niterói e utilizaram a obra Flicts, de Ziraldo. 

Como resultados, foram perceptíveis, nas práticas 

educacionais, a adesão dos alunos ao gênero, incomum após os 

anos iniciais da escolaridade, e também os diálogos possibilitados 

a partir das diversas interpretações que o texto sintético 

composto por uma parcela verbal curta e uma parcela visual rica 

permite. Assim, entende-se a possibilidade do trabalho com o 

livro ilustrado, ainda que envolvendo diversos desafios. 

O QUE É O LIVRO ILUSTRADO? 

Definir o que é o livro ilustrado é imprescindível para 

este trabalho, pois são as características próprias desse tipo de 

produção que a tornam tão rica e permitem tantas 
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possibilidades. Parte-se do pressuposto de que, devido ao seu 

nome “livro ilustrado”, há ilustrações permeando o decorrer da 

narrativa. No entanto, não se pode assumir uma visão 

simplória. A respeito desse tipo de obra, Peter Hunt, notório 

teórico da área, afirma: 

Um texto [o livro ilustrado] em que os 
componentes verbal e visual carregam ambos a 
narrativa, em lugar de meramente ilustrar ou 
esclarecer um ao outro. Longe de ser uma 
simples esfera do leitor principiante, tornou-se 
tão complexo a ponto de ser preciso uma nova 
metalinguagem para descrevê-lo. (2010, p.193) 

Fica claro, com base nesse trecho, que palavra e imagem 

têm forte influência nas histórias, em uma relação de 

composição textual, de modo a se ter uma interpretação não 

necessariamente fácil, como se imagina sobre o texto com 

imagens. Ademais, em relação a esse engendramento verbo-

visual, cabe destacar que os livros ilustrados se configuram 

como “obras em que a imagem é espacialmente preponderante 

em relação ao texto” (LINDEN, 2011, p.24), de modo que “a 

narrativa se faz de maneira articulada entre texto e imagens” 

(2011, p.24). Aqui, para “texto”, entende-se “palavras” ou 

“parcela verbal do texto”, justamente porque há uma estável 

articulação entre verbo e ilustração, a ponto de haver somente 
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um único texto, composto pelas duas parcelas, que, sozinhas, 

não têm significação completa. 

Deve ser destacada, contudo, a diferença entre “livro 

ilustrado” e “livro com ilustração”, a fim de não haver 

equívocos. Para Linden, livros com ilustração seriam como 

“obras que apresentam um texto acompanhado de ilustrações. 

O texto é espacialmente predominante e autônomo do ponto 

de vista do sentido. O leitor penetra na história por meio do 

texto, o qual sustenta a narrativa” (2011, p.24). Nesse caso, o 

termo “texto” é, de fato, entendido como um texto 

independente – e apenas verbal. Isso ocorre porque, embora 

possa e deva haver relação entre palavra e imagem, ela não 

necessariamente se realiza de forma una. Como exemplo, há 

obras em que a ilustração restringe muito a compreensão do 

verbal, ou que perpetua estereótipos visuais, ou que confunde 

o leitor, ou que facilita demais o processo interpretativo. Em 

todos os casos, há um cerceamento, inclusive, da criatividade 

no processo de leitura. 

Para complementar a discussão, cita-se Maria 

Nikolajeva e Carole Scott, que, sendo reconhecidas 

pesquisadoras de livros ilustrados, discorrem sobre a 
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diferença: “Kristin Hallberg distingue o livro com ilustração e 

o livro ilustrado, sendo o último baseado na noção de 

iconotexto, uma entidade indissociável de palavra e imagem, 

que cooperam para transmitir uma mensagem” (2011, p.21). 

Observa-se, portanto, que, para ser livro ilustrado, é 

necessário que vocábulo e ilustração se complementem de 

forma que, por exemplo, isolados, não façam sentido – ou não 

o mesmo sentido. Nesse aspecto, destaca-se Feres, segundo a 

qual “no livro ilustrado, palavra e imagem são partes 

imprescindíveis para formar um mesmo e único texto, uma 

unidade significativa e coesa – embora o nível e o modo de 

integração entre essas semioses possam variar bastante” 

(2013, p.144). Isto é, mesmo um livro sendo considerado 

ilustrado e tendo, como característica, a relação verbo-visual, 

é possível que em alguns momentos o nível de dependência 

entre as partes, por exemplo, diminua, assemelhando-se um 

pouco ao livro com ilustração. 

Vale ressaltar, nessa perspectiva, a autoria de obras 

ilustradas. Em sua maioria, escritor e ilustrador são a mesma pessoa 

e, por isso, o sentido único é tão bem marcado. No entanto, é 

possível que uma obra ilustrada seja feita a quatro mãos, embora 
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não seja tão comum. Percebe-se, assim, que, na maioria das vezes 

em que há um ilustrador para o livro, ele é considerado com 

ilustração, sendo predominante, inclusive, textos verbais 

finalizados precederem a contratação do responsável pela 

diagramação visual e pelos desenhos. Observam-se, ainda, 

mudanças de ilustrador e, consequentemente, nas imagens, à 

medida que as edições avançam. 

Uma vez que bastante foi explicitado a respeito das 

características do livro ilustrado, do que ele é e do que ele não é, 

pode-se chegar ao trabalho efetivo com esse tipo de obra. Feres 

enumera uma série de fatores preponderantes a respeito: 

Como o próprio nome sugere, o livro ilustrado 
para crianças é um gênero cujo público-alvo é 
preferencialmente (mas não exclusivamente) a 
criança, tida como um leitor em início de 
formação como ser social, que, aos poucos, 
passa a compreender os rituais de seu grupo, 
suas crenças e seus valores. Para isso, em geral, 
esse público conta com a colaboração do 
adulto, mediador de leitura, que costuma não 
só orientar a interpretação do texto, como 
também servir de modelo para a posterior 
leitura autônoma da criança, seja esmerando-se 
no padrão prosódico e rítmico da oralização da 
parte verbal do texto, seja intervindo no 
preenchimento de alguma lacuna informacional 
ou inferencial que ele percebe ter sido deixada 
vazia pela criança. (2012, p.134) 
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Aqui, a autora evidencia o processo de leitura e a 

importância da mediação. Todavia, ressalta-se o termo 

“lacuna”. Na prática com alunos, principalmente os mais novos, 

verificam-se momentos em que palavra e imagem não 

transmitem explicitamente os significados, de modo que 

sentidos implícitos precisam ser decodificados. Nesse âmbito, 

Nikolajeva e Scott comentam que 

Cada nova releitura, tanto de palavras como de 
imagens, cria pré-requisitos melhores para uma 
interpretação adequada do todo. Presume-se 
que as crianças sabem disso por intuição quando 
pedem que o mesmo livro seja lido para elas em 
voz alta repetidas vezes. Na verdade, elas não 
leem o mesmo livro; elas penetram cada vez mais 
fundo em seu significado. (2011, p.14) 

Esse trecho, muito real, comprova que existem camadas 

interpretativas, nas quais o leitor penetra ao passo que realiza 

e se aprofunda em leituras atentas, descobrindo e atribuindo 

novos sentidos. 

Isso se deve, no livro ilustrado principalmente, à 

necessidade de realização do processo inferencial. Segundo 

Dell’isola, 

Inferência é, pois, uma operação mental em que 
o leitor constrói novas proposições a partir de 
outras já dadas. Não ocorre apenas quando o 
leitor estabelece elos lexicais, organiza redes 
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conceituais no interior do texto, mas também 
quando o leitor busca, extratexto, informações 
e conhecimentos adquiridos pela experiência 
de vida, com os quais preenche os “vazios” 
textuais. O leitor traz para o texto um universo 
individual que infere na sua leitura. (2001, p.44) 

As inferências se realizam, portanto, como um 

processo mental natural. O leitor precisa completar o texto, 

aplicando nele conhecimentos que possui – podem ser 

pessoais ou gerais. No exemplo a seguir, vê-se a necessidade 

do processo inferencial. 

 

Figura 1 – Fonte: ZIRALDO (2012, p.26-27) 

Na figura 1, que é um exemplo do conceito de livro 

ilustrado, devido ao engendramento entre parcela não verbal e 
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parcela verbal, há uma necessidade de responder algumas 

perguntas. Qual é o país mais bonito? Por que o Brasil? Qual a 

terra mais distante? Por que o Japão? Ao encontrar as 

respostas em sua mente, o leitor faz inferências. Quando se 

compreende que o Brasil é rico em belezas naturais e que o 

Japão se encontra no ponto mais distante do Brasil, interpreta-

se por completo o trecho verbo-visual. Para crianças que ainda 

não estudaram esses conteúdos, pode ser difícil inferir isso 

tudo, e, para aquelas que já estudaram, essa leitura se 

apresenta como muito interessante e rica, visto que põe em 

prática estudos de outras áreas. 

 

Figura 2 – Fonte: ZIRALDO (2012, p.28-29) 
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Na figura 2, subsequente à figura 1, tem-se mais uma 

ratificação de que se trata de um livro ilustrado. As parcelas 

textuais, isoladas, não comunicam. Nesse momento, em uma 

leitura atenta, busca-se compreender uma série de fatores. 

Inicialmente, o imagético representa bandeiras. Essas 

bandeiras pertencem a quais países? Qual a relação desses 

países com os escritos? Isso segue fazendo pleno sentido no 

século XXI? Para responder essas indagações, busca-se 

respaldo em conhecimentos de história e geografia, por meio 

de um processo inferencial. A primeira bandeira se refere à 

Índia e a segunda, ao Congo. A Índia é considerada uma das 

terras mais antigas, pois está presente na história mundial 

desde a época da expansão marítima. Já o Congo é considerado 

um dos países mais jovens, pois conquistou sua independência 

na mesma década da publicação inicial da obra de Ziraldo. 

Portanto, fica nítida a necessidade, para a interpretação 

completa do trecho da figura 2, do processo inferencial e das 

respostas das perguntas supracitadas. No entanto, respondê-las 

perfeitamente é algo difícil para alunos muito pequenos, 

enquanto que, para alunos mais avançados, as inferências já 

podem ser realizadas individualmente, talvez sem o auxílio da 
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mediação. Por isso, vê-se uma possibilidade de trazer esse livro, 

assim como outros ilustrados, para outras séries do Ensino Básico. 

ALGUMAS POSSIBILIDADES 

A partir do estudo teórico acima descrito, partiu-se para 

campo em busca de se verificar a real possibilidade da 

abordagem de livros ilustrados com alunos mais velhos. Foi 

escolhido, então, Flicts, de Ziraldo (2012), que narra a história 

de Flicts, um personagem-cor que não tem amigo nem lugar no 

mundo e que procura pelo outro nas praças, nos parques, no 

semáforo, no arco-íris, no mar e até pelo globo, mas sem êxito. 

Por ser uma história bastante colorida, chama a atenção de 

todos, principalmente dos pequenos e, talvez por isso, 

apresente maior rejeição inicial dos maiores. 
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Figura 3 – (ZIRALDO, 2012, capa) 

A famosa obra de Ziraldo, cuja capa se encontra na 

figura 3, foi escolhida para atividades pedagógicas em todos os 

níveis do espaço intitulado Bebel Pantaleão Oficina de Textos, 

curso privado de Niterói com foco em escrita inventiva. Como 

metodologia para tal proposta, foi usada a tese de doutorado 

em Psicologia Social de Maria Izabel Pantaleão, pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). No seu estudo, 

ela defende que o trabalho afetivo com o texto literário suscita 

o lado lúdico e criativo do aluno, que melhor desenvolve sua 
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escrita, estimulada para o lado inventivo. Isso foi posto em 

prática nas aulas a seguir descritas. 

Para os alunos da Educação Infantil, trabalhou-se com a 

seguinte perspectiva: onde se encontram essas cores na 

natureza e no nosso dia a dia? Na sequência, tentou-se chegar 

à outra pergunta: o que essas cores podem significar? O nível 

de abstração, elevando-se, dificultou a adesão dos pequenos. 

Notou-se que havia um limite para aquela idade. A 

interpretação, destarte, mostrou-se mais balizada. 

Para alunos já alfabetizando e alfabetizados, do 1º ano 

do Ensino Fundamental I até a 2ª série do Ensino Médio, a 

proposta foi diferente. A leitura com pausas interpretativas 

contou, inclusive, com a apresentação das figuras de linguagem 

tão predominantes. As camadas de sentido foram sendo 

exploradas visando ao aprofundamento, no texto, dos alunos, 

que se mostraram muito cativados pelo enredo. Houve, assim 

como no outro segmento, envolvimento com o personagem, 

visto que a maioria já havia se sentido como Flicts: sem amigos 

e/ou sem lugar no mundo. 

Como resultados, houve a ressignificação das cores em 

diversos níveis. O próprio livro já apresenta algumas, bem como 

713



esclarece perspectivas não muito explícitas no cotidiano, e 

termina trazendo Flicts na Lua, como a cor desse satélite 

natural. A experiência foi tão bem recebida pelos jovens que, 

posteriormente, adjetivações por meio de cores continuaram 

aparecendo nas produções textuais. 

PALAVRAS FINAIS 

Constatou-se, com este estudo, que o livro ilustrado é 

uma produção rica e, por conseguinte, uma leitura produtiva. A 

união de palavras e desenhos em um só texto – que muito 

comunica – admite um aprofundamento, de acordo com a faixa 

etária. Isso se corrobora com Hunt, que afirma que “o texto dá 

margem para tal: permite a leitura em diversos níveis de 

interação” (2010, p.129). Não se trata, portanto, de abdicar 

dessas obras com crianças e alunos menores, mas de vê-las 

como possibilidade além da Educação Infantil. 
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Sob essa ótica, Nikolajeva e Scott ponderam que 

Muitos livros ilustrados são claramente 
destinados a crianças pequenas e adultos 
sofisticados, comunicando-se em diversos 
níveis com ambos os públicos. [...] É evidente 
que o melhor público é um time de adultos e 
crianças reunidos, cada um oferecendo seus 
pontos fortes especiais. (2011, p.39) 

Observa-se, inclusive, que os menores têm muito a 

contribuir com suas interpretações e muito a aprender com a 

mediação de leitura, que pode se manter até em séries mais 

avançadas, como ocorre, por exemplo, em aulas de leitura de 

literatura clássica. 

Por fim, retoma-se Sophie Van der Linden, que, a 

respeito do livro ilustrado, propõe: “inicialmente destinado aos 

mais jovens, a priori menos experientes em matéria de leitura, 

ele [o livro ilustrado] se consolida como uma forma de 

expressão por seu todo, e não exige menos competência 

estabelecida e diversificada de leitura” (2011, p.7). Na 

realidade, verificam-se, em algumas ocasiões, complicações 

por parte dos alunos, pois não só não exige menos 

competência, como também, muitas vezes, é necessária mais 

atenção, a fim de desvendar os implícitos. 
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Portanto, fica evidente a efetiva possibilidade de 

abordagem, no Ensino Fundamental II e no Ensino Médio, do 

livro ilustrado em atividades de leitura e interpretação. 

Relutâncias podem ocorrer, em um primeiro momento, 

todavia, não devem ser razão para não se trabalhar com tão 

completa obra de arte que é o livro ilustrado. 
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DE CENA DE RUA PARA A ESCOLA: UMA 

INTERVENÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA EM 

FAVOR DO LETRAMENTO LITERÁRIO NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA 

Mônica de Queiroz Valente da Silva 

LETRAMENTO LITERÁRIO E ESCOLA: ALGUMAS REFLEXÕES 

Os estudos acerca do letramento literário vêm 

possibilitando a renovação das práticas didático-pedagógicas 

na educação básica em favor da Literatura, compreendida 

como um conhecimento humano que se estabelece segundo 

certas especificidades, dentre elas a multissignificação. 

Constituindo-se como um direito inalienável do aluno, 

conforme preconiza Candido (1995), o ensino de Literatura 

precisa dialogar com os atuais desafios do processo de ensino-

aprendizagem no paradigma educacional, haja vista a função 

social da escola. 

Nesse sentido, a aprendizagem literária no Brasil 

perpassa por momentos históricos emblemáticos em que as 

concepções de leitura e de Literatura serviram a propósitos 

determinados, em função do estabelecimento de projetos 

ideológicos que mobilizaram a sociedade de cada época e 

projetaram diferentes ações de fomento à leitura e à escrita, de 
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maneira geral. Com isso, ao observarmos o desenvolvimento de 

certos modelos de letramento literário no âmago da escola, 

refletimos sobre o processo de formação do jovem leitor, 

especialmente no que tange à leitura de textos que requerem 

dele determinadas habilidades de leitura às quais, de maneira 

efetiva, esse leitor não é estimulado a desenvolver na escola. 

Assim é que, no espaço escolar, ganhou força o modelo 

de letramento literário autônomo, conforme explicitado em 

Zappone (2008). Esse modelo termina por distanciar o jovem 

leitor da leitura literária, uma vez que reforça a ideia de que o 

texto por si só é suficiente à interpretação, 

independentemente de seu contexto de produção. Tal 

perspectiva torna-se inadequada à conjuntura educacional 

atual, na qual a expectativa é a de que a escola incentive e 

desenvolva modos de ler que efetivamente possam contribuir 

à formação ética e estética do aluno, conforme preconizam, 

ainda que insipidamente, os documentos oficiais que regem a 

Educação no país. 

Portanto, a despeito do hipodimensionamento do 

ensino de Literatura na escola, observamos que a literatura 

infantojuvenil tem se constituído de maneira relevante no 
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campo dos estudos literários, dadas sua especificidade e 

finalidade próprias. Por isso ratificamos a ideia de que, sendo a 

Literatura um tipo de conhecimento que se afirma pela 

dependência entre a forma do texto e as situações de produção 

e de recepção desse texto com vistas às atividades individual e 

coletiva de produção de sentidos, interessa que se investiguem 

as práticas leitoras que consolidam os modelos de letramento 

no âmbito escolar também no que tange à literatura 

infantojuvenil, especialmente quando se trata de produções 

que contemplam os textos não verbais. 

A presença de textos exclusivamente não verbais (ou 

imagéticos) nos livros voltados ao público infantil e jovem, que 

é atendido na educação básica, requer desse público o efetivo 

domínio de certas habilidades de leitura literária, uma vez que 

essa não é uma prática exclusiva da esfera escolar. Sendo 

altamente especializada, esse tipo de leitura necessita do seu 

leitor que inaugure modos de ler que ultrapassem a mera 

decifração do código que a explicita, compreendendo o 

universo icônico do qual esse leitor faz parte, contextualizado 

numa sociedade globalizada que submete a imagem à 

massificação ideológica. 
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Dessa maneira, pela sua natureza, os livros de imagem 

suscitam uma abordagem didático-pedagógica que 

essencialmente se fundamenta no exercício da plurissignificação 

– característica própria de artes como a literária. Segundo Farias 

(2004), o caráter polissêmico do texto literário desenvolve 

paralelamente as dimensões emocional e intelectual do jovem 

em formação, a partir de leituras que contemplam diferentes 

temas, como os relacionados ao campo histórico, ao social, ao 

existencial e ao ético. Ainda, por intermédio da fruição dessas 

leituras, adquirem-se variados conhecimentos e é possível se 

desenvolver a vivência de situações existenciais, favorecendo-se 

o contato com novas ideias. 

Podemos afirmar que uma característica significativa 

dos tempos atuais é o surgimento e propagação de tecnologias 

cada vez mais sofisticadas de informação e comunicação que se 

utilizam de imagens. O uso de tais tecnologias interfere nas 

relações humanas, produzindo diferentes interações, 

sobretudo no espaço escolar, foco deste estudo. Daí ser 

fundamental viabilizarmos uma didatização da Literatura, na 

educação básica, considerando-se uma concepção de 

letramento literário que a escola ainda não desenvolve 
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satisfatoriamente, de acordo com as demandas complexas 

destes tempos atuais. 

Cosson (2014b) afirma que o texto literário dialoga com a 

sociedade em suas diversas facetas. Desse modo, a leitura implica 

a troca de sentidos proposta entre o ser individualizado no leitor 

e no autor – e que o texto materializa – e a sociedade – situada na 

dimensão tempo-espaço –, cientes de que a visão de mundo é 

manifestada segundo o compartilhamento que dela fazem seus 

indivíduos na relação histórica e social por eles construída. 

Nesse sentido, as contribuições de Morin (2000; 2003; 

2015) destacam a relevância da revisão do ato educativo, uma 

vez que a imbricação entre a presença das novas tecnologias e 

o desenvolvimento histórico-cultural exige que se ampliem as 

discussões sobre caminhos que permitam ao ser humano 

identificar-se como tal, a partir de sua constituição 

biopsicossocial, especialmente no segmento do Ensino Médio. 

Essa etapa de formação da educação básica é especialmente 

significativa, por exemplo, por anteceder à inserção do aluno 

no mercado de trabalho. É nela que se pretende consolidar 

conhecimentos e saberes que levem esse aluno a se colocar no 
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mundo, de forma crítica e criativa, conforme sustenta a 

legislação educacional no país. 

Por todo o exposto, o presente trabalho apresenta uma 

proposta de intervenção didática para o letramento literário no 

Ensino Médio regular, a qual foi aplicada junto a duas turmas 

de alunos da 1ª série de uma escola da rede pública estadual 

do Rio de Janeiro, no 1º bimestre de 2019, tendo como ponto 

de partida o livro de imagem Cena de Rua, da autora Ângela 

Lago, cuja temática permitiu uma reflexão sobre a condição 

biopsicossocial humana, importante na formação ética e 

estética dos jovens leitores da educação básica. 

Vale ressaltar que essa experiência dialoga com um 

percurso de pesquisa acadêmico desenvolvido entre 2015 e 

2017, tendo o letramento literário como tema, durante o 

Mestrado Profissional em Práticas da Educação Básica, do 

Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Pretendemos, assim, dar 

continuidade às reflexões teórico-metodológicas ali 

produzidas, ampliando-as de maneira a instigar o trabalho com 

outras práticas didático-pedagógicas para o ensino de 

Literatura, especialmente no que tange ao segmento do Ensino 

Médio, pelas razões até aqui expostas. 
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Pretendemos contemplar com este trabalho algumas 

questões específicas do ensino de Literatura, como aquelas que 

envolvem o estudo dos elementos da narrativa, objetivando a 

compreensão, interpretação e importância do gênero 

trabalhado, bem como a apropriação desse gênero, por meio 

de atividade de produção textual, entendendo que o percurso 

de formação do leitor literário necessita envolver a escrita, 

segundo uma abordagem apropriada. A ideia geral foi a de 

promover e compartilhar a percepção e a vocalização dos 

alunos em torno da temática presente na obra, articulando, 

para tanto, o pensamento crítico e criativo deles – destacando-

se, assim, uma das competências gerais requeridas pelo 

documento Base Nacional Comum Curricular (2017) –, ao 

mesmo tempo em que procuramos mobilizar algumas 

categorias como as da empatia e da solidariedade, a fim de que 

a formação ética acompanhasse a estética no desenvolvimento 

do letramento literário. 

Neste sentido, o trabalho foi aportado nas 

considerações de Cosson (2014a, 2014b), para quem a escola 

necessita promover modos de ler específicos a fim de 

desenvolver o letramento literário; de Morin (2000; 2003; 
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2015), acerca da importância da experiência do literário na 

escola, como condição de enfrentamento do paradigma 

simplificador na educação, especialmente na etapa do Ensino 

Médio; de Nunes e Ramos (2012), acerca da especificidade do 

livro de imagem; e de Antunes (2006), no que tange à avaliação 

da produção textual no Ensino Médio. Tal embasamento 

teórico-metodológico permitiu que fossem construídas as 

etapas de sensibilização, leitura literária, produção textual e 

avaliação presentes na proposta. 

Para Antonio Candido (1995), a Literatura compreende 

um conhecimento caracterizado por marcas específicas que 

apontam uma estrutura própria e um conteúdo tematizador de 

diversificados aspectos da natureza humana. Esse 

conhecimento permite que a consciência do humano se amplie, 

dialogando com as subjetividades, já que a Literatura é “uma 

manifestação universal de todos os homens em todos os 

tempos” (1995, p.174). Como as artes em geral, a Literatura, 

dessa maneira, pode transformar o ser humano a partir da 

ressignificação dos seus sentimentos no contato com a 

experiência da contemplação artística, auxiliando-o a compor 

estratégias para lidar com a sua trajetória de humanidade. 
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Essa trajetória tem evidenciado a relação específica 

entre Homem e tecnologia, sobretudo aquelas que se referem 

à comunicação e à informação. Como atesta Lévy (1999), essa 

trajetória aponta para um caminho que se torna irrevogável, no 

que se refere à aquisição e à convivência com esses novos 

domínios tecnológicos e irrefutavelmente afeta a relação com 

o saber nos tempos atuais. Ao se considerar, em Candido 

(1995), que a função social da Literatura destaca-se pelo seu 

potencial humanizador, é possível empreender um percurso de 

reflexão significativa acerca da mecanização do ser humano e a 

necessidade de que a humanidade resgate seu equilíbrio 

diluído na cultura. Para Candido (1995), a Literatura arrola-se 

na categoria dos “bens incompressíveis” (1995, p.173). Esses 

bens são aqueles os quais não são constituídos materialmente, 

como uma casa ou uma vestimenta, mas igualmente são 

fundamentais ao desenvolvimento humano e devem ser 

garantidos a todos os homens, como é o caso das artes, sendo 

promovidos na escola. Isso porque a educação estética, como 

o ensino de Literatura, tem a possibilidade de trabalhar 

sentimentos e emoções, equilibrando certos impulsos não 

desejáveis à convivência em sociedade. 
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Nesse sentido, a escolarização da Literatura ou 

literatização da escola é um processo do qual a Literatura não 

pôde escapar, uma vez que a escola se caracteriza 

essencialmente pelo trabalho com os saberes e conhecimentos 

produzidos pela humanidade, como esclarece Soares (2011). 

Entretanto, segundo a autora, esse processo reflete a 

dicotomia dos modos de ler entre procedimentos de leitura e 

procedimentos de leitura literária – é o caso quando os alunos 

percebem que há diferenças entre os modos de ler um texto 

literário e de um não literário e, apesar disso, ainda não 

reconhecem no que reside essa diferença fundamentalmente. 

Nesse momento, ressaltamos a importância da mediação 

pedagógica para o estabelecimento de etapas de aprendizagem 

que considerem um modelo de letramento literário que 

efetivamente contemple a natureza das interações produzidas 

naquele instante da experiência do literário, a fim de que os 

alunos alcancem uma leitura compreensiva do texto com o qual 

estão lidando, equivale dizer, estabelecendo a produção de 

sentidos para eles, conforme enfatiza Cosson (2014a). 

Por isso, é importante que a escola garanta a experiência 

do literário. Tal experiência precisa ser vivida como prática e 
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como discurso pelo aluno, levando-o a desenvolver uma leitura 

compreensiva, que se entende por aquela leitura produtiva que 

considere o valor expressivo tanto da forma quanto do conteúdo 

do texto lido, permitindo que esse aluno possa dominar a 

linguagem literária em situações sociais específicas que 

demandem esse domínio, como por exemplo, ao pretender 

expressar-se subjetivamente, comunicando sentimentos e 

emoções; ao ser capaz de apreciar diferentes expressões do 

artístico; ao ser capaz de, por tudo isso e mais, escrever sua 

própria história e negociar, ele próprio, os múltiplos sentidos de 

sua escritura, a fim de atingir seus anseios. 

A Literatura, ao representar as diferentes subjetividades 

através da história humana, amplia a percepção do gênero 

humano sobre si mesmo e sobre o mundo, mobilizando as 

dimensões biopsicossociais e a escola, ao ser a principal 

agenciadora da Educação, pode, através do ensino de 

Literatura, numa perspectiva didática adequada, promover 

uma maior compreensão da natureza humana, sensibilizando e 

provocando o aluno frente aos desafios da sociedade 

globalizada, de maneira a se posicionar criticamente. 

727



Por isso, compreende-se, como em Morin (2003), que o 

alcance das artes para o público jovem é fundamental. No caso 

dos alunos que compreendem a faixa etária do Ensino Médio, 

entende-se que tal alcance torna-se singular porque, segundo 

Morin (2000a), essa etapa de ensino deveria coadunar os 

conhecimentos científicos e filosóficos em favor de uma 

reflexão mais crítica. Nesse sentido, o papel das artes e, 

especificamente, o da Literatura, mais uma vez, é primordial: 

“Literatura, poesia e cinema devem ser considerados não 

apenas, nem principalmente, objetos de análises gramaticais, 

sintáticas ou semióticas, mas também escolas de vida, em seus 

múltiplos sentidos” (MORIN, 2000a, p.42-45). 

As contribuições de Zappone (2008) acerca dos modelos 

de letramento, por todo o exposto acima, dialogam com as 

ideias de Morin (2003) sobre o papel das artes na mudança 

paradigmática educacional no que se refere ao ensino de 

Literatura, considerando-se a etapa do Ensino Médio, que 

carece de maior aprofundamento teórico e metodológico no 

que concerne aos estudos do letramento literário. 

Para Zappone (2008), os modelos de letramento 

literário vigentes decorrem da institucionalização de práticas 
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sociais que passam a privilegiar ou não determinados modos de 

escrita literária. Em se tratando do Ensino Médio, observa-se 

que o modelo de letramento literário autônomo se desenvolve 

aportado pelas concepções de Literatura e ensino de Literatura 

que ainda orientam os principais documentos oficiais, como as 

Orientações Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(BRASIL, 2006). Entretanto, é mérito desse documento apontar, 

pela primeira vez, o uso do termo letramento literário: 

O letramento literário permite compreender os 
significados da escrita e da leitura literária para 
aqueles que a utilizam e dela se apropriam nos 
contextos sociais, o que aponta para outro 
aspecto que se deve destacar aqui: o dos 
espaços de leitura na escola. O projeto 
pedagógico com vistas à formação do leitor da 
Literatura deve incluir a estruturação de um 
sistema de trocas contínuo, sustentado por uma 
biblioteca com bom acervo e por outros 
ambientes de leitura e circulação de livros. 
(2006, p.80) 

O documento aponta, em suma, para duas dimensões 

significativas do trabalho pedagógico no Ensino Médio: a 

ênfase no aluno como sujeito do conhecimento e na urgência 

de uma abordagem de natureza interdisciplinar: 

O ensino de Literatura (e das outras artes) visa, 
sobretudo, ao cumprimento do Inciso III dos 
objetivos estabelecidos para o Ensino Médio 
pela referida lei [LDBEN 9.394/96]. [...] 
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Para cumprir com esses objetivos, entretanto, 
não se deve sobrecarregar o aluno com 
informações sobre épocas, estilos, 
características de escolas literárias, etc., como 
até hoje tem ocorrido, apesar de os PCN, 
principalmente o PCN+, alertarem para o 
caráter secundário de tais conteúdos: “Para 
além da memorização mecânica de regras 
gramaticais ou das características de 
determinado movimento literário, o aluno deve 
ter meios para ampliar e articular 
conhecimentos e competências que [...]” 
(PCN+, 2002, p.55) 

Trata-se, prioritariamente, de formar o leitor 
literário, melhor ainda, de “letrar” 
literariamente o aluno, fazendo-o apropriar-se 
daquilo a que tem direito. (2006, p.54) 

Observa-se pelo exposto que as práticas de leitura 

literária efetivadas no contexto do espaço escolar durante o 

trabalho docente apontam para o fato de que a 

disciplinarização da Literatura inscreve práticas hegemônicas 

que terminam por desconsiderar o potencial humanizador da 

Literatura e a função social da escola. Neste sentido, o modelo 

de letramento literário autônomo (ZAPPONE, 2008) 

circunscreve a experiência estética da leitura literária às 

situações de leitura e compreensão dos textos literários sem 

considerar que o processo de leitura precisa articular 

elementos como o contexto de produção e a interpretação, 

pelos quais se ultrapassa o que está escrito. 
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Como explicita Cosson (2014a), é necessário compreender 

a relação que se estabelece nos modos de leitura que são 

experimentados pelos jovens leitores na escola (e, sustenta-se 

aqui, fora dela). Dialogando com os autores acima, percebe-se 

que, no modelo de letramento literário autônomo (ZAPPONE, 

2008), enfatiza-se a leitura propriamente dita – entendendo isso 

como mera decodificação dos signos linguísticos. À guisa de 

ilustração, frequentemente nas aulas de Literatura a abordagem 

diacrônica promove a memorização de características das escolas 

literárias, em detrimento de uma leitura que faculte, ao aluno, a 

reflexão do processo de contextualização das obras, por exemplo; 

ou, ao invés de se abordar a função conotativa do texto proposto, 

por exemplo, pelo jogo das palavras, priorizando a relação de 

sentidos de oposição, ambiguidade etc., enfatiza-se a simples 

identificação de figuras de linguagem; ou ainda, no caso específico 

da poesia, a escansão mecânica de versos toma lugar de uma 

leitura mais produtiva, que poderia explorar os aspectos 

semióticos do poema. 

Para que se viabilize um efetivo letramento literário, é 

necessário se promover uma leitura formativa de modo que o 

aluno se aproprie do que leu, transformando a decodificação 
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dos signos linguísticos em exercício efetivo de leitura de 

mundo, como ressalta Cosson (2014a). Entendemos com esse 

autor que o processo de letramento literário compreende três 

pressupostos, que são: a experiência do literário na escola, a 

não circunscrição dessa experiência exclusivamente ao sistema 

canônico e, por fim, a construção de uma comunidade de 

leitores como princípio, para que a leitura seja fomentada, 

ampliando e consolidando o repertório cultural do aluno. 

A partir disso, à guisa de ilustração, constatamos a 

relevância e pertinência do tratamento do tema do letramento 

literário, tomando-se como referência a ideia do 

desenvolvimento das aprendizagens essenciais na educação 

básica, a partir das dez competências gerais preconizadas pelo 

documento nacional que é Base Nacional Comum Curricular 

(BRASIL, 2017, p.9). Dentre essas competências gerais, destaca-

se a competência do repertório cultural, a qual se caracteriza por 

desenvolver no aluno o senso estético a fim de que reconheça e 

valorize as diversas manifestações artístico-culturais, tanto locais 

quanto mundiais, delas fruindo e participando, por meio de 

práticas diferenciadas de produção artístico-cultural. 
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Por todo o exposto anteriormente, o modelo de 

letramento literário ideológico defendido por Zappone (2008), 

nesse sentido, parece corresponder às ideias de uma 

didatização da Literatura no Ensino Médio que consiga diminuir 

a defasagem do ensino de Literatura em relação à mudança 

paradigmática que a escola vivencia. Como destaca Morin, é 

necessário que existam 

– Escolas da língua, que revela todas as suas 
qualidades e possibilidades através das obras 
dos escritores e poetas, e permite que o 
adolescente – que se apropria dessas riquezas – 
possa expressar-se plenamente em suas 
relações com o outro. 
– Escolas [...] da qualidade poética da vida e, 
correlativamente, da emoção estética e do 
deslumbramento. 
– Escolas da descoberta de si, em que o 
adolescente pode reconhecer sua vida subjetiva 
na dos personagens de romances ou filmes. 
Pode descobrir a manifestação de suas 
aspirações, seus problemas, suas verdades, não 
só nos livros de ideias, mas também, e às vezes 
mais profundamente, em um poema ou um 
romance. Livros constituem “experiências de 
verdade”, quando nos desvendam e configuram 
uma verdade ignorada, escondida, profunda, 
informe, que trazemos em nós, o que nos 
proporciona o duplo encantamento da 
descoberta de nossa verdade na descoberta de 
uma verdade exterior a nós, que se acopla a 
nossa verdade, incorpora-se a ela e torna-se a 
nossa verdade [...]. 

733



– Escolas de compreensão humana. No âmago 
da leitura ou do espetáculo cinematográfico, a 
magia do livro ou do filme faz-nos compreender 
o que não compreendemos na vida comum. 
Nessa vida comum, percebemos os outros 
apenas de forma exterior, ao passo que na tela 
e nas páginas do livro eles nos surgem em todas 
as suas dimensões, subjetivas e objetivas. 
(2003, p.42-45) 

A fim de projetar e desenvolver um letramento literário 

que situe a escola como agenciadora de sucesso na promoção 

da leitura, e da leitura literária, identificamos a leitura 

formativa como a compreendida em Cosson (2014b, p.51), que 

compreende a necessidade de ler diversos e diferentes textos; 

ler de diversos modos; ler para conhecer o texto que desafia e 

que responda a uma demanda; avaliar o que se lê; e ler para 

aprender a ler. A multiplicidade de formas e de temas presentes 

na Literatura possibilita o surgimento de diversos modos de ler 

que precisam oferecer ao jovem leitor a oportunidade de 

situar-se em relação aos diferentes gêneros disponíveis. 

A ESPECIFICIDADE DO LIVRO DE IMAGEM NA LITERATURA 

Consideramos, como em Cosson (2014a), que o 

letramento literário é um conceito em construção, mas que 

pode ser compreendido como sendo uma prática social que 

parte da compreensão e da apropriação da linguagem literária. 
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Isto envolve um processo contínuo de intermediação da 

produção de sentidos que envolvem aspectos sociais, 

cognitivos, culturais etc. a partir das interações humanas em 

favor de uma expressão subjetiva que pode ser ressignificada 

pelo uso da palavra. A linguagem literária, embora seja o 

componente principal da Literatura, dela não é exclusiva, como 

se sabe, sendo evidenciada em diversas situações da esfera 

social. Por isso ratifica-se aqui a especificidade do espaço 

escolar na promoção da experiência do literário. 

Segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil 

(FAILLA, 2015, p.174-223), na faixa etária correspondente aos 

alunos da etapa do Ensino Médio, 44% da população 

entrevistada é não leitora; a maior porcentagem, de 21%, lê 

para alcançar atualização cultural ou conhecimento geral; 

respectivamente, 23%, 15% e 12% correspondem às maiores 

porcentagens para o tópico “Fatores que influenciam na 

escolha de um livro”, representando a escolha dos livros pelo 

tema, pela capa e pela dica dos professores. 

Esses dados corroboram a importância do trabalho com 

a Literatura na sala de aula e, especialmente no caso deste 

estudo, da eleição do livro de imagem para desenvolver 
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estratégias de formação do leitor literário na etapa do Ensino 

Médio, em que pese à constatação da defasagem da aquisição 

da leitura especialmente no aluno ingressante da 1ª série, 

conforme demonstrou a pesquisa intitulada “Poesia no Ensino 

Médio: uma proposta de intervenção didática para o 

letramento literário sob a perspectiva do paradigma da 

complexidade”1, que realizamos durante o Mestrado 

Profissional Práticas em Educação Básica, no Colégio Pedro II, 

entre 2015 e 2017. 

O livro de imagem como recurso para o 

desenvolvimento do letramento literário em alunos da 

educação básica tem demonstrado oferecer possibilidades 

significativas à aquisição da aprendizagem literária, uma vez 

que pode explorar, simultaneamente, as dimensões cognitiva e 

sensível da formação humana. Características específicas desse 

tipo de suporte instigam categorias de análise e reflexão que 

dialogam com aspectos relevantes da Literatura, como a 

questão da estrutura narrativa e do tratamento temático. 

                                                           
1O produto educacional a que se refere esta pesquisa encontra-se disponível em 
https://www.cp2.g12.br/blog/mpcp2/files/2018/03/SILVA_MONICA_DE_QUEIROZ_VALENTE_
DA_2017_produtoeducacional.pdf 
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Ramos e Nunes defendem que ler imagem é também 

ler literatura. No caso do livro de imagem, o literário 

manifesta-se pela representação das ações humanas que ele 

acolhe, suscitando a vivência de situações que a temática 

propicia ao leitor: 

ler o livro de imagem deixa de ser somente um 
identificar de uma narrativa e seus elementos e 
passa a ser uma experiência de compreender o 
conteúdo narrativo que é apresentado por meio 
da imagem e, por isso, possui modo próprio de 
expressão que dialoga e enriquece o que é 
contado. Ler o livro de imagem é compreender 
não apenas o que o texto diz, mas também 
como isso é dito aos nossos olhos. (RAMOS; 
NUNES, 2016, p.8 – grifo meu) 

A dimensão sensível do conhecimento que é a Literatura 

também decorre do aprendizado do olhar, conforme 

destacamos acima. Por isso, consideramos que a mediação 

docente no ensino de Literatura é fundamental à promoção do 

letramento literário e perpassa momentos significativos do 

trabalho docente, que envolve, especialmente, a opção 

metodológica. As etapas de seleção de textos para a leitura e a 

avaliação precisam contribuir de fato para o desenvolvimento 

do letramento literário pretendido junto ao aluno. Em todas 

essas etapas do trabalho pedagógico é fundamental 

737



compreender que a educação do olhar também forma leitores 

– e leitores literários – mais competentes. 

O livro de imagem, nesse sentido, promove a 

articulação dos diferentes saberes que, latentes no aluno, 

esperam ser compartilhados e estabelecer sentidos, 

respeitando e valorizando a experiência desse aluno. A 

linguagem literária, presente no livro de imagem, fundamenta-

se ainda numa dupla possibilidade: a primeira diz respeito ao 

desenvolvimento do olhar sensível, proposto a partir dos 

elementos estruturantes da narrativa visual, na qual se 

observam também os elementos da hipersignificação na 

geração de sentidos. Segundo Farias (2004), a hipersignificação 

estabelece-se como um código a ser decifrado pelo leitor, a 

partir do exagero que as imagens demonstram na 

representação das ações dos personagens. A segunda 

possibilidade é a de conduzir o aluno à escrita, o que permite 

desdobramentos significativos no campo cognitivo. 

Segundo as Orientações Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (BRASIL, 2006, p.24), a produção textual propicia 

a manifestação subjetiva. Portanto, estratégias que envolvam a 

participação coletiva na produção textual costumam suscitar 
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uma abordagem diferenciada do ato de escrever, permitindo 

que as interações produzidas no espaço escolar levem o aluno 

a contribuir de maneira ativa no seu próprio processo de 

aprendizagem. As relações interpessoais promovidas no ato da 

leitura de textos imagéticos na sala de aula, por tudo isso, 

contribuem tanto para a vocalização das diferentes 

subjetividades presentes na sala de aula quanto para a 

organização do pensamento, levando o aluno a constituir-se 

como protagonista daquele processo. 

Nesse sentido, a questão da mediação pedagógica na 

didatização da Literatura, tomando o trabalho com o livro de 

imagem, torna-se especialmente significativa, pois precisa 

ressaltar os aspectos mais relevantes para a leitura, tendo em 

mente que 

a produção de sentido, decorrente da leitura do 
livro de imagem, precisa de um olhar sensível, 
tanto ao conteúdo narrativo quanto ao modo de 
expressão com que essa narrativa se apresenta. 
Podemos observar três aspectos expressivos e 
como eles enriquecem ou auxiliam a produção 
do sentido da história que se lê: (a) o modo com 
que o espaço da página é ocupado pela imagem; 
(b) o uso das formas na constituição das figuras 
apresentadas e do livro como objeto e (c) as 
cores que conferem nuance, em especial, aos 
seres e cenários veiculados num livro de imagem 
de caráter narrativo. Tais elementos são 
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aspectos que um olhar atento percebe durante a 
interação com o livro de imagens e, 
consequentemente, atribui-lhes sentido [...]. 
Aspectos da linguagem visual do livro de 
imagem, com semântica própria, precisam ser 
entendidos e significados, como, por exemplo, 
dados no âmbito da cor, forma, espaço e 
figuratividade. Nessa combinação, emergem 
temas e conflitos, simbolicamente tratados, que 
contribuem para a construção da identidade do 
leitor, independente de sua idade. Desse modo, 
a leitura do livro de imagens seria, como a leitura 
de outros produtos artísticos, uma forma de 
passar da menoridade a autonomia. Pela 
educação, o homem transpõe o estado natural 
para a humanidade, e a leitura do texto artístico 
seria uma ferramenta que contribui nesse 
processo [...] A leitura do livro não pode se tornar 
apenas um jogo de perguntas e respostas, 
correndo o risco de que se perca a sua real 
intenção lúdica e prazerosa. O papel do 
mediador é (re)conhecer a presença dos 
elementos expressivos e ser capaz de 
compreender como produzem sentido. Esse 
conhecimento será útil para qualificar o diálogo 
com o leitor iniciante durante a leitura [...]. 
(RAMOS; NUNES, 2016, p.13) 

Outro aspecto fundamental no livro de imagem é que 

essas apontam para uma diversidade de situações que podem 

ser depreendidas, pelo leitor, por meio dos gestos e expressões 

do personagem, do ambiente onde se dá a história etc., 

permitindo que esse leitor a reinterprete, de acordo com as 
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impressões que esse conjunto de elementos lhe cause. É o que 

denominamos como hipersignificação (FARIA, 2004). 

Como processo, sabemos que a aprendizagem 

contempla etapas específicas, como a da avaliação. Avaliar a 

leitura literária também requer modos específicos de avaliação 

da aprendizagem literária, portanto, a fim de consolidar o 

letramento literário do aluno. Cosson (2014a) destaca que a 

avaliação, no ensino de Literatura, deve se deter não na busca 

das respostas certas, mas na consideração de que maneira o 

aluno pensou sobre o que leu, de tal forma que essa 

experiência seja expandida coletivamente. 

No caso específico deste estudo, tendo a produção 

textual como um dos objetivos da proposta de intervenção 

didático-pedagógica com vistas à promoção do letramento 

literário, consideramos oportunas as contribuições de Irandé 

Antunes (2006) quanto às reflexões sobre avaliação de 

produção textual no Ensino Médio. Isso porque a autora 

defende que a proposta da escrita é facilitar a aprendizagem do 

aluno naquilo que ele está empreendendo, apesar das 

significativas variáveis que a tarefa demanda ao trabalho 

docente e que prejudicam esse trabalho, como o alto número 
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de alunos em sala de aula, a precária formação do profissional 

etc., questões que não se constituem o escopo deste trabalho, 

mas valem ser destacadas, pelo fato de que correspondem às 

situações reais vivenciadas em nossa prática docente, 

implicando na assunção de metodologias mais dialogais. 

Irandé defende que a avaliação da produção textual 

perpassa pelas funções retrospectiva e prospectiva, o que 

enfatiza a ideia da avaliação como algo processual, tendo em 

vista sua dimensão complexa. Sobre a escrita, afirma que 

é uma atividade processual, isto é, uma 
atividade durativa, um percurso que se vai 
fazendo pouco a pouco, ao longo de nossas 
leituras, de nossas reflexões, de nosso acesso a 
diferentes fontes de informação. É uma 
atividade que mobiliza nosso repertório de 
conhecimentos e, por isso mesmo, não pode ser 
improvisada, não pode nascer inteiramente na 
hora em que a gente começa propriamente a 
escrever. De certa forma, estamos 
continuamente nos preparando para escrever, 
sempre que estamos convivendo com as mais 
diferentes fontes de informação, nem que não 
tenhamos, de imediato, alguma atividade de 
escrita à vista. (ANTUNES, 2006, p.168) 

O excerto acima corrobora a ideia da intencionalidade 

pedagógica no ensino de Literatura, levando-nos a 

compreender que é possível e desejável que o processo de 

escrita, sob a perspectiva do letramento literário, fundamente-
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se no estabelecimento de objetivos que possam desafiar o 

aluno a desenvolver sua competência leitora e escrita 

simultaneamente. Por isso, inspiramo-nos na proposta de 

Irandé (2006, p.171) acerca da compreensão dos parâmetros 

de avaliação da produção escrita em sala de aula, no Ensino 

Médio, a partir de três elementos de conhecimento, a saber, os 

que se referem aos linguísticos, aos de textualização e aos da 

situação em que o texto ocorre. 

A PROPOSTA DE INTERVENÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

O livro de imagem que elegemos foi Cena de Rua, de 

Ângela Lago, uma das obras mais premiadas da autora, cujo 

reconhecimento é internacional, dado os domínios técnicos 

dessa artista mineira que explora o expressionismo. A história 

– contada em páginas duplas – gira em torno de uma criança 

que tenta vender coisas num dos semáforos de uma grande 

cidade. A leitura da obra permite-nos evidenciar a temática das 

crianças em situação de risco nas ruas, possibilitando reflexões 

que tomam a realidade urbana como pano de fundo. 

A seleção desse texto se deu em virtude de uma 

curiosidade demonstrada pelos alunos sobre o livro, quando o 

apresentamos a eles, junto a outros títulos, no início do ano 
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letivo, na tentativa de provocar neles o interesse por alguma 

dessas leituras. Além disso, o tema que trata poeticamente da 

questão de crianças em situação de risco é relevante por dialogar 

com a realidade experienciada pelos alunos no seu cotidiano. 

Optamos pela apresentação do livro impresso durante 

o desenvolvimento da proposta, ao invés da apresentação por 

meio de arquivos de transposição gráfica, como os gerados por 

Power Point, por exemplo, porque objetivamos destacar a 

importância e atualidade desse suporte junto aos alunos, 

assumindo-o como tecnologia plenamente viável mesmo na 

era digital, dada algumas de suas vantagens, como a de ser 

acessado independentemente de se ter ou não acesso à 

internet e a de possibilitar algumas explorações de natureza 

sensível, por parte do leitor, como a apreciação tátil e mesmo 

olfativa que o livro, como produto cultural, permite. 

A partir do referencial teórico-metodológico assumido 

neste estudo foram construídas as seguintes etapas para a 

promoção do letramento literário, desenvolvidas ao longo de 

estratégias que contemplaram cinco tempos de aulas de 50 

minutos cada: sensibilização, leitura literária, produção 

textual e avaliação. 
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Na primeira etapa, solicitamos que o aluno trouxesse 

uma história com a qual se identificasse e, posteriormente, que 

a resumisse oralmente para a turma. Em seguida, pedimos que 

apresentasse uma justificativa para essa escolha. Após esses 

momentos, apresentamos a capa do livro e indagamos se o 

haviam lido. Em seguida, perguntamos se imaginavam do que 

trataria e, após darem suas opiniões, dissemos que seria 

preciso prestar muita atenção à história, que seria contada de 

maneira pouco usual para um livro, a fim de que constatassem 

se corresponderia ao que eles estavam imaginando. 

Para assegurar uma melhor participação individual e 

coletiva, estabelecemos alguns combinados, como o de todos 

se esforçarem por prestar atenção ao que lhes iria ser 

mostrado, sem qualquer tipo de questionamento naquele 

momento. Em suma, todos deveriam ouvir a história e 

permanecerem atentos para algumas ações posteriores, 

segundo a nossa orientação – como, no momento apropriado, 

comentarem, discutirem e redigirem –, a fim de que a escuta 

fosse ativa. Também foi lhes dito que teriam que descrever a 

sua percepção do que viam de forma individual e por escrito, 

entre 4 a 8 linhas, numa folha de caderno à parte. 
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As etapas de leitura literária e produção textual 

compuseram-se da apresentação de cada uma dessas cenas do 

livro. Contamos a história folheando as páginas dele enquanto 

passeávamos pela sala de aula, aproximando o livro do aluno, de 

maneira que todos pudessem olhar atentamente e fossem 

registrando suas impressões, conforme havíamos anteriormente 

combinado. Após ouvirem a história, sucedeu-se o momento de 

discussão sobre as hipóteses que geraram o título do livro, 

seguida da exploração das imagens, nas quais procuramos 

destacar os elementos narrativos e a hipersignificação. 

Nesse momento, aprofundamos a discussão em torno 

daquelas cenas mais apreciadas pelos alunos, daquela que mais 

lhes chamaram a atenção etc. Em seguida, estimulamos um 

debate sobre as diferentes percepções geradas pelos 

diferentes olhares sobre a história. Com isso, retomamos as 

páginas do livro para a confirmação, ampliação e/ou negação 

dessas percepções pelos próprios alunos, de modo que eles 

depreendessem o tema do livro, bem como outros assuntos a 

ele correlacionados. O estímulo ao debate procurou trazer para 

a sala de aula reflexões acerca das questões presentes na 
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sociedade, contextualizando a temática abordada, segundo as 

próprias vivências dos alunos. 

Solicitamos que os alunos lessem em voz alta o que 

haviam escrito sobre as impressões de cada cena. Foi dado um 

tempo, posteriormente, para que procedessem à 

autocorreção do(s) parágrafo(s) produzido(s), a partir do uso 

de dicionário físico ou/e virtual e com a nossa mediação. 

Depois, pedimos que reescrevessem seus textos, adequando-

o às correções produzidas, inclusive alterando o que julgassem 

necessário, para melhor comunicação de suas ideias sobre o 

que haviam percebido. 

Após essa produção individual, os alunos se 

organizaram em duplas para produzirem um novo texto escrito: 

deveriam agora contar a história do protagonista do livro. Para 

isso, teriam que imaginar a vida pregressa desse protagonista, 

identificando sua origem social e a(s) razão(s) pela(s) qual(s) ele 

se encontrava na situação sugerida na narrativa original. 

Poderiam, inclusive, acrescentar outras coisas que 

considerassem importantes à narrativa que produziam. 

Enquanto isso, Cena de Rua circulou à vontade nas mãos dos 

alunos, para que pudessem explorar os recursos de imagem 
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que melhor lhes conviesse. Os alunos tiveram tempo para 

discutirem aspectos discursivos dos textos que iam produzindo, 

reescrevendo-o, negociando as formas de autocorreções 

realizadas por eles, antes de nos entregarem essas produções 

para a etapa de avaliação final da atividade proposta. 

Por fim, a etapa de avaliação considerou o 

estabelecimento de critérios específicos para a produção 

textual que dialogassem com a dimensão pessoal e coletiva dos 

alunos, a partir das interações que foram produzidas, tendo em 

vista as habilidades socioemocionais que se desejava alcançar 

– como empatia, gerenciamento da emoção, 

autoconhecimento, criatividade etc. – e que se manifestavam 

durante o trabalho. Assim, especificamente para a etapa de 

produção textual, optou-se pelos critérios que englobaram a 

adequação discursiva e a adequação linguística, como, por 

exemplo, na utilização dos tempos verbais e dos indicadores de 

espaço, bem como na utilização de vozes do texto – como as de 

narrador e de personagem. 

ALGUNS RESULTADOS DA PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

A aplicação da proposta de intervenção didático-

pedagógica ao letramento literário nos moldes descritos 
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permitiu-nos observar que os alunos exercitaram a imaginação 

ao considerarem hipóteses que perpassaram pelo intitulamento 

da obra até à constituição da gênese do protagonista da história, 

o que promoveu o reconhecimento paulatino dos elementos 

básicos constitutivos do gênero narrativo, como personagem, 

espaço, tempo, enredo e narrador. 

O reconhecimento da existência de uma estrutura 

narrativa em Cena de Rua por parte dos alunos possibilitou 

que eles percebessem a importância desse gênero na 

produção de sentidos, considerando o sequenciamento das 

ações humanas representadas pelas imagens em seu discurso 

visual. Isso foi possível por conta da hipersignificação, 

manifestada pelo plano dos elementos da narrativa estática – 

o ambiente onde a ação decorre, as características do(s) 

personagem (s) etc. – e pelo dos elementos da narrativa 

dinâmica – os gestos e expressões presentes no 

encadeamento das ações. Ou seja, o plano gráfico da obra 

importou na apreensão pelos alunos do gênero estudado. 

Ao descreverem suas percepções por meio da escrita de 

pequenos parágrafos, os alunos demonstraram que as imagens 

configuram uma linguagem específica, que é pautada pela 
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exploração de elementos plásticos e destituída dos verbais – 

como no caso de Cena de Rua –, mas passível de compreensão 

e decodificação pelo olhar que vê e que ressignifica o que olha, 

deixando patente o entrelaçamento entre as dimensões 

sensível e cognitiva no ato educativo. Assim, a imagem 

enquanto linguagem é apreendida e ressignificada por outra, a 

verbal, que também pode cumprir a tarefa de explicitar os 

sentimentos humanos, ampliando a consciência acerca da 

natureza humana. 

A atividade final de produção textual, realizada 

posteriormente às estratégias de discussão e debate, 

oportunizou a aproximação entre pares, mobilizando certas 

competências socioemocionais – tais como a cooperação e 

empatia – que partiram da escuta do outro na resolução das 

demandas que se apresentavam a esses pares. Também 

observamos o surgimento de categorias como a da esperança e 

a do ânimo durante as interações que levavam os alunos a 

pensarem sobre as questões que surgiam em diferentes 

momentos da proposta de trabalho, quando eles se esforçaram 

por imaginar como o conflito revelado na história poderia ser 
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solucionado – o drama do abandono e da rejeição de crianças 

em situação de risco nas ruas. 

Negociando os sentidos tanto da interpretação quanto 

da escrita, individual e coletivamente, os alunos manifestaram 

satisfação especialmente nos momentos de discussão 

temática, o que constatamos por meio dos diálogos que 

estabeleceram entre si e conosco, durante o percurso das 

atividades propostas. Essa satisfação corrobora a ideia de que 

a avaliação, no campo da aprendizagem literária, precisa 

contemplar um processo que compreenda a aceitação do olhar 

desse jovem leitor sobre a obra, procurando salientar, pela 

mediação pedagógica, o que importa seja destacado e 

compartilhado dessa leitura, a partir dos objetivos que se 

pretenda alcançar. 

A maioria dos alunos demonstrou compreender a 

natureza do gênero narrativo, confirmando isso por meio da 

última produção escrita solicitada que indicou que haviam 

utilizado os elementos que remetem à adequação discursiva e à 

adequação linguística como critérios que assumimos para a 

avaliação dos textos escritos por eles. Em ambos os critérios de 

análise das produções das duplas de alunos, verificamos ter 
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havido um domínio de razoável a satisfatório das habilidades de 

competência escrita relativas à série de formação. Dessa forma, 

esses textos atingiram de maneira geral uma unidade 

comunicativa, em que pese o fato de que esses alunos, recém-

ingressantes no Ensino Médio, apresentam grande dificuldade 

de escrita, como já destacado em outro momento deste estudo. 

Entretanto, verificamos também que algumas duplas 

produziram uma narrativa autobiográfica, ao invés de uma 

narrativa em terceira pessoa, conforme foram orientados. 

Posteriormente, nas devolutivas oferecidas, justificaram que 

fizeram isso por não terem entendido a proposta inicial. De 

alguma maneira, nesses casos, essas produções podem apontar 

para outros aspectos significativos no campo do letramento 

literário na escola, o que merece a continuidade de 

investigação, a fim de serem incentivadas práticas leitoras e 

escritas que oportunizem efetivamente o desempenho autoral 

e o protagonismo como condição de manifestação da 

subjetividade do aluno. Tais práticas podem oferecer ao aluno 

a oportunidade para que ele compreenda seu percurso de 

humanidade, a partir do olhar sobre si mesmo e, 

consequentemente, sobre o mundo, numa sociedade que, 
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tecnologicamente complexificada, precisa reinventar formas 

de dialogar para lidar com muitas das questões humanas. 

Por último, notamos que os alunos expressaram-se 

enfatizando nos seus textos a realidade que percebem e com a 

qual convivem, e que ainda se caracteriza pela exclusão social 

que os marginalizam no seu cotidiano, em determinadas 

situações de socialização que envolvem as naturezas 

socioeconômicas, cultural e de relacionamento interpessoal, e 

cuja narrativa de Cenas de Rua oportunizou evidenciar e discutir, 

como a questão da discriminação pela condição social, da 

omissão do poder público no enfrentamento da problemática da 

criança em situação de risco, do abandono, da ausência da 

família, e, sobretudo, da ausência de maior compreensão e 

solidariedade entre os indivíduos em sociedade. 

CONCLUSÃO 

A aprendizagem literária na escola básica, mediada pela 

leitura de livros de imagens, pode asseverar a promoção de 

uma pedagogia para o letramento literário que se constitua 

pela reflexão, pela crítica e pela criatividade, ao provocar a 

contemplação do cotidiano no processo educativo por meio de 
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ressignificações construídas na experienciação do literário, 

segundo a comunicação de diferentes subjetividades. 

Compreendemos que o conceito de letramento literário 

encontra-se em construção e que práticas de educação literária 

na escola voltadas para a exploração de diversos gêneros – 

dentre os quais destacamos o livro de imagem – ampliam a 

discussão sobre o tema, possibilitando que a Literatura, a partir 

de sua experienciação, mobilizando tanto o caráter sensível 

quanto o cognitivo da formação humana, seja reconhecida 

como um conhecimento que pode transformar pessoas. O 

processo de ensino-aprendizagem de Literatura, portanto, 

dados os objetivos adequados ao desenvolvimento do 

letramento literário na etapa do Ensino Médio, pode ser 

orientado pela natureza dinâmica e complexa das interações 

produzidas na sala de aula, a partir de uma metodologia que 

empreenda um percurso no qual o aluno se coloque como 

aquele cujas escolhas, reflexão e crítica engendram sua 

participação positiva nesse processo. 

Assim, consideramos que a proposta em curso contribui 

com as discussões sobre letramento literário ao viabilizar um 

trabalho didático-pedagógico que, contemplando etapas que 
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articularam momentos de sensibilização, leitura literária e 

produção de texto compreendendo e relevando a 

especificidade do livro de imagem, pôde promover o 

letramento literário dos alunos de acordo com os objetivos 

relacionados à etapa de formação com a qual atuamos, 

enfatizando assim a dimensão ética e estética dessa formação. 
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EIXO 7: LITERATURA 

INFANTIL/JUVENIL E AS 

VERTENTES DO INSÓLITO 
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SIMBOLOGIAS DO ESPELHO MÁGICO NO 

CONTO “A RAINHA DA NEVE”, DE 

HANS CHRISTIAN ANDERSEN 

E EM SUAS RELEITURAS 

Lígia R. M. Cavalari Menna 

“O cristal nos espreita. Se entre as 
quatro paredes do aposento há 
um espelho, não estou só. Há 
outro. Há o reflexo que arma na 
aurora um sigiloso teatro”. 

(Os espelhos, J L. Borges) 

INTRODUÇÃO 

Dentre os símbolos mais recorrentes e instigantes, 

presentes no imaginário de vários povos, destacamos o espelho, 

“speculum”, em latim: a superfície que reflete. Mas o que reflete 

um espelho, o que pode simbolizar? Para Chevalier e 

Gheerbrant, “Já foi dito do espelho que ele é o próprio símbolo 

do simbolismo” (1982, p.394), nada mais simbólico a se desvelar. 

Quanto ao conceito de imaginário, dentre as várias 

acepções, optamos pelo que propõe Wunenburger (2007): 

imaginário (é) um conjunto de produções, 
mentais ou materializadas em obras, com base 
em imagens visuais (quadro, desenho, 
fotografia) e linguísticas (metáfora, símbolo, 
relato), formando conjuntos coerentes e 
dinâmicos, referentes a uma função simbólica 

758



no sentido de um ajuste de sentidos próprios e 
figurados. (2007, p.11) 

No campo ficcional, em sua função simbólica, o espelho 

e suas variantes, como o espelho d’água, surge como um objeto 

mágico ou mesmo personagem em diversos poemas, contos e 

romances da literatura universal, em produções artísticas e 

culturais diversas, desde a mitologia grega à 

contemporaneidade. O mito de Narciso, o conto “Branca de 

Neve”, os contos “O espelho”, de Machado de Assis e “O 

espelho”, de Guimarães Rosa, ou mesmo o poema “Os 

espelhos”, de Jorge Luís Borges, em epígrafe, são apenas alguns 

exemplos, dentre uma longa lista. 

Mais recentemente, ainda podemos citar a série britânica 

Black Mirror, que coloca em evidência, com suas narrativas 

insólitas, e assustadoramente relacionadas com o mundo 

contemporâneo, a relação do homem com a tecnologia por meio 

dos mais variados espelhos: telas dos computadores, tabletes, 

videogames, televisores, smartphones e lentes oculares. 

Ainda simbolicamente, o espelho pode revelar a 

verdade ou distorcê-la. Narciso, por exemplo, ao ver seu reflexo 

em um espelho d’agua, apaixona-se por si mesmo, sendo 

tragado por seu auto amor, cego em sua vaidade. Já o Patinho 
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Feio, de Hans Christian Andersen, vê em seu reflexo a 

confirmação de sua suposta feiura e a razão de ser rejeitado. 

Verdades distorcidas pelo espelho ou pela mente? 

Ao relembrarmos o mito de Narciso e o tema da 

vaidade, não podemos deixar de mencionar o já citado conto 

“Branca de Neve”, no qual a rainha consulta incessantemente 

o espelho para confirmar sua beleza e, quando contrariada, 

consumida pelos ciúmes, resolve eliminar sua enteada por ser 

a mais bela. Vale dizer que a própria Branca de Neve cai nas 

armadilhas da rainha por pura vaidade, ao aceitar enfeites para 

o cabelo, por exemplo. 

No conto “A Rainha da Neve” (Snedronningen, The Snow 

Queen), de 1844, de Hans Christian Andersen, o espelho 

também assume um papel de grande relevância para a trama. 

Surge logo no início da narrativa e desencadeia o conflito 

principal. Um duende mau, o próprio diabo, “da espécie mais 

malvada”, inventa um espelho capaz de transformar tudo de 

bom e belo em algo mal e desprezível. Esse se quebra e seus 

fragmentos atingem o jovem Kay em seus olhos e coração, 

transformando seu caráter, turvando sua percepção. Iludido e 
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“cego”, torna-se presa fácil para a Rainha da Neve, que o rapta 

e o enfeitiça com seus gélidos beijos. 

Vale dizer que esse conto é rico em simbologias, 

construído hibridamente a partir do maravilhoso pagão e do 

espiritualismo cristão; entre o Romantismo, o Realismo 

cotidiano e a mitologia grega e nórdica. Além disso, possui um 

variado leque de releituras e adaptações, tanto literárias 

quanto cinematográficas ou televisivas; assim como múltiplas e 

por vezes contrastantes refigurações da sua personagem 

homônima, uma rainha de poder congelante, conhecida por 

seu mistério, magia, beleza e sedução, simbolizando a 

fertilidade, a sexualidade e a morte.1 

Em citações diretas ou meras analogias, a Rainha da 

Neve ressurge, por exemplo, nas animações O Reino Gelado 

(Snezhnaya korolev, Wizart animation, Rússia, 2012), Frozen: 

uma aventura congelante (Frozen, Disney, EUA, 2013); na série 

Once Upon The Time, 4ª temporada; entre outras produções 

culturais, permanecendo, portanto, no imaginário de muitos 

                                                           
1 Esse tema foi abordado no artigo “O mito de Perséfone, A Rainha da Neve, de Hans Christian 
Andersen e a animação Frozen: uma aventura congelante: A morte revestida de beleza”. Anais 
Congresso Abralic, 2018. 
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escritores, desenhistas, roteiristas, diretores, e seus públicos, 

em diferentes contextos de produção. 

O espelho, assim como a personagem Rainha da Neve, 

refigura-se nas releituras do conto andersiano, assumindo, por 

vezes, outras funções e adquirindo novas simbologias, 

deixando até mesmo de existir materialmente, como no caso 

da animação Frozen. 

Dessa forma, como parte de nossas pesquisas de pós-

doutorado, este texto objetiva refletir sobre as simbologias do 

espelho mágico no conto “A Rainha da Neve”, de Hans Christian 

Andersen. Para uma análise comparativa, escolhemos a 

animação “O Reino Gelado”, pois nela o espelho também surge 

como elemento essencial à trama. 

SIMBOLOGIAS DO ESPELHO 

Além das múltiplas simbologias do espelho no campo 

ficcional, vale dizer que o objeto concreto já guarda em si algum 

mistério e a muitos fascina ao mostrar um outro eu, um duplo 

em um reflexo invertido. Como diz Borges (1950/2005), na 

epígrafe deste artigo, “Se entre as quatro paredes do aposento 

há um espelho, não estou só”. 
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Não por acaso, os espelhos ludibriam crianças 

pequenas, animais e aguçaram a curiosidade de indígenas 

durante o período das colonizações nas Américas, já que os 

nativos trocavam ouro e pedras preciosas por meros 

espelhinhos, uma das muitas artimanhas dos mercadores do 

século XV e XVI. 

Pensando em algumas acepções do termo “espelho”, no 

sentido denotativo, observamos o que nos diz o dicionário 

Priberam2: “1. Objeto de vidro ou de metal polido que reproduz 

nitidamente as imagens que o defrontam; 2. Qualquer 

superfície lisa, que reflete a imagem dos objetos.”. Assim, a 

água, o gelo, ou qualquer superfície capaz de refletir imagens, 

como as telinhas dos smartphones, também assumem a função 

de espelhar, mas nem sempre nitidamente, por vezes de forma 

turva e distorcida. 

Segundo um dos dicionários consultados, Dicionário de 

símbolos (BECKER, 1999), o espelho pode simbolizar 

conhecimento, autoconhecimento, consciência, clareza e 

verdade. Nele se reflete o puro coração humano, a inteligência 

criadora de Deus. Essa concepção pode ser vislumbrada na arte 

                                                           
2 In https://dicionario.priberam.org/espelho Acesso em 10.Maio.2019. 
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medieval, na qual o espelho é símbolo da virgindade de Maria, 

em quem Deus refletiu a sua imagem na forma do seu filho 

(BECKER, 1999, p.102). 

Nas artes plásticas, na Idade Média e no Renascimento, 

o espelho passou a simbolizar a vaidade e a luxúria, algo 

reforçado no conto “Branca de Neve”. 

Em outro sentido, para vários povos, o espelho tem o 

efeito apotropeico, pois é aquele que afasta o mal (BECKER, 

1999, p.103). Além disso, quebrar um espelho, na crença 

popular, pode levar a muitos anos de azar. 

Em outro Dicionário de Símbolos (CHEVALIER; 

GHEERBRANT, 1982), reforça-se a ideia de que o espelho reflete 

a verdade e a sinceridade: “Como o Sol, como a Lua, como a 

água, como o ouro - lê-se em um espelho do museu chinês de 

Hanói - seja claro e brilhante e reflita aquilo que existe dentro 

do seu coração” (1982, p.393). Contudo, há lados opostos, já 

que o espelho pode refletir tanto a identidade (divina), quanto 

a diferença (diabólica) em um nível metafísico, considerando-

se o intelecto divino: 

Esses reflexos da Inteligência ou da Palavra 
celestes fazem surgir o espelho como símbolo 
da manifestação que reflete a inteligência 
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criativa. É também o do Intelecto divino que 
reflete a manifestação, criando-a como tal à sua 
imagem. Essa revelação da Identidade e da 
Diferença no espelho é a origem da queda de 
Lúcifer. De uma maneira mais geral, ela é o 
ponto de chegada da mais elevada experiência 
espiritual. (1982, p.394) 

Considerando as atribuições negativas do espelho, 

James George Frazer explica que os antigos gregos 

consideravam que sonhar com sua imagem no espelho era um 

mau presságio para a morte. Já alguns povos chegam a 

acreditar que suas almas ficam presas no reflexo do espelho, na 

água ou mesmo das sombras. Há ainda o costume, em algumas 

comunidades antigas, de se cobrir os espelhos nos funerais, 

para que os espíritos não visitem a casa e não levem os vivos 

durante as cerimônias: 

De acordo com um relato, alguns habitantes das 
ilhas Fidji acreditam que o homem tem duas 
almas, uma clara e a outra, escura; a escura vai 
para o Hades, a clara é seu reflexo na água ou 
no espelho. Quando os motumotus da Nova 
Guiné viram pela primeira vez seus reflexos 
num espelho, acharam que era o reflexo de suas 
almas. (1982, p.215) 

Como podemos observar, o espelho possui uma gama 

de simbologias que chegam a se contradizer, passando de um 

amuleto a um objeto de mau agouro; da capacidade de refletir 

uma alma pura e aprisioná-la; de revelar a verdade ou distorcê-
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la, perpassando inclusive por interpretações filosóficas, 

religiosas e psicanalíticas. Vejamos a seguir, quais dessas 

simbologias podemos depreender do conto “A Rainha da Neve” 

e da animação “O Reino Gelado”. 

O ESPELHO NO CONTO “A RAINHA DA NEVE” 

O conto “A Rainha da Neve” é um dos mais longos de 

Andersen, que o dividiu em sete partes devidamente 

intituladas, as quais correspondem a uma sucessão de 

aventuras da protagonista Gerda, em meio a uma diversidade 

de personagens e locais, para salvar seu amigo e vizinho Kay, 

raptado pela Rainha da Neve. A saber, as partes são: “Primeira 

história: que trata do espelho e dos cacos”, “Segunda história: 

um rapazinho e uma menina”; “Terceira história: O jardim da 

mulher que sabia fazer feitiços”; “Quarta história: Príncipe e 

Princesa”; “Quinta história: A pequena salteadora”; “Sexta 

história: A mulher da Lapônia e a mulher da Finlândia” e 

“Sétima história: O que aconteceu no palácio da Rainha da 

Neve e o que se passou depois”. 

No início, como já dissemos, o narrador faz um 

preâmbulo contando-nos a história de um duende mau, o 

próprio diabo, “da espécie mais malvada”, que inventou um 
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espelho mágico para depois quebrá-lo em mil fragmentos, 

sendo que alguns desses iriam atingir o jovem Kay em seus 

olhos e coração, somente na segunda história: 

Ele era um duende terrivelmente mau, um 
duende da espécie mais malvada e, na 
realidade, ele era o próprio Diabo. Um dia, o 
Diabo estava de muito bom humor porque tinha 
acabado de fazer um espelho com um poder 
muito peculiar: tudo de bom e belo que se 
refletia nele parecia reduzir-se a quase nada, 
enquanto tudo que não tinha valor e era feio 
tornava-se mais proeminente e feio do que 
nunca. Neste espelho, as mais belas paisagens 
pareciam espinafres cozidos, e as melhores 
pessoas tornavam-se hediondas, ou apareciam 
de cabeça para baixo e sem estomago. Os rostos 
ficavam distorcidos sem que fosse possível 
reconhecê-los, e se uma pessoa tinha uma 
sarda, esta espalhava-se até cobrir o nariz e a 
boca. (ANDERSEN, 2017, p.104 – grifos nossos) 

Como podemos observar, a principal função do espelho 

era a de eliminar a beleza e a bondade, corromper a percepção 

das pessoas, enfatizando o mal. Vale dizer que a Rainha não é 

mencionada nesse capítulo e, ao longo da narrativa, não se 

explicita qual seria a relação dela com o espelho ou com o 

Diabo, mas podemos inferir uma analogia entre os fragmentos 

do espelho e os cristais de gelo como condutores do mal, já que 

o coração de Kay também permanece congelado.  
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 Em outras versões do conto, o termo “duende” é 

substituído por “Daevel”, uma espécie de diabo, por Tinhoso 

(Fig. 1), por Demônio (Fig. 2) e até mesmo Troll. Interessante 

notar a confluência de culturas, já que não há duendes na 

cultura cristã, nem diabos nas antigas narrativas nórdicas, ou 

na mitologia grega, que subjazem essa narrativa. 

 

Figura 1 – “O Tinhoso”. Fonte: ANDERSEN, H.C. (1978). Contos de Andersen. 
Dinamarquês Guttorm Hansen (Trad.). Ilustrações originais. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, p.263. 
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Figura 2 – “O demônio em pessoa”. Fonte: ANDERSEN, H.C. (1956). Enciclopédia 
Universal da Fábula (1956-1959). Vol.XIX. Dinamarca. A. Della Nina (Coord.). 

São Paulo: Editora das Américas, p.202. 

Na sequência do enredo, os discípulos do Duende/Diabo 

correm o mundo com o espelho e, mesmo não suportando seu 

peso, sobem aos céus para zombar dos anjos e do Nosso 

Senhor. Quanto mais alto voavam, mais o espelho, 

personificado, sorria maliciosamente: 

Depois o espelho sorridente estremeceu com 
tal violência, que escorregou das suas mãos e 
caiu na Terra, onde se desfez em milhões e 
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milhões de pedacinhos, talvez até mais […]. 
Esses pedacinhos de espelho distorciam tudo o 
que as pessoas viam, e faziam-nas ver apenas o 
lado mau das coisas, porque todos os 
pedacinhos do espelho mantinham o poder que 
o espelho inteiro possuía. (ANDERSEN, 2017, 
p.104-106) 

Para Wolfgang Lederer, professor da Universidade da 

Califórnia e psicanalista, em seu livro The Kiss of the Snow 

Queen, o espelho não é somente uma invenção do Diabo, ele é 

o próprio Diabo, como ocorre na mitologia pagã, na qual os 

símbolos dos deuses são representações dos próprios deuses. 

O autor ainda acrescenta que o conceito de 

fragmentação (o estilhaçar do espelho) tem um antigo e 

importante papel no pensamento religioso. Para os cristãos, 

por exemplo, o diabo é aquele que divide, que impede a 

comunicação do homem com Deus, reduzindo os mortais à 

solidão (1986, p.6-7). No caso, aqueles que são atingidos pelos 

estilhaços passam a seguir o Diabo e tornam-se pecadores. 

Isso posto, podemos considerar que o espelho e seus 

estilhaços representam o próprio mal que contamina o coração 

dos homens, fazendo-os pecar: “Fragmentar é pecar, é o 

oposto de amar, pois o amor é a força que une, que preenche 
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e supera antagonismos e separações” (LEDERER, 1986, p.7 – 

tradução nossa). 

O autor considera que o diabo e seus discípulos, ao 

subirem aos céus para zombarem de Deus, demonstraram 

grande arrogância. Como argumento, utiliza o próprio texto em 

alemão, em que a expressão “sie uberhebem sich” 3 possui 

duplo sentido, significando que “eles carregavam mais do que 

eram capazes” ou “eles eram arrogantes, impertinentes”. Tal 

arrogância os assemelha a Lúcifer que, ao querer se igualar a 

Deus, foi expulso dos céus. Como vimos anteriormente, a 

queda de Lúcifer está relacionada à revelação de sua diferença 

diante de Deus. 

Há outros personagens bíblicos que desafiaram Deus 

com sua arrogância e desobediência, como, por exemplo, Adão 

e Eva que, ao comer a maçã da árvore do conhecimento, foram 

expulsos do Paraíso. Dentre os conhecimentos adquiridos, 

podemos considerar o desejo e as relações sexuais, já que, a 

partir da expulsão, passaram a procriar. Para Lederer (1986, 

p.8), o conhecimento proibido pode ser de dois tipos, 

                                                           
3 Na versão que estamos utilizando em português, traduziu-se como “Já mal o conseguiam 
segurar”. 
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pertencendo ao sagrado ou ao sexual, ou aos dois, e considera 

que o que acontecerá com o jovem Kay na segunda história 

relaciona-se com o pecado, provavelmente de cunho sexual, 

pelo qual será punido. Somente o amor de Gerda pode redimi-

lo. Seria seu pecado deixar-se levar pela Rainha da Neve, 

relacionando-se com uma mulher mais velha? O autor sugere 

isso e acreditamos que sim, principalmente por esse conto se 

apresentar como um rito de passagem da infância para a 

adolescência. Como em um romance de formação, Kay e Gerda 

se transformam ao final da narrativa. 

Dando sequência ao enredo, somente na segunda 

história é que o narrador nos apresenta Gerda e seu vizinho 

Kay, sua amizade, sua vida cotidiana. Em seguida, ao observar 

a neve por uma janela, ouvem da avó que os flocos de neve se 

assemelhavam às abelhas brancas. O menino pergunta se essas 

abelhas também tinham uma rainha, a avó responde que sim: 

“Em muitas noites de inverno, ela voa pelas ruas e espreita 

pelas janelas. Depois elas gelam de maneira estranha, como se 

estivessem cobertas de flores” (ANDERSEN, 2017, p.107). 

Gerda se assusta e pergunta se a Rainha da Neve poderia entrar 

na casa, ao que o jovem Kay responde: “Bem, ela que entre – 
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gritou o menino – Eu a colocava no fogão quente e a derretia” 

(2017, p.108). 

Após essa cena, provavelmente como uma resposta a 

Kay, a Rainha aparece, mas ainda não é denominada: 

Esse floco foi ficando cada vez maior, até que se 
transformou numa mulher vestida com o mais 
fino algodão branco e parecia ser feita de 
milhões de flocos em forma de estrela. Ela era 
bela e graciosa, mas era de gelo, de gelo 
brilhante e cintilante. Mas mesmo sendo de 
gelo, estava viva, e os seus olhos brilhavam 
como estrelas, mas neles não se via serenidade 
e nem paz. Depois acenou com a cabeça e com 
a mão para a janela. (ANDERSEN, 2017, p.108) 

Ao ser atingido pelos fragmentos do espelho, torna-se 

um menino ríspido e insensível, indispõe-se com Gerda e, 

quando brincava sozinho com seu trenó, acaba por ser levado 

pela rainha para seu gélido castelo onde permanecerá 

enfeitiçado. Eis o primeiro momento em que a Rainha da Neve 

é denominada: “O manto de pelo e o gorro eram feitos de neve, 

e era uma mulher, alta, elegante e ofuscadamente branca; ela 

era a Rainha da Neve em pessoa” (ANDERSEN, 2017, p.111). 

A Rainha da Neve e Kay voltarão a aparecer somente na 

última história. Em um longo espaço narrativo, o que se destaca 

são as aventuras e desventuras de Gerda à procura do amigo. 
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Em sua ambiguidade, destruidora e criadora, a Rainha 

priva Kay de sua liberdade, mas também é responsável por 

gelar as montanhas e produzir a aurora boreal com seus clarões 

azuis. Ela não se assemelha ao Diabo, um ser maligno, 

arrogante e debochado, mas a uma deusa, uma entidade da 

natureza, aquele administra a neve e as gélidas paisagens, tão 

necessárias para a harmonia terrestre, cumprindo sua missão 

no círculo vital: 

Agora vou voar até os países quentes, quero ir 
ver os grandes caldeirões negros. Ela se referia 
aos vulcões Etna e Vesúvio. “Tenho de 
embranquecê-los um pouco. Eles precisam, e 
ficarão tão bem com os limões amarelos e as 
uvas púrpuras. (ANDERSEN, 2017, p.146) 

Quando Gerda chega ao castelo e salva Kay com suas 

mornas lágrimas e beijos, a Rainha já havia partido. Não há, 

portanto, um conflito final entre as protagonistas. Como um 

duplo, em um espelho, a Rainha e Gerda se contrapõem, entre 

o invernal e o solar, entre o divino e o humano, entre o sonhado 

e o vivido, o imaginário e o real, respectivamente. 

Em uma perspectiva metafórica, o inverno simboliza a 

morte, enquanto a primavera ou mesmo o verão simbolizam 

fertilidade, sexualidade, renovação, ressurreição e 

amadurecimento, sendo o conto, portanto, como dissemos, um 
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rito de passagem, no qual temos representações da morte, das 

primeiras experiências sexuais ou amorosas, do embate 

feminino, o duplo solar que enfrenta seu reflexo espelhado, seu 

lado gélido e sombrio. Assim, a simbologia do espelho vai além 

do objeto inventado pelo Diabo, assumindo dimensões 

contrastantes entre duplos femininos. 

O ESPELHO NA ANIMAÇÃO “O REINO GELADO” 

O Reino Gelado (Snezhnaya korolev, The Snow Queen, 

Wizart, Rússia, 2012), animação dirigida por Maxim 

Sveshnikov e Vlad Barbe, é uma produção anterior ao sucesso 

americano Frozen: uma aventura congelante (Frozen, Disney, 

EUA, 2013), que só foi lançada no Brasil em 2014. Com 

divulgação em inglês, apresenta duas sequências: Reino 

Gelado 2 (Snezhnaya koroleva 2. Perezamorozka, 2014) e O 

Reino Gelado: fogo e gelo (Snezhnaya koroleva 3. Ogon i led, 

2016), dirigidas por Alekswy Tsitsilin. 

O título em russo faz uma referência direta ao conto de 

Andersen e à narrativa, apesar de apresentar alguns episódios 

semelhantes, enreda-se por outras tramas, com diferentes 

motivações. Há a presença de um espelho mágico, das 

personagens Kay e Gerda, aqui irmãos, e da própria Rainha da 
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Neve, a quem cabe toda a vilania. Diferentemente da rainha de 

Andersen, essa é explicitamente má, assumindo a função 

maligna do Diabo, que aqui não aparece. 

Sua representação não é humanizada, sendo composta 

em tom azul gelo, desprovida de beleza natural. Às vezes 

assemelha-se a uma mulher pela altura, em outras é uma 

gigante, como um reflexo nas paredes de gelo de seu castelo, 

outra forma de espelhar-se (Fig. 3). O espelho de gelo também 

serve como um portal para a rainha se comunicar com seu 

lacaio Orm, um troll bem atrapalhado. 

 

Figura 3 – A Rainha da Neve. Fonte: Fotograma da animação O Reino Gelado. 
In https://youtu.be/QM1n1uzjnng Acesso em 12.Mai.2019. 
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Já no início da narrativa sabemos que a Rainha havia 

congelado todos os reinos do Norte, condenando-os a um 

inverno eterno. Seu principal desejo era criar um mundo novo, 

gelado e livre das artes, as quais abominava. O único que 

poderia ameaçar seus planos era o mago Vegard, um mestre-

vidreiro, que havia inventado um espelho mágico, capaz de 

revelar a alma das pessoas. Tomamos ciência de que esse é um 

dos maiores medos da rainha, mas só saberemos suas razões 

ao final da narrativa. 

Para atingir seus objetivos, ela elimina o mago e sua esposa 

Una, congelando-os, e destrói, aparentemente, os espelhos 

existentes. Contudo, anos mais tarde, descobre que restara um 

espelho e um herdeiro, o jovem Kay, um excelente desenhista. 

Ao saber da existência do rapaz, a Rainha passa a procurá-

lo, aprisiona-o e congela seu coração, não com beijos, como faz a 

Rainha andersiana, mas com seu cetro mágico. Vale lembrar que 

o coração de Kay, no conto de Andersen, já havia sido atingido 

pelos fragmentos do espelho antes de ser congelado. 

Mas a Rainha havia se enganado quanto ao alvo de sua 

destruição, pois Kay tinha uma irmã mais velha, Gerda, a 

verdadeira guardiã do espelho. Para atraí-la e finalmente 
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destruir o espelho mágico, a Rainha usa Kay como isca. Vale 

acrescentar que os irmãos foram separados após a morte dos 

pais, encontrando-se somente na adolescência em um orfanato 

no qual eram explorados e maltratados. 

Como no conto de Andersen, Gerda passa por diversos 

desafios até encontrar Kay e salvá-lo. Também tira forças de 

seu amor, não só pelo irmão, mas também pelos pais 

falecidos. Ela é inteligente, carinhosa e a todos conquista, 

inclusive Orm, cuja missão inicial era prender Gerda, mas 

acaba por se tornar seu amigo. 

Inclui-se na trama outro elemento que não existe no 

conto de Andersen. Uma feiticeira do Norte relata a Gerda a 

história de uma menina chamada Irma, filha de um poderoso 

mago e também repleta de poderes. Incompreendida e 

hostilizada pelos que a cercavam, não pôde conviver em 

sociedade, acabou cedendo ao mal e tornou-se a perversa e 

vingativa Rainha da Neve ou foi possuída por ela. Note-se aqui 

semelhanças com Elza da animação Frozen, que, após ser 

considerada um monstro e temer machucar a irmã Anna (uma 

refiguração de Gerda), isola-se em um longínquo castelo 
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congelado, condena seu reino a um inverno constante, mesmo 

sem ter consciência disso. 

Na animação russa há um embate final, a corajosa 

Gerda e Orm, metamorfoseado em urso polar, lutam com um 

enorme mostro de gelo e criaturas rasteiras congeladas. 

Na versão de Andersen, Gerda é auxiliada por anjos e 

por sua força interior, plena de amor e inocência, a partir do 

imaginário cristão. Já em O Reino Gelado, há o imaginário dos 

contos de fadas e das narrativas mitológicas, com magos, trolls 

e metamorfoses. 

A heroína enfrenta e derrota a Rainha, confrontando-a 

ao espelho que restara e revelando sua alma. No reflexo da 

Rainha (Fig. 4), surge Irma (Fig. 5). Eis que descobrimos o 

segredo da Rainha: o espelho deveria ser destruído, pois 

somente ele era capaz de revelar que em sua alma a pequena 

maga estava aprisionada. 
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Figura 4 – A Rainha refletida no espelho. Fonte: Fotograma da animação O Reino 
Gelado. In https://youtu.be/QM1n1uzjnng Acesso em 15. Mai.2019. 

 

Figura 5 – Irma revelada pelo espelho. Fonte: Fotograma da animação O Reino 
Gelado. In https://youtu.be/QM1n1uzjnng Acesso em 15. Mai.2019. 
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A Rainha revolta-se e ameaça destruir Irma, que acaba 

por ser salva e liberta pelo abraço carinhoso de Gerda (Fig. 6): 

 

Figura 6 – Gerda e Irma. Fonte: Fotograma da animação O Reino Gelado. In 
https://youtu.be/QM1n1uzjnng Acesso em 15. Mai.2019. 

A Rainha desaparece, mas Kay está congelado e à beira 

da morte e é Irma, e não Gerda, quem salva Kay com seus 

poderes mágicos, ressuscitando-o. Podemos concluir que a 

existência do espelho e seu uso por Gerda foi essencial para a 

salvação de Kay e o final feliz da narrativa, pois, somente 

através dele, a alma da Rainha pôde ser revelada. Contudo, o 

amor e a solidariedade de Gerda para com Irma foram 

fundamentais para a “salvação” dessa alma, em termos 

cristãos. Nesse ponto, podemos também apontar 

aproximações com Frozen, pois foi o amor das irmãs que as 
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salvou. Anna acreditou na irmã e a salvou de ser assassinada 

por Hans. Elza salvou a irmã da morte descongelando seu 

coração, libertou o reino do frio eterno e aprendeu a lidar 

finalmente com seus poderes, usando-os para o bem, como a 

pequena Irma. 

Em Frozen não há um espelho mágico, mas há, 

simbolicamente, o espelhamento de Elza e Anna, e um duplo 

feminino, invernal e solar, que se completam, unidas por seu 

amor fraterno. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como pudemos observar, um elemento tão simbólico 

como o espelho muito nos pode revelar. Identificado em 

diferentes formas, tanto como um objeto concreto quanto a 

imagem de um duplo que se espelha, assume nessas narrativas 

simbologias distintas. 

No conto A Rainha da Neve, de Hans Christian Andersen, 

o espelho ocupa um espaço de destaque, sendo o elemento 

gerador de conflitos e de discórdia. Como símbolo do mal ou 

sua própria materialização, leva o jovem Kay a pecar e a ser 

punido, congelado em sua alienação, para depois ser salvo pelo 
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amor e pela inocência de Gerda, em um contexto em que se 

destaca o imaginário cristão (pecado-punição-redenção). 

Como dito por Lederer (1986, p.7), o espelho e seus 

estilhaços representam o próprio mal que contamina o coração 

dos homens, fazendo-os pecar. Cabe ao amor, dessa forma, 

unir e superar os antagonismos. A redenção de Kay torna-se 

possível pelo amor de Gerda. 

Podemos inclusive criar uma analogia entre os 

estilhaços do espelho e os cristais de gelo, pois ambos, nesse 

conto, congelam o coração, turvam a mente, mudam a 

personalidade e levam ao pecado. Mas o inverno faz parte do 

ciclo vital, é uma criação divina essencial para o equilíbrio e a 

harmonia do universo. 

Em uma perspectiva metafórica, o inverno simboliza a 

morte, enquanto a primavera ou mesmo o verão simbolizam 

fertilidade, sexualidade, renovação, ressurreição e 

amadurecimento, sendo o conto, portanto, como dissemos, um 

rito de passagem, no qual temos representações da morte, das 

primeiras experiências sexuais ou amorosas, do embate feminino, 

o duplo solar, Gerda, que enfrenta seu reflexo espelhado, seu lado 

gélido e sombrio, a Rainha da Neve. Assim, a simbologia do 
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espelho vai além do objeto inventado pelo Diabo, assumindo 

dimensões contrastantes entre duplos femininos. 

Em O Reino Gelado, Vegard inventa um espelho mágico 

para enfrentar a Rainha da Neve, para revelar sua alma e livrar 

a humanidade do inverno eterno, intenções bem distintas do 

diabo andersiano. Como vimos inicialmente, conforme aponta 

Becker (1999), nesse caso o espelho pode simbolizar 

conhecimento, autoconhecimento, consciência, clareza e 

verdade. Ele também é um amuleto, uma proteção para Gerda. 

Diferencia-se, nesse sentido, do poder congelante, dos cristais 

de gelo, que continuam levando à destruição. 

Vale considerar que as paredes de gelo do castelo 

também são espelhos e servem, inclusive como um portal para 

a rainha se comunicar com seu servo, o troll Orm. 

A questão do duplo feminino aqui também pode ser 

considerada, mas com outras personagens, A Rainha da Neve e 

Irma, dois lados de uma mesma moeda, somente revelados a 

partir da magia do espelho, um reflexo da alma. Ao final, a 

imagem solar de Gerda amplia-se com a da maga Irma, 

resgatada pelo amor e pela solidariedade. 

784



Ao final, independentemente das diferentes 

simbologias do espelho, verificamos que ambas narrativas 

trazem o amor, em suas diferentes formas, como um elemento 

solar, um símbolo de redenção, em oposição ao pecado e à 

morte invernal, bem ao estilo dos mais puros românticos. 
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PERCURSO SÓLITO PELAS SENDAS 

INSÓLITAS DA CHUVA EM MIA COUTO 

Luciana Morais da Silva 

O breve percurso pretendido para essa apresentação 

terá como eixo central a leitura da obra A chuva pasmada 

(2004), do escritor moçambicano Mia Couto. Nossa proposta 

inicial é a de percorrer os caminhos dos mundos possíveis 

ficcionais constituídos pelo autor por meio da imersão em 

estratégias que evocam a memória e a história na configuração 

de um mundo (re)figurado pela surpreendente chuva. 

Os mundos possíveis ficcionais confeccionados por Mia 

Couto são constituídos a partir da experiência do olhar infantil 

e da vivência da relação entre a oralidade e a escrita. Afinal, as 

histórias familiares rememoradas e narradas são, em geral, 

parte da pré-existência das tradições familiares que, apesar das 

mudanças locais, continuam a determinar as ações dos 

moradores da pequena vila. 

A narrativa marca-se pelo inesperado, exatamente por 

contrapor-se ao esperado, ao comum, haja vista o processo de 

estagnação da chuva denominada, já no título, de pasmada. 

Assim, o percurso narrativo do autor moçambicano se dá pela 
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interferência de muitos elementos narrativos que, por sua vez, 

estruturam uma estratégia de construção textual capaz de 

questionar internamente os conflitos presentes na vida de uma 

família moçambicana. 

O contato do jovem, do olhar do mais novo, com a voz 

de sabedoria do mais velho, permite a constituição de mundos 

de personagens em frequente transmutação, visto que 

formulados por um continuo de aprendizagem e troca de 

saberes. Isso se dá por que “en este mundo de texto, hay un 

mundo articulatorio constituido por los submundos reales 

efectivos de los diferentes personajes; en este mundo están 

enraizados los submundos en los que está dividido cada mundo 

de personaje” (ALBALADEJO MAYORDOMO, 1991, p.51). 

Nesse sentido, vemos que a relação de existência e 

convivência entre as personagens é essencial para a percepção 

acerca da teoria dos mundos possíveis ficcionais, tendo por 

noção básica que: 

aunque sea en la mayoría de los casos de modo 
no explícito, en la actuación y en la reflexión 
cotidiana de los hombres, para quienes existe 
un mundo real objetivo y otros mundos 
alternativos de éste, algunos de los cuales 
podrían, en determinadas ocasiones, llegar a 
ser igualmente reales, mientras que otros se 
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mantendrían en una situación de existencia 
mental: los mundos posibles tienen su 
existencia dentro o fuera del mundo que 
corresponda a la realización objetiva, 
efectivamente actualizada. (ALBALADEJO 
MAYORDOMO, 1998, p.75) 

Os mundos e submundos constituídos pelas 

personagens miacoutianas são compostos pela sabedoria do 

mais velho e pelo olhar do mais novo, misturando tempos e 

saberes, o ontem e o hoje, “guardando ligações estreitas com o 

‘antigamente’” (FONSECA; CURY, 2008, p.102). Sob essa 

perspectiva, pode-se depreender que a composição dos 

mundos possíveis ficcionais em Mia Couto ocorra pelo 

cruzamento “de tradições, vozes, discursos, modos e espaços 

no interior de mundos possíveis narrativos que assumem de 

forma intencional a fragmentação e diversidade de modelos de 

mundo empírico” (FONSECA, 2002, p.192), colocando cada 

leitor diante de mundos multifacetados e marcados pelas 

variadas trocas. 

Como se vê a irrupção do inesperado, do insólito, além 

de acrescentar ao plano de estruturação da obra, produz um 

efeito de questionamento acerca do núcleo familiar, da relação 

das personagens com água e, também, da vida quotidiana e as 

implicações em relação à chegada de uma fábrica. 
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Nesse contexto, deve-se partir da noção também 

importante do que é o insólito? O insólito seria o sentimento 

de inverossímil, incômodo, incongruente, impossível, inaudito, 

inusitado e/ou informal (COVIZZI, 1978, p.26), o que surge 

como incoerência no seio mesmo desse reino pretensamente 

coerente e racional em que se julga viver (PRADA OROPEZA, 

2006, p.58). Para Lenira Marques Covizzi (1978), as narrativas 

do insólito são “o testemunho de um sistema de vida paradoxal 

através de sua expressão” (1978, p.39-40), em que os valores 

são colocados em xeque, sejam eles autóctones ou não. 

A história, contada sob a perspectiva de um jovem, 

alicerça-se pela construção de um mundo ancorado na vida 

quotidiana, de seres de carne e osso, principalmente pela 

presença de membros de uma mesma família e seus 

questionamentos acerca dos acontecimentos em seus espaços 

de convivência, sua casa e arredores. A chuvinha “suspensa, 

flutuando entre o céu e a terra” (COUTO, 2004, p.6) aparece, 

portanto, insolitamente no espaço externo a casa, ocasionando 

um incômodo crescente à vida dos membros dessa família. 

Após o acontecimento da chuva, as questões familiares vão 

sendo expostas e manipuladas. 
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A escrita do moçambicano lança mão do recurso a 

fenômenos naturais, a chuva, dividida entre o céu e a terra, 

porém sem esquecer-se da ciência, a existência da fábrica e 

seus males. Assim, o autor conjuga crença e ciência, o ontem e 

o hoje, ou seja, elementos tradicionais e modernos para 

constituir uma narrativa plena de discussões e sentidos. Desse 

modo, a obra se costura por meio de escolhas e uso para a 

composição de mundos possíveis ficcionais – mundos textuais 

culturalmente entretecidos (ECO, 2011) – elaborados para pôr 

em questão a possibilidade de irrupção de uma chuva não 

comum, portanto insólita, principalmente por ser pasmada, por 

não chegar ao solo. Trata-se, desta feita, de uma narrativa 

gestada para, desde o título, tornar perceptíveis as raízes 

ancestrais presentes no seio de uma família. Para Tutikian, “em 

Mia Couto, o presente retoma a consciência mítica, buscando 

recuperar certos valores autóctones de raízes específicas, 

capazes de clarificar a consciência ou identidade nacional” 

(TUTIKIAN, 2006, p.59). 

As tentativas da família e mesmo do grupo tradicional e 

mais velho não geram resultado diante do acontecimento da 

chuva, assim, o texto coloca cada leitor diante da apatia e da 
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(in)concretude de ações. Nesse contexto, o mais jovem acaba 

por dialogar entre mundos e formar uma via de conexão inter-

mundos e inter-espaços, possibilitando profundas reflexões 

sobre a literatura e sua força diante das diferenças e das 

necessidades de formação de um povo. Com isso, as imagens e 

simbologias da chuva devem ser observadas e analisadas. De 

acordo com Chevalier e Gheerbrant: 

la lluvia es universalmente considerada como el 
simbolo de las influencias celestes recibidas por la 
tierra. Es un hecho evidente que constituye el 
agente fecundador del suelo, del que se obtiene la 
fertilidad. De ahí los innumerables ritos agrarios 
con vistas a desencadenar la lluvia: exposición al 
sol, llamada a la tempestad por la forja montes de 
arena camboyanos, danzas diversas. Pero esta 
fertilidad se extiende a otros dominios aparte del 
suelo: lndra, divinidad del rayo, da la lluvia a los 
campos, pero fecunda también a los animales y a 
las mujeres. Lo que desciende del cielo a la tierra 
es también la fertilidad del espíritu, la luz, las 
influencias espirituales. (CHEVALIER; 
GHEERBRANT, 1986, p.671) 

A origem híbrida e multifacetada do termo chuva 

aponta também para os significados de água, que, como 

podemos ver, designa: 

las significaciones simbólicas del agua pueden 
reducirse a tres temas dominantes: fuente de 
vida, medio de purificación y centro de 
regeneración. Estos tres temas se hallan en las 
tradiciones más antiguas y forman las 
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combinaciones imaginarias más variadas, al 
mismo tiempo que las más coherentes. 
(CHEVALIER; GHEERBRANT, 1986, p.52) 

A água do rio, a chuva pasmada no ar, promove a noção 

da existência de um mundo possível e insólito, no qual se quer 

viver a partir dos aprendizados dos antepassados, das 

habilidades ancestrais, percebendo o modo como “as 

modernidades”, representadas pela fábrica e pelo branco, 

podem gerar um mal crescente para a “ancestralidade” e para 

a juventude da pequena família e da vila em que vivem, 

claramente um micro-núcleo de Moçambique. As personagens 

sofrem influência direta das mazelas derivadas da fábrica que 

convive a espreita de cada morador da pequena vila. 

Percebe-se, por conseguinte, a existência de mundos 

possíveis ficcionais que põe em tensão o ontem e o hoje, 

provocando diálogos entre o sólito e o insólito. Assim, as 

personagens são figuradas – designa os processos em torno do 

fazer personagens (REIS, 2015) – como seres atuantes em 

mundos de ruptura, já que pressupõe uma constante reação 

diante dos eventos inesperados, incomuns, caso, por exemplo, 

da convocação dos anciões para resolver o problema da chuva. 
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Não há nenhum mistério em uma chuva que flutua 

entre o céu e a terra, porém não há nenhuma normalidade em 

perceber-se que a chuva não é capaz de alcançar o solo. O pai 

aparece todo molhado por causa da chuva, mas esta não está 

caindo efetivamente, insolitamente aparenta estar parada no 

ar e segundo o próprio narrador: 

durante todo o dia, o chuvillo se manteve 
como um cacimbo sonolento e espesso. As 
gotas não se despenhavam, não soprava nem 
a mais pequena brisa. A vizinhança trocou 
visitas, os homens fecharam conversa nos 
pátios, as mulheres se enclausuraram. 
Ninguém se recordava de um tal 
acontecimento. Poderíamos estar sofrendo 
maldição. (COUTO, 2004, p.6) 

Seria maldição? Seria uma ação normal dos fenômenos da 

natureza? A narrativa não apresenta respostas. Há apenas uma 

continuidade de questionamentos e de aprendizados que são, 

pouco a pouco, construídos em conjunto com a voz do narrador. 

Logo de início, o jovem narrador percebe que há algo 

errado por meio da configuração do espaço, como ele mesmo 

revela: “estaria chovendo? Não, que o nosso telhado de zinco, 

nos teria avisado. A chuva, mesmo miudinha, soaria como 

agulhinhas esburacando o silêncio” (COUTO, 2004). Vê-se, 

desse modo, como a chuva interfere na vida das personagens, 
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e como os telhados de zinco deixam transparecer os sons ao 

redor da família. Entretanto, a ausência de sons assevera o 

efeito insólito. Afinal, o que poderia vir após essa chuva 

pasmada, aliás, quais seus desdobramentos? 

A narrativa do moçambicano, para além de um discurso 

poético verbal, ainda é enriquecida por imagens não verbais, 

que ressignificam o que ali está escrito. A chuva que pairava no 

ar, desencadeando um verdadeiro mal estar entre as 

personagens da narrativa, gera grande expectativa acerca do 

desfecho para aquela chuva, que por sua “indecisão” (COUTO, 

2004, p.7) causava ansiedade e apreensão. Sem saber de seus 

futuros ou como poderiam lidar com a situação, as personagens 

convocam reuniões na esperança de sanar seus problemas. 

Conforme observa o narrador: 

de pouco valera a cerimónia dos mandadores 
das nuvens. 
Na manhã seguinte, a chuva permanecia 
pendurada num invisível cabide, pairando sem 
peso. Do espanto passou-se à desconfiança. 
Meu pai, por exemplo, temperava as suspeitas: 
– Diga, meu sogro, acha que é obra de nossos 
inimigos? 
O avô sorriu. Seus olhos rodaram como que lhe 
engordando o rosto. E respondeu: 
– Inimigos? Com a idade fui descobrindo que 
acabamos fazendo as coisas bem piores que os 
nossos inimigos. 
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Entre indagações e suspeitas os nervos floriam 
na pele de todos. (COUTO, 2004, p.10) 

A construção desse mundo narrativo demonstra o modo 

como o escritor moçambicano, tendo sua escrita acrescida de 

imagens de Wojciechowska, revela cenas do quotidiano, 

destacando um fenômeno da natureza, a chuva, porém 

questionando a maneira como desce do céu, ao relacionar o 

evento a uma causa inesperada, que a suspende insolitamente, 

como se presa estivesse sobre um varal. 

William H. Gass, ao tratar do conceito de personagem 

da ficção, destaca a personagem como uma substância 

primária, a que tudo mais se liga (1971, p.55). Essa substância, 

na construção de Mia Couto, estaria centralizada nas figuras 

familiares, tendo o menino como principal elemento e também 

como ponto fixo das idas e vindas textuais. Para Gass, “criar 

uma personagem é dar sentido a um x desconhecido; é para 

todos os efeitos definir” (1971, p.56 – grifos do original). Tal 

definição, caracterização da personagem, é descrita nas 

palavras do próprio narrador, que inesperadamente compara-

se à chuva, como se pode notar: 

meus pais sempre me tinham chamado de 
pasmado. Diziam que eu era lento no fazer, 
demorado no pensar. Eu não tinha vocação para 
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fazer coisa alguma. Talvez não tivesse vocação 
para ser. Pois ali estava a chuva, essa chamada 
e reclamada por todos e, afinal, tão pasmadinha 
como eu. Por fim, eu tinha uma irmã, tão 
desajeitada que nem tombar sabia. (COUTO, 
2004, p.7 – grifos nossos) 

A chuva, da mesma forma que o narrador, é pasmada e 

desajeitada, sem vocação, sem saber. Assim, a chuva como 

fenômeno da natureza distancia-se de seu sentido primeiro e 

torna-se como mais uma personagem, já que é irmã do menino. 

No decorrer do texto, a chuva parece interagir com a 

individualidade de cada personagem, compondo as angústias e 

alegrias em torno daquela família, sendo a água que enche o 

rio, mas também parte de toda a história. Como revela o 

menino, “na nossa terra, toda água é benta” (COUTO, 2004, 

p.9) e, assim, a chuva humaniza-se deixando de ser um 

acontecimento natural para permanecer entres as demais 

personagens, modificando suas vidas devido às suas 

características inesperadas, surpreendentes, como pairar pelos 

céus como ave em redemoinhos. 

Como se percebe, o menino, no decorrer da narrativa, 

expressa vazios em sua construção; porém, eles aparentam ser 

traços de composição, que possibilitam a esse narrador 

irmanar-se à chuva. O menino, sem nome, ganha destaque por 
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enfrentar a chuva, tornando-se primeiro irmão e depois 

admirador, já que convive com ela, dividindo espaços, sem 

atitudes de enchê-la de terra ou tentando derrubá-la, ele 

simplesmente a observa e descreve as ações do que habitam 

seu lar. A chuva, por sua vez, personifica-se, acumulando a 

função de fecundar a terra ao encantamento que desperta em 

seu irmão pasmado. 

Nesse sentido, menino e a chuva seriam parte de um 

dispositivo engendrado pelo autor, no âmbito narrativo, para 

desestabilizar o corriqueiro, o comum, criando um mundo 

possível marcado pela ambiguidade e incerteza. Com isso, o 

menino e seus familiares, prejudicados pela chuva presa no 

céu, são capazes de interferir no término do problema, ainda 

que seus argumentos e ações mostrem-se pouco eficazes, seja 

por meio de explicações sólitas, seja por meio de explicações 

insólitas, no fim: 

de súbito, deflagraram ventanias e cacimbos, 
gotas e poeiras, tudo se juntou num remoinho 
imenso e subiu nos céus, em girações e 
vertigens, até se formarem nuvens espessas e 
cinzentas. Depois, ribombaram trovões 
tamanhos que eu vi o céu rasgando-se como um 
papel sem préstimo. E logo se iniciaram as 
mágicas tintilações no nosso tecto. O zinco 
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gargalhava com a chegada da chuva. A tia 
tombou sobre os joelhos e se benzeu: 

– Lavado seja Deus! (COUTO, 2004, p.72) 

A narrativa constrói-se sobre novos argumentos das 

personagens, permitindo um leque de motivações, quer sólitas 

ou insólitas, para que a chuva voltasse a seguir seu curso. A 

fábrica, provável causadora da poluição, parara de funcionar, 

possibilitando que a chuva voltasse a descer. O mais-velho, o 

avô, depois de muitas idas e vindas, finalmente, voltara ao rio. 

A invocação dos deuses talvez, decorridos alguns dias, tivesse 

ocasionado a precipitação. Enfim, são muitas as explicações 

para o retorno à normalidade, entretanto, o jovem oscila na 

tentativa de apreender as relações do mundo a sua volta. 

Dessa forma, percebe-se que a linguagem verbal e a 

não-verbal atuam na narrativa como modos complementares e 

em relação dialógica para conceber mundos possíveis ficcionais 

que se questionem. A construção da personagem, suas 

angústias, privações e devaneios, ligam-se às ilustrações 

tornando a narrativa plena de sentido, pois a chuva pasmada, 

presa ao céu, costura-se àquela família, dividindo com eles, de 

certo modo, todas as mazelas causadas pela sua permanência 

no horizonte. O mundo possível do insólito construído por Mia 
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Couto permite leituras poéticas, por meio de imagens verbais e 

não-verbais que se conjugam para enfatizar as possibilidades e 

questionamentos reiterados no texto. 
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LEITURA DE CONTOS FANTÁSTICOS E O 

EXTENSIVE READING: UM PROCESSO 

SIGNIFICATIVO E PRAZEROSO DE 

AQUISIÇÃO DA LÍNGUA INGLESA 

COMO LÍNGUA ESTRANGEIRA 

Rute Isabelle Ferreira de Melo Dantas 

Liliane Maria Jamir e Silva 

INTRODUÇÃO 

A relevância de se compreender que “ler é abrir-se para 

outras culturas” (BOMTEMPO, 2005, p.7) deve estar presente 

nos estudos e mente do docente, que precisa aprender a ser, 

também, o exemplo de leitor para seus alunos, sendo o principal 

motivador durante o processo na formação de leitores. 

Tendo em vista a abordagem de Extensive Reading 

como chave para o início dessa prática de leitura e a utilização 

de contos fantásticos como gênero literário e encorajador para 

o jovem leitor, o professor necessita de conhecimentos acerca 

dos materiais a serem usados para atrair a atenção dos 

educandos, para que assim tenham maior motivação na hora 

de escolher a obra para leitura e, indo muito além: para que os 

alunos possam descobrir, com cada leitura, quais são seus 

gêneros favoritos e os valores que podem carregar para o resto 
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de suas vidas. E, considerando que se trata de leitura em inglês, 

é válido frisar que o educador deve ter conhecimento prévio 

sobre as obras selecionadas e, também, passar confiança para 

os seus estudantes, que estarão, como objetivo principal, 

buscando novos vocabulários na língua e familiarização com 

sua estrutura através de uma aquisição natural e prazerosa. 

Desta forma, se faz necessário analisar e entender 

melhor abordagens que possam ser satisfatórias e eficazes para 

a aquisição da língua inglesa como língua estrangeira, e como 

“a boa leitura é uma confrontação crítica com o texto e as ideias 

do autor” (BAMBERGER, 2004, p.10), desenvolvendo o senso 

crítico do aluno e mostrando-o que ler pode e deve ser fonte 

de enriquecimento cultural e de prazer sem tamanho. 

EXTENSIVE READING: O QUE É E O PORQUÊ DE UTILIZAR ESSA 

ABORDAGEM NAS AULAS DE LÍNGUA INGLESA 

A importância de se compreender que o “Inglês 

inquestionavelmente tem se tornado um fenômeno global” 

(SELVI; YAZAN, 2013, p.2)1 é ainda mais necessário para dentro 

e fora das salas de aula. As razões para que se aprenda, 

pratique e ensine a língua inglesa estão estritamente ligadas ao 

                                                           
1 Original: “English has unquestionably become a global phenomenon” – tradução nossa. 
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fato de que “hoje o Inglês é usado em todos os sete 

continentes, é oficial ou segunda língua em mais de 100 países, 

e é usado como língua oficial em mais de 85% de organizações 

internacionais” (2013, p.2)2. A língua inglesa como língua 

estrangeira, hoje em dia, não é somente requisitada para 

empregos ou estudos, mas para a própria comunicação 

universal entre as populações e sociedades. 

Porém, mesmo que o inglês tenha se tornado uma das 

línguas mais estudadas em todo o mundo, precisamos, como 

docentes, entender a realidade vivida pelos alunos de língua 

inglesa. Para Vera Lúcia Menezes, os alunos não são motivados 

a aprender além da gramática analisada em sala de aula, 

trazendo consequências como a depreciação da língua Inglesa, e 

os educandos “já perderam a esperança de ter uma aula que faça 

sentido” (Apud LIMA, 2009, p.33). Afinal, como podem entender 

uma língua em que o docente apenas transmite o conhecimento 

e nem ao menos explica as razões para tais aulas? Como o 

estudante se manterá motivado se apenas estuda gramática a 

cada ano escolar, vendo os mesmos assuntos até que, quando 

                                                           
2 Original: “Today English is used on all seven continents, is an official or second language in 
more than 100 countries, and is used as an official language in more than 85% of international 
organizations” – tradução nossa. 
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cheguem ao ensino médio, ainda mais desmotivados que a 

maioria dos alunos em outras séries escolares? 

Sabendo-se que “um bom método deveria oferecer 

oportunidades para o aprendiz” (2009, p.33), e pensando no 

incentivo à prática da leitura em língua inglesa, com foco na 

literatura juvenil, é preciso entender o método de Extensive 

Reading e sua relação direta com a leitura prazerosa e 

enriquecedora. Sendo assim, para Day e Bamford (2005), a 

definição para extensive reading (ER), em tradução livre 

leitura extensiva, é de uma abordagem em que os professores 

podem encorajar seus alunos a lerem para que assim possam 

adquirir fluência na língua estudada, sendo então, a Língua 

Inglesa. A ER promove a aprendizagem autônoma do 

educando, tendo um grande impacto na motivação deste para 

aprofundar seus conhecimentos na língua trabalhada dentro 

e fora do ambiente escolar. 

Conforme Bell (1998), ER expõe adequadamente o 

aluno à língua estudada com materiais interessantes, guiando 

os alunos a um processo de ensino-aprendizagem sem tensão 

e sem pressão de provas ou testes (DAVIS, 1995, p.329). De 

forma geral, Bell (1998) argumenta sobre as áreas nas quais a 
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ER está intrinsicamente ligada: ER pode melhorar a 

competência do aluno na aprendizagem geral da linguagem 

aprendida; a abordagem aumenta a exposição do aluno ao 

inglês e, consequentemente, complementa o conhecimento 

vocabular; melhora o desenvolvimento da habilidade de 

escrita; pode consolidar um aprendizado visto anteriormente; 

há, também, a construção da confiança do aluno na sua 

capacidade de ler livros ou textos mais extensos e melhorias 

que vão além das discussões no âmbito escolar, como motivar 

alunos a se tornarem leitores ávidos para uma vida inteira. 

De acordo com Levy, a base principal para a ER é a de 

ter a leitura como melhor caminho para aprender a ler, levando 

alunos a muito além de benefícios linguísticos, aumentando o 

conhecimento sobre o mundo ao seu redor e outras culturas. E, 

através dessa abordagem, “estudantes são beneficiados de 

diversas maneiras. Por exemplo, eles são capazes de capturar o 

significado geral em determinado texto enquanto ao mesmo 

tempo encontram muito prazer tanto quanto divertimento na 

leitura” (LEVY, 2017, p.70)3. 

                                                           
3 Original: “Students benefit in a number of ways. For instance, they are able to capture the 
overall meaning of a particular text while at the same time finding great pleasure as well as 
enjoyment in reading” – tradução nossa. 
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Ainda segundo Levy, ER tem várias características, 

sendo uma delas a de incluir a “leitura por prazer, 

entendimento geral e aquisição de informação” (2017, p.70)4, 

assim como oferece materiais de fácil compreensão aos alunos, 

levando em consideração os níveis individuais em sala de aula, 

não havendo muitas palavras desconhecidas ao educando. 

Contudo, há certas barreiras envolvendo os contextos 

de cada turma que podem atrapalhar no resultado de sucesso 

ao se utilizar essa abordagem de extensive reading, como, por 

exemplo, a visão tradicional de que o professor é o único a 

compartilhar experiências, não desenvolvendo a autonomia do 

aluno no processo de aprendizagem, pois o docente se torna a 

prioridade na sala de aula, não guiando ou sendo o mediador, 

mas apenas a autoridade que está ali transmitindo as 

informações sobre a língua. 

Há, também, a questão de tempo e planejamento, 

porque mesmo sabendo dos vários benefícios da leitura que 

vão além dos textos lidos no livro didático, docentes não 

incluem esta abordagem em seus programas de ensino e planos 

                                                           
4 Original: “Reading for pleasure, general understanding, and acquisition of information” – 
tradução nossa. 
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de aula, pois alegam que o tempo é restringido (WATKINS, 

2018), bem como o acervo de livros disponível para apresentar 

aos alunos não é o suficiente para chamar a atenção deles, 

sendo difícil, falando-se especificamente de determinados 

contextos das escolas brasileiras, especialmente as públicas, de 

encontrar fontes e materiais necessários para esse incentivo à 

leitura na língua inglesa. 

Nessa perspectiva, devemos lembrar que programas de 

extensive reading, 

Mesmo que exijam um investimento significativo 
de tempo, energia e fontes na parte daqueles 
que são responsáveis em organizar os materiais, 
os benefícios em termos do desenvolvimento da 
linguagem e habilidades dos aprendizes 
participantes ultrapassam os modestos 
sacrifícios requeridos. (BELL, 1998, p.7)5 

É necessário que haja um empenho maior do professor 

em todo o processo da preparação de material e entendimento 

do uso da ER, ainda mais educadores que querem mudar a 

realidade vivida dentro das salas de aula, preferindo escolher 

métodos diversificados, ou seja, nesta era pós-método, a 

                                                           
5 Original: “Although they do require a significant investment in time, energy and resources on 
the part of those charged with managing the materials, the benefits in terms of language and 
skills development for the participating learners far outweigh the modest sacrifices required” 
– tradução nossa. 
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métodos tradicionais que apenas fazem alunos serem cada vez 

mais desmotivados. Desta maneira, o papel do professor como 

mediador e motivador é fundamental para que a abordagem de 

ER traga bons resultados e seja um marco na vida de cada aluno. 

PROPOSTAS DE ATIVIDADES PARA GRUPOS E PROJETOS DE 

LEITURA EM LÍNGUA INGLESA 

A realidade das salas de aula, especialmente de escolas 

públicas, é complexa na sociedade brasileira. Turmas 

superlotadas, espaços pequenos, professores sem qualificação 

necessária para lidar com a matéria de língua inglesa, e tantos 

outros fatores constitutivos dos maiores desafios que os 

docentes enfrentam e que, muitas vezes, não encontram saída 

por não terem a abertura para mudar o currículo escolar ou fazer 

projetos que auxiliem no processo de ensino e aprendizagem. 

Pensando nessa realidade, refletiremos acerca de 

algumas propostas que podem ser utilizadas e que envolvem o 

programa de extensive reading, incentivando a prática de 

leitura – o que pode influenciar os alunos a lerem até mesmo 

em sua língua-mãe, e compreendendo que, para planejar 

programas de ER, é importante começar com textos simples, 

sendo, como proposta principal deste estudo, o uso de contos 

808



fantásticos, pois, referindo-se ao estudante, este gênero 

literário ampliará a “sua compreensão da realidade e suas 

possibilidades de participação social como cidadão, através do 

uso da linguagem” (MARINELLO, 2009, s/p). Assim, Bell (1998) 

diz que, antes de começar, realmente, o programa de ER, pode-

se usar questionários para analisar os interesses, hábitos e 

atitudes dos alunos com a literatura, para que o docente tenha 

ideia de quais livros selecionar para apresentar aos aprendizes 

e fazer com que eles se sintam motivados a ler tais obras. 

Segundo Menezes, uma boa opção para turmas que são 

muito cheias é direcionar-se a trabalhos em grupo e que 

precisam da colaboração entre os alunos, sendo estas 

atividades envolvendo um papel para cada educando, para que 

assim todos tenham chance de participar ativamente do 

exercício, além de que as horas das aulas devem ser “usadas de 

forma a despertar no aprendiz o desejo de ultrapassar os 

limites de tempo e espaço da sala de aula, em busca de novas 

experiências com a língua” (Menezes, Apud LIMA, 2009, p.35). 

Trazendo essa proposta para o âmbito de extensive reading, 

pode-se pedir para os alunos lerem contos de determinados 

autores e, ao fim da leitura coletiva, apresentar a história por 
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meio de teatro, apresentação oral ou de maneira criativa em 

que eles encontrem e desejem, sempre focando na prática 

comunicativa da língua – o speaking, um dos skills no qual 

muitos alunos dizem ser o mais difícil de se melhorar, pois não 

há momentos de prática, ainda mais tratando-se de um país em 

que a língua inglesa é estrangeira e, ainda, não tão valorizada. 

Outro ponto a ser discutido é a relação da leitura em voz 

alta, seja por parte do professor responsável pela contação de 

histórias, ou o próprio aluno, que durante as rodas de leitura 

pode voluntariar-se a ler em voz alta para praticar sua 

pronúncia e ter um maior aprendizado dos vocabulários em 

determinado capítulo. Há, também, o uso de audiobook, novo 

queridinho entre os aprendizes de línguas estrangeiras, pois, 

quando se lê em voz alta, a literatura também 
oferece um excelente contexto para se 
desenvolver a habilidade de escuta global na 
língua. Muitos livros disponíveis em áudio 
podem ser usados como base para uma 
biblioteca de extensive listening. Uma 
vantagem bastante clara de incentivo para os 
alunos escutarem literatura lida por 
profissionais, é a de que o material expõe os 
alunos a variados dialetos e qualidades vocais. 
(MCKAY, 2001, p.326)6 

                                                           
6 Original: “When read aloud, literature also offers an excellent context for developing global 
listening skills. The many books available on audiotape can be used as a basis for an extensive 
listening library. One clear advantage of encouraging students to listen to literature read by 
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E o educador deve deixar os alunos livres para falarem 

sobre o que gostaram na história, o que não gostaram, o que a 

história os ensinou, se eles acharam certos acontecimentos 

semelhantes às suas próprias experiências, e mais (McKay, 

Apud CELCE-MURCIA, 2001, p.322), lembrando-os, também, 

que não precisam ter medo de falar em inglês, porque ficam 

receosos quanto a cometerem erros, sendo também, dever do 

professor, mostrá-los que há diferentes sotaques e que eles 

podem ter os seus próprios; o docente deve até incentivá-los a 

serem autênticos quanto a isso, mas não deixando de corrigi-

los quanto à pronúncia. 

O CONTO FANTÁSTICO COMO INCENTIVADOR À IMAGINAÇÃO 

E À CRÍTICA 

Primeiramente: o que seria conto? De acordo com 

Angélica Soares, conto é “a designação da forma narrativa de 

menor extensão e se diferencia do romance e da novela não só 

pelo tamanho, mas por características estruturais próprias” (2007, 

p.54); ou seja, por ser mais curto que os outros dois gêneros 

citados, o conto foca em um determinado evento, em que “vemos 

registrado literariamente um episódio singular e representativo” 

                                                           
professionals is that such material exposes students to a variety of dialects and voice qualities” 
– tradução nossa. 
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(2007, p.54); e é a partir deste que a narrativa seguirá suas etapas 

até a resolução do problema encontrado nesse acontecimento 

quando teremos, finalmente, o ápice da história. 

Contudo, levando em consideração as obras a serem 

analisadas na referente pesquisa, tendo cunho especialmente 

fantástico, Soares também afirma que “não devemos confundir 

o conto literário com o popular, folclórico ou fantástico, como 

os de Grimm ou Perrault, ainda caracterizados pela oralidade. 

Estes, de criação espontânea, fazem parte do que André Jolles 

chamou de ‘formas simples’” (2007, p.55). 

Ainda que, tanto o conto literário quanto a literatura 

fantástica possuam as mesmas características de criação, o 

peso do fantástico estará firmado na possibilidade da oralidade 

e de sua origem. Conforme Castro (2014), o período entre os 

séculos XVIII e XIX é apontado como o nascimento da literatura 

fantástica, apesar de se saber que histórias sobre deuses, 

heróis e mitos já eram contadas oralmente, e com o passar do 

tempo, estas histórias puderam ser reconquistadas e 

preservadas para além do imaginário popular. 

Voltando-se para a literatura fantástica, foi somente no 

século XX que esta teve seu amadurecimento, em que, segundo 
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Todorov (2004, p.179-180), é o período de diferenças explícitas 

entre o fantástico dos séculos anteriores e este 

contemporâneo, pois agora as suas características são vistas 

completamente dentro da narrativa. 

Sobre os aspectos principais de obras da literatura 

fantástica, Castro enfatiza que, apesar de abordar temas 

fantasiosos e mundos que são completamente diferentes do 

nosso, observa-se, porém, a utilização de eventos reais, com 

certas adaptações ou não, para que assim o enredo se localize 

em um determinado espaço-tempo na narrativa, explorando os 

conceitos de “bem e mal”, que trazem, portanto, reflexões 

acerca dos valores morais e culturais, elucidando o que seria o 

“certo e o errado”, isto acontecendo a partir da relação criada 

entre o leitor e a personagem, seja a protagonista ou 

secundária, além da ligação com o enredo, que normalmente 

“retrata [...] algo real e já vivenciado por qualquer um de nós, 

sejam locais parecidos, conflitos, pessoas ou sentimentos 

associados à nossa vida normal” (CASTRO, 2014, p.11). 

Referindo-se ao conto fantástico, isto é, o gênero 

literário, Coelho elucida sobre como surgiram as ideias 

fantásticas, tendo como justificativa o “estágio em que o 
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pensamento mágico dominava a humanidade” (2003, p.174), 

sendo esse estágio marcado pela “dificuldade e a escassez do 

alimento, as variações climáticas e as doenças que levavam à 

morte geravam no homem o temor e o respeito às forças que 

ele não podia controlar nem entender” (OLIVEIRA, 2008, 

p.154), por isso as crenças nos deuses e os demais mitos que 

conhecemos hoje. 

A leitura de contos fantásticos entrelaça o imaginário 

com a realidade, trazendo, como típico, o sobrenatural, seres 

como fadas, metamorfoses, bruxas, varinhas mágicas, entre 

outros elementos, e a narrativa com “o fantástico como solução 

para os problemas existenciais enfrentados pelos personagens” 

(SACRAMENTO; RODRIGUES, 2011, p.33). 

Quanto à evolução cronológica da literatura fantástica e 

do gênero conto fantástico, Castro explicita que, 

No fim do século XVIII e início do século XIX o 
gênero exigia a presença do sobrenatural, com 
monstros e fantasmas; durante o século XIX 
houve uma maior exploração do lado 
psicológico, inserindo elementos de loucura, 
alucinações e sentimentos de angústia dos 
personagens; no século XX, o gênero fantástico 
começou a criar incoerência entre os elementos 
do cotidiano, adicionando elementos fantasiosos 
a coisas normais. (CASTRO, 2014, p.12) 
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Consequentemente, temos aqui, então, um incentivador 

à prática da leitura, pois, com a fantasia, “cria-se, assim, um clima 

de suspense e dúvida que envolve o leitor, e este é desafiado a 

encontrar a sua própria explicação para o que está observando” 

(MARINELLO, 2009, s/p). Considerando a faixa etária da qual 

estamos discutindo, que abrange desde adolescentes de 12 anos 

completos até jovens em seus 25 anos de idade, vê-se que, por 

influência do cinema, do teatro e da televisão, e suas adaptações 

de livros de literatura fantástica, os jovens se interessam cada 

dia mais pelo mundo fantasioso e suas diversas formas de 

entreter e desenvolver a criatividade do sujeito. 

Desta forma, podemos utilizar o gosto cinematográfico 

do aluno não-leitor ou que não teve boas experiências com 

leituras de clássicos, para incentivá-los a lerem livros do gênero 

textual que mais lhe chama a atenção, sendo a escolha da 

grande parte dos educandos, segundo estudiosos, o conto 

fantástico, pois, 

Geralmente, os alunos gostam de assistir a 
filmes de suspense, e o conto fantástico 
aproxima-se desse gênero cinematográfico por 
criar no leitor uma sensação de insegurança e 
perplexidade, marcada pela surpresa, 
estranhamento, dúvida, incômodo, angústia ou 
aversão. (MARINELLO, 2009, s/p) 
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Enfim, o professor deve compreender a sua finalidade 

como mediador de leitura e apresentar propostas que sejam 

utilizadas na sala de aula que tenham impacto na vida do 

estudante, em sua formação como cidadão ativo em sua 

sociedade e, especialmente, no desenvolvimento do senso 

crítico do aluno através da leitura de livros e conhecimento 

sobre gêneros textuais. Deve-se, também, entender que é aos 

poucos que o aluno se tornará um leitor ávido e curioso, tendo 

em vista suas motivações e questionamentos quanto ao que lê; 

por isso é importante lembrar o papel do docente na sala de 

aula e sua estreita relação com a literatura, pois “pode ajudar 

os alunos a verem o propósito vital da leitura e sobre seus 

pensamentos acerca do que leem” (WOLK, 2009, p.667)7, e, 

principalmente, melhorar o vocabulário e a fluência na língua 

estudada, especificamente, a língua inglesa. 

CARACTERÍSTICAS DO FANTÁSTICO NO CONTO THE 

FOUNTAIN OF FAIR FORTUNE, DE J. K ROWLING: BREVE 

ANÁLISE CRÍTICA E POSSIBILIDADE METODOLÓGICA 

Partindo do pressuposto de que através da leitura 

“alunos, gradualmente, irão começar a se tornar mais 

                                                           
7 Original: “Can help students to see vital purpose for reading and thinking about what they 
read” – tradução nossa. 
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consciente em como a língua é estruturada.” (MACMILLAN, 

2014, p.4)8 e que é a partir da compreensão e discussão do 

texto a ser lido que os alunos poderão desenvolver o senso 

crítico, utilizaremos o conto “The fountain of fair fortune”, de J. 

K. Rowling, traduzido como “A fonte da sorte”, inserido na 

coletânea The tales of Beedle the Bard (2017), traduzido para o 

português como Os contos de Beedle, o Bardo, para apontar 

suas características principais como gênero literário conto 

fantástico, e como ferramenta para auxiliar o processo de 

leitura literária bem como a aquisição de vocabulário e 

melhoria na habilidade oral em língua inglesa. 

A coletânea de contos é baseada no universo da saga 

Harry Potter (1997-2007), e essa obra é citada durante a saga, 

tanto é que a autora deixa claro que quem traduziu o livro foi 

Hermione Granger, uma das personagens principais da série 

Harry Potter, e os contos – que são lidos como contos de fadas 

dentro da obra, são acompanhados com comentários do 

Professor Albus Dumbledore, que faz uma breve reflexão sobre 

o conteúdo de cada história e seu cunho moral para os alunos 

                                                           
8 Original: “Students gradually become more aware of how the language is constructed” – 
tradução nossa. 
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de Hogwarts. Na introdução do livro, J. K. Rowling diz que “as 

histórias de Beedle têm ajudado gerações de pais bruxos a 

explicarem o fato doloroso da vida para seus filhos: que a magia 

causa tanto problema quanto ela cura” (2017, p.4)9. Entende-

se que o contexto em que o conto a ser analisado está inserido 

é em outra história ficcional. 

The fountain of fair fortune é narrado em terceira 

pessoa e traz como personagens principais três bruxas e um 

cavaleiro azarento, que viajaram por todo o reino para 

chegarem à Fonte da Sorte, localizada “no alto de um monte 

num jardim encantado, rodeada por altas paredes e protegida 

por uma forte magia” (2017, p.33)10, oferecendo, uma vez ao 

ano e no dia mais longo, do nascer do sol até o pôr do sol, sorte 

por toda a vida a uma pessoa que conseguisse passar por entre 

os desafios e chegar à fonte, banhando-se em suas águas. 

Desse modo, as bruxas Asha, Altheda e Amata 

começaram a contar seus infortúnios enquanto esperavam o 

sol nascer. Asha sofria de uma doença que nenhum curandeiro 

                                                           
9 Original: “Beedle’s stories have helped generations of wizarding parents to explain this painful 
fact of life to their young children: that magic causes as much trouble as it cures” – tradução 
nossa. 

10 Original: “High on a hill in an enchanted garden, enclosed by tall walls and protected by strong 
magic” – tradução nossa. 

818



podia tratar e esperava que a Fonte da Sorte pudesse curá-la e 

garanti-la uma vida longa e feliz. Altheda, a segunda bruxa, foi 

assaltada por um feiticeiro, perdendo sua casa e ouro, então 

tinha esperanças de que a Fonte da Sorte pudesse amenizar sua 

falta de poderes e pobreza. Por último, o testemunho de 

Amata, que foi abandonada pelo homem que amava muito, 

quebrando seu coração e fé no amor, achando que nunca mais 

seria a mesma; assim, Amata acreditava que a Fonte da Sorte 

poderia livrá-la do luto e do sofrimento. Sentindo pena umas 

das outras, as três bruxas decidiram, por fim, que todas 

mereciam a sorte da Fonte, planejando puxar uma a outra no 

caminho para passar por entre a grande parede que abria assim 

que o sol nascia, escolhendo apenas uma para banhar-se no fim 

das contas. Contudo, o plano dá errado no momento em que 

Amata acaba arrastando um guerreiro feioso, conhecido como 

Azarento, que estava sentado em seu cavalo esquelético. 

Depois desse imprevisto, acompanhamos os quatro 

personagens nas aventuras para poder alcançar a Fonte da 

Sorte e decidir quem seria o que mais precisava da sorte que 

esta poderia ofertar. 
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Percebemos, após essa breve abordagem do enredo e 

seus personagens, que o conto “mostra uma realidade não 

lógica, apresentada dentro de uma lógica; liga-se à ficção e à 

realidade, e é narrado de tal forma que o leitor se integra ao 

mundo das personagens e tem uma percepção ambígua dos 

acontecimentos” (MARINELLO, 2009, s/p), encaixando-se na 

característica do conto fantástico-maravilhoso, em que as 

narrativas se apresentam “como fantásticas e que terminam 

por uma aceitação do sobrenatural” (TODOROV, 2004, p.58). A 

realidade exposta nesse conto é reconhecida como uma 

invenção imaginária popular e que, com o passar dos anos, 

tornou-se uma história que, em seu fim, traz reflexões 

específicas sobre como olhar a si mesmo com mais bondade e 

amor, além de que a amizade fortalece o ser. Por outro lado, 

entende-se que esse conto analisado se passa dentro de uma 

outra história ficcional, afinal, o conto é comentado por um 

personagem fictício da saga Harry Potter como se fosse parte 

da realidade do próprio leitor, além de que “alguns elementos 

fazem parte da normalidade para as personagens, tornando 

‘reais’ situações que, diante das leis tais como conhecemos, 

seriam consideradas situações sobrenaturais” (SILVA; 

LOURENÇO, 2010, s/p). 
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Trazendo personagens, espaço, mundo e criaturas 

fantásticas, como bruxas e monstros sobrenaturais, a história 

The fountain of fair fortune explora o imaginário juvenil, sendo 

narrado de tal maneira que o leitor anseia pelo desfecho e é 

desafiado a encontrar sua própria explicação para o que está 

acontecendo (MARINELLO, 2009, s/p), e especialmente 

compreender o que as linhas finais do conto sintetizam. O 

conto aborda questões bastante presentes na vida dos jovens, 

notadamente a insegurança e as perdas – materiais ou não, e 

em como lidar com elas. 

Por conseguinte, abordaremos, através de um modelo 

de sequência didática, em que pode ser lida a seguir, o 

desdobramento do conto no contexto de um programa de 

extensive reading, dividida em: primeiro momento – nesta 

primeira parte, o professor irá fazer uma introdução sobre o 

programa de leitura e discussão com os alunos sobre seus 

gêneros favoritos, etc.; apreciação – momento em que os 

alunos farão a leitura do conto e socializarão sobre o que 

acharam da história, havendo a problematização, isto é, 

perguntas para instigar os alunos a refletirem sobre o que 

leram; contextualização – nos referindo à autora, obra e 
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enredo; a produção/fazer artístico – a primeira atividade 

proposta, deixando fluir o lado criativo dos aprendizes quanto 

à interpretação e crítica sobre a história trabalhada; e por fim, 

a continuidade – como uma atividade que será a continuação 

durante o semestre, os alunos terão maior imersão no contexto 

da leitura através de filmes, sites, etc. Incentivando-os a buscar 

mais curiosidades sobre o que leram, tendo um contato maior 

com o mundo fantástico da história, levando-os a novas 

perspectivas sobre temas como amizade, superação e valores 

morais. Vale ressaltar que a sequência didática foi dividida em 

cinco etapas, estas sendo apenas uma parte de um 

planejamento para vinte encontros, durante cinco meses do 

programa de leitura extensiva. 

LEITURA: THE FOUNTAIN OF FAIR FORTUNE, DE J. K. 

ROWLING11 

Vamos apreciar a leitura de um conto da coletânea 

vista a seguir, e registrar informações sobre os gostos 

literários dos alunos, além de apresentá-los ao universo do 

gênero conto fantástico. 

                                                           
11 A seguinte sequência didática foi planejada a partir da ideia de que terá duração de 5 meses 
de um semestre letivo, com 1 encontro por semana, e é destinada a turmas dos anos finais do 
Ensino Fundamental II. 
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Figura 1 – ROWLING, J. K. (2017). The tales of beedle the bard. Londres: 
Bloomsbury Publishing. 

PRIMEIRO MOMENTO (1º ENCONTRO) 

1. Nessa primeira parte, o professor irá apresentar aos 

alunos o que seria um programa de leitura extensiva e a 

importância desses encontros durante o semestre, 

incentivando-os a ler em outros espaços além do ambiente 

escolar. Para melhor contato, o educador poderá sugerir a 

criação de um grupo em alguma rede social que a maioria dos 

alunos participe, para que assim possam sempre estar uns 

lembrando aos outros sobre o programa de leitura extensiva e 
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para compartilharem suas experiências e opiniões. Caso haja 

algum aluno que não possua celular ou internet em sua casa, o 

professor deverá, para incluir esse aluno, permanecer sempre 

em contato pessoalmente, fazendo perguntas sobre a leitura, 

experiência e para incentivá-lo em todas as oportunidades que 

tiver ao encontrar o aluno no ambiente escolar. 

2. A seguir, o docente, se possível, pedirá para que os 

alunos façam um círculo com suas cadeiras, para que assim 

todos possam olhar uns para os outros. Após essa 

reorganização da sala de aula, o professor irá fazer perguntas 

sobre o que os alunos gostam de fazer. Exemplos: Quais são 

seus filmes favoritos? E séries de TV? Quem aqui gosta de jogar 

vídeo game? Como é o seu jogo favorito? Trata sobre o quê? 

Quais são as músicas favoritas do momento? E quem pratica 

algum esporte? Mesmo quem não pratica, qual esporte você 

gosta mais? 

E assim o professor começará a ter conhecimento sobre 

os gostos individuais dos alunos, tendo maior ideia sobre quais 

gêneros literários oferecer a eles e mostrará que o mundo 

literário é muito mais do que leitura de romances clássicos. 
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APRECIAÇÃO (2º ENCONTRO) 

1. Agora, o professor distribuirá entre os alunos cópias 

do conto selecionado na coletânea escolhida para a seguinte 

sequência didática. O docente também dará escolha para os 

alunos que querem ler através de seus celulares; o professor 

enviará para os alunos o livro via bluetooth, facilitando o acesso 

à obra completa. 

2. Assim, o educador lerá em voz alta, havendo a melhor 

compreensão das palavras que, até então, são desconhecidas 

para os educandos. Eles estarão acompanhando a leitura de 

forma silenciosa. 

3. Para melhor entrosamento, o professor poderá fazer 

pequenos grupos, para que assim os alunos possam ler juntos 

e compartilhar opiniões em conjunto, assim como tirar 

dúvidas com os colegas após a leitura, tendo o suporte do 

professor para as devidas explicações de vocabulário e 

estrutura da língua inglesa. 

4. PROBLEMATIZAÇÃO: 

O que acharam da história? Conseguiram, a partir do 

contexto, compreender o que seria A Fonte da Sorte? Quem 

são as personagens? O que aconteceu com elas? Tem magia 
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nessa história? Quais outros elementos fantásticos aparecem 

no conto? Essa história lembra alguma coisa dos filmes, jogos 

etc, que vocês já viram? A realidade expressa na obra é a 

mesma que a sua? Se não for, quais são as características que 

mostram que a realidade da história não é “real”? Quais são as 

melhores atitudes das personagens? 

Após as perguntas, o docente pedirá que os alunos 

leiam novamente a história e escrevam os principais momentos 

do enredo para trazer no próximo encontro do grupo de leitura. 

CONTEXTUALIZAÇÃO (3º ENCONTRO) 

1. Neste terceiro encontro, o professor perguntará aos 

alunos como foi a experiência de ler novamente a história e o 

que acharam dos principais acontecimentos do enredo. 

2. Depois desse pequeno aquecimento para se 

lembrarem do encontro passado, o educador apresentará 

algumas informações sobre a autora, sobre a obra e fará 

perguntas referentes às informações discutidas. Poderá 

também questionar sobre o mundo fantástico que eles 

conheceram durante a leitura e sobre a literatura fantástica em 

si, sabendo quais alunos não gostaram muito da experiência e, 
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para os que gostaram, abranger mais sobre os universos 

fantasiosos que conhecem. 

Para isso, o professor utilizará de datashow para 

apresentar slides e vídeos com recortes de filmes, como os da 

própria adaptação cinematográfica da saga Harry Potter, séries 

etc., caso a escola possua este recurso didático, caso não, 

poderá distribuir imagens dos filmes, séries com o universo 

semelhante e livros que abordam sobre esse mundo fantástico 

que conhecem, questionando-os sobre quais são as 

características mais legais em se ler, assistir, jogar etc., com 

enredos nesse gênero. 

PRODUÇÃO/FAZER ARTÍSTICO (4º ENCONTRO) 

Nesse 4º momento, o professor irá apresentar a 

proposta avaliativa, em que os alunos terão de usar sua 

criatividade para discorrer sobre o conto. 

A proposta é oferecer a escolha para o aluno, isto é, 

deixando-o livre para compartilhar sua interpretação da 

história lida e discutida anteriormente. Pode ser em pequenos 

grupos, sugerindo apresentação de teatro, para que 

performem alguma cena específica que mais gostaram; 
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comentar sobre a história, trazendo curiosidades sobre o 

enredo; etc. 

CONTINUIDADE (5º ENCONTRO) 

1. Tendo a noção de que o conto utilizado na sequência 

didática é apenas uma introdução do programa de leitura 

extensiva, o professor irá incentivar os alunos a pesquisarem 

sobre os universos fantásticos, tendo maior imersão no 

contexto da leitura através de filmes, sites, etc, incentivando-

os a buscar mais curiosidades sobre o que leram. 

2. Após esse incentivo, o docente deixará livre a escolha 

do próximo conto a ser analisado e trabalhado durante os 

próximos encontros. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após compreendermos a relevância da leitura para o 

sujeito e para a sociedade, Bamberger diz que a literatura é 

necessária para o desenvolvimento do senso crítico do homem 

e de sua formação como cidadão, afinal, 

A boa leitura é uma confrontação crítica com o 
texto e as ideias do autor. Num nível mais 
elevado e com textos mais longos, tornam-se 
mais significativas a compreensão das relações, 
da construção ou da estrutura e a interpretação 
do contexto. Quando se estabelece a relação 
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entre o novo texto e as concepções já existentes, 
a leitura crítica tende a evoluir para a criativa, e a 
síntese conduzirá a resultados completamente 
novos. (BAMBERGER, 2004, p.10) 

Segundo Wolk (2009), a leitura tem um papel que vai 

muito além de apenas melhorar certa habilidade na língua, 

aprender assuntos que estão no currículo escolar ou preparar 

os alunos para o mercado de trabalho, por isso a leitura deve 

ser vista como uma prática prazerosa, para manter o indivíduo 

informado sobre os acontecimentos ao seu redor ou, como diz 

o autor, para moldar seus saberes políticos, morais ou 

identidades culturais. Esse impacto que a leitura traz se baseia 

em não ver a prática apenas como um método de ensino ou, 

como dito, para melhorar certa habilidade, mas com o 

propósito de formar o educando para que este exerça 

ativamente seu papel na sociedade. 

De acordo com Wolk, professores e escolas devem 

diferenciar um ensino que transmite informações do ensino 

que incentiva o questionamento e faz com que alunos sejam 

imersos na experiência escolar que “valoriza escutar 

perspectivas múltiplas e pensar por eles mesmos” (2009, 
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p.666)12, um ensino em que o professor é o mediador e as 

experiências são vistas como troca de conhecimento. Os 

professores devem ter consciência de que seu trabalho vital é 

ajudar os alunos a compreenderem que há muito mais 

acontecendo num livro do que apenas viradas de páginas, e isso 

em qualquer matéria do currículo escolar. 

Por fim, é necessário utilizar livros que auxiliem no 

desenvolvimento do pensamento crítico e, ainda, tragam o 

prazer desejado e esperado durante a leitura, afinal, ler 

empodera. Para tal, vê-se que muitos adolescentes têm 

interesse em histórias fantásticas e que mexem com suas 

imaginações, seja servindo como escape de sua realidade ou 

como fonte de divertimento; por isso é importante saber o 

perfil do aluno e sua relação com os livros. Além de o professor 

refletir sobre sua própria prática e encontrar 

métodos/abordagens que sejam eficientes para que, assim, o 

objetivo de se formar leitores ávidos seja concretizado. 

  

                                                           
12 Original: “Values listening to multiple perspectives and thinking for themselves” – tradução 
nossa. 
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A MALDADE EM PROTAGONISTAS DE 

CONTOS FOLCLÓRICOS NACIONAIS 

Severina J. de A. Silva Cima 

Regina Michelli 

E como o encontraram, 
Tal qual eu encontrei; 
Assim me contaram, 
Assim vos contei! 

(Luís da Câmara Cascudo) 

INTRODUÇÃO 

Quando falamos de contos populares, logo nos vem à 

lembrança as lendas do nosso folclore. Luís da Câmara Cascudo, 

grande estudioso das nossas tradições, teve o cuidado de reunir 

várias dessas histórias como forma de guardar a memória do 

nosso povo. No prefácio de Contos tradicionais do Brasil (2004), 

o estudioso afirma que embora o conto popular seja o mais 

amplo e mais expressivo, como material de estudo, é, porém, 

ao mais desprestigiado, sendo menos examinado e divulgado. 

Esse trabalho faz parte de um projeto de pesquisa 

acerca da importância dos contos populares, assimilados, por 

vezes, ao folclore. O corpus ficcional abrange obras literárias 

infantis, despontando os nomes de Monteiro Lobato e Ricardo 
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Azevedo. Neste momento, o olhar recai sobre a caracterização 

do Saci, sob o ponto de vista do bem e do mal. 

A PRESENÇA DA MALDADE NOS CONTOS POPULARES 

Antes de se analisar a relação do Saci – personagem 

tema deste trabalho –, com a maldade, uma das características 

encontradas nos contos do nosso folclore, vejamos 

inicialmente alguns conceitos necessários. 

Acerca do que se compreende por folclore, Câmara 

Cascudo, em seu Dicionário, afirma: “Folclore é a cultura do 

popular tornada normativa pela tradição. Compreende técnicas 

e processos utilitários que se valorizam numa ampliação 

emocional, além do ângulo do funcionamento racional. [...] O 

folclore deve estudar todas as manifestações tradicionais na 

vida coletiva” (CASCUDO, 2000, p.400). Dentre as 

manifestações tradicionais encontram-se os contos populares. 

Os contos populares, para Câmara Cascudo, se 

distinguem pela antiguidade, anonimato, divulgação e 

persistência: “É preciso que o conto seja velho na memória do 

povo, anônimo em sua autoria, divulgado em seu 

conhecimento e persistente nos repertórios orais. Que seja 
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omisso nos nomes próprios, localizações geográficas e datas 

fixadoras do caso no tempo.” (2004, p.13). 

Seguindo os passos de estudioso já citado, Ricardo 

Azevedo (2001), outro folclorista, nos diz que os contos 

populares são aquelas narrativas que relatam fatos ocorridos 

em um espaço-tempo anterior ao nosso, e que por vezes 

tentam explicar a origem ou a existência dos seres. No decorrer 

do tempo, os contos vão se ajustando à oralidade, 

enriquecendo-se com o “boca a boca”, ou, como já informa o 

dito popular, “quem conta um conto aumenta um ponto”. Por 

essa razão, os contos populares têm seu valor: são instigantes, 

atraentes e invariavelmente neles encontramos personagens 

que trazem em si um certo grau de maldade. Por vezes, é 

maldade que chega a ser demoníaca; outras, nem tanto, apenas 

uma perversão ou tirania. 

Para muitos, os contos que possuem um toque de 

maldade têm um atrativo maior, mesmo podendo gerar, como 

resultado final, o medo. Marie-Louise von Franz (2002), 

escritora e pesquisadora junguiana, observa que uma trama, 

em que haja o mal, evidencia problemáticas universais e não 

significa que estejamos diante de um problema ético, na 
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verdade, ao superar esse mal/medo nos sentimos satisfeitos. E 

mais, o mal é abordado de diversas formas em histórias 

diferentes; assim, vemos que as dificuldades e os desafios 

podem ser vencidos, e os perigos podem ser mudados. No 

universo da literatura infantil e juvenil isso é um ponto positivo, 

pois ajuda o leitor a lidar com dificuldades e sentimentos. 

Pensando-se nessa maldade – encontrada dentro de 

alguns contos populares, que pode ser ‘classificada’ como 

demoníaca –, delineou-se o objetivo desse trabalho. Será 

mesmo o Saci um demônio? Como ele é visto na literatura 

infantil e juvenil? 

A personagem folclórica, alvo de estudo, é geralmente 

considerada uma espécie de demônio, cujo sentido 

dicionarizado assinala: 

Demônio (do Gr. daimónion, pelo lat. daemoniu) 
S.m. 1. Nas crenças da Antiguidade e no 
politeísmo, gênio inspirador, bom ou mau, que 
presidia o caráter e o destino de cada indivíduo: 
alma ou espírito. 2. Nas religiões judaico e cristã, 
anjo mau que tendo-se rebelado contra Deus foi 
precipitado no Inferno e procura a perdição da 
Humanidade; gênio ou representação do mal; 
espírito maligno; espírito das trevas; Lúcifer; 
Satanás; Diabo. 3. Cada um dos anjos caídos ou 
gênios maléficos do Inferno, sujeitos a Lúcifer ou 
Satanás; Diabo. 4. Personificação do Mal; Diabo. 
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5. Pessoa má ruim, perversa, de maus instintos, 
diabo. 6. Pessoa (especialmente criança) 
importuna ou barulhenta, turbulenta, irrequieta, 
travessa, diabo. 7. Pessoa antipática ou de 
feições desagradáveis; diabo. 8. Força ou 
estímulo interior que excita ou conturba os 
sentimentos e as paixões. (BUARQUE DE 
HOLANDA, 1986, p.534) 

O mesmo dicionário assinala que o termo “Saci” aponta 

para uma entidade fantástica brasileira, personagem das mais 

populares do folclore, descrito como “negrinho de uma só 

perna, de cachimbo e com barrete vermelho (fonte, este 

último, de seus poderes mágicos), e que consoante a crença 

popular, persegue os viajantes ou lhes arma ciladas pelo 

caminho” (BUARQUE DE HOLANDA, 1986, p.1533). 

Apesar dessa associação do Saci com práticas que 

prejudicam a outros, surge-nos a ideia de que o mal que elas 

provocam pode ter um outro sentido, não sendo a personagem 

causadora realmente “má”. Assim, embora o Saci seja percebido 

como uma figura mais malévola que benéfica, abordaremos o 

assunto sob uma ótica que procure alargar a caracterização 

desse ser, a fim de que melhor entendamos essa questão. 

Retornando a conceituação de mal – tarefa nem sempre 

fácil, haja vista os diversos estudos sobre o tema desde Platão 

e Aristóteles até os nossos dias –, podemos, de forma breve, 
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recorrer ao significado dicionarizado, em que o mal define-se, 

como substantivo masculino, abarcando diferentes 

circunstâncias: “tudo o que prejudica, fere ou incomoda; o 

contrário de bem; infelicidade; desgraça; calamidade; prejuízo; 

inconveniente; imperfeição; ofensa; aflição; doença;” (COSTA; 

MELO, 1986, p.1046). Termo originário do latim, o significado 

etimológico da palavra assinala a ideia de prejuízo ou ferimento 

causado a outro ser, opondo-se à virtude. 

O Saci é visto, de forma mais genérica, como um 

demônio ou um ser cujo comportamento causa algum 

malefício, no entanto há registros literários onde percebemos 

que a índole dessa personagem é flexível, e o lado maligno pode 

ser amenizado. 

Como nos chegou essa imagem do demônio brincalhão, 

do moleque arteiro? Buscando pelo termo, chegamos até a 

literatura clássica. Na literatura grega, a manifestação do que é 

divino é expressa por dois termos: theoí – divindade individual, e 

daímones – manifestação genérica do divino e por isso sem culto 

registrado. Hesíodo em Os Trabalhos e os dias (1996), especificou 

o que são os daímones: foram homens que viveram na idade do 

ouro e que, após o fim desse período, foram transformados, por 
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Zeus, numa espécie de protetores dos mortais, para vigiarem as 

suas decisões e, em alguns casos, distribuírem riquezas. De acordo 

com Hesíodo, esses daímones andariam pela terra sem serem 

vistos e só seriam “percebidos” pelas suas ações benéficas. Platão 

também fala desse ser: em Fédon, vê-se que o daímon é 

responsável por conduzir a alma ao lugar estabelecido pelos 

deuses. Para Platão, o daímon seria basicamente um guia que 

ocuparia um lugar entre Homens e Deuses. 

Sócrates igualmente disserta sobre a ideia de um ente, 

um ser que acompanha as pessoas e as protege. Analisando a 

figura do daímon em Sócrates, Valcicléia Pereira da Costa 

evidencia que 

a presença constante de um “daímon”, como 
guia e conselheiro pessoal, foi professada pelo 
próprio filósofo. A atuação desse “daímon”, 
inteiramente benéfico, evita que determinadas 
situações ocorram e que outras sejam 
viabilizadas, como é o caso da manifestação do 
sinal quando ia atravessar um rio no Fedro. 
(2001, p.105) 

O historiador Jules Michelet (s.d.), em sua obra A 

feiticeira, centraliza a abordagem na análise da Idade Média, 

apresentando-nos o “pequeno demônio do lar”. Ele narra que, 

em tempos idos, quando os homens deixaram de coabitar de 

forma coletiva e passaram a ter seu próprio canto para morar, 
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as mulheres, antes bem inferiorizadas, começaram a sentir-se 

“rainhas” de seus lares. A mulher, então, nos seus momentos 

de silêncio, ouve vozes – que são, na verdade, ecos das histórias 

contadas por suas mães e avós, histórias passadas oralmente 

de mulher para mulher: “É a inocente lembrança dos velhos 

espíritos da província” (s.d., p.36). 

Mais à frente no texto, o autor citado discorre: “Por 

serem espíritos, não vamos acreditar que fossem isentos de 

sofrimento. Habitando as pedras, os carvalhos, eles são bem 

infelizes durante o inverno. Eles ficam à espreita, dançando ao 

redor das casas. São vistos nos estábulos, aquecendo-se entre 

os animais.” (s.d, p.38-39). E assim passam-se os dias, a casa 

prospera, pois tanto a mulher quanto o homem começam a 

respeitar a figurinha que os ajuda. Esse pequeno ente tem seus 

pontos negativos, é audacioso, rápido, curioso, indiscreto, pode 

até ser um pequeno demônio, e mesmo a Igreja condenando, o 

casal o mantém. Vê-se que a ideia do ente protetor, mas capaz 

de fazer maldade, remonta há muito tempo. 

Resumindo, essas entidades, esses seres já estão 

inseridos em várias culturas e as manifestações a que temos 
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acesso são apenas a confirmação de que o que chega até nós é 

uma mistura de conhecimentos, um sincretismo cultural. 

Conheçamos a figura de análise deste trabalho, o Saci 

Pererê. 

O SACI 

O nome da personagem admite algumas variações – 

Saci-Pererê, Saci-Cererê, Matimpererê, Matita Perê, Saci-

Saçurá e Saci-Trique. O termo, segundo Aurélio Buarque de 

HOLANDA, “é oriundo do termo tupi sa'si que representa o 

nome de um pássaro. Esse pássaro é conhecido pelos nomes 

“Saci”, “Matimpererê” ou “Martim-Pererê”, em tupi: 

matintape're.” (BUARQUE DE HOLANDA, 1986, p.1533-1534). A 

personagem era, de início, um ser da noite, o que se evidencia 

em seu nome: “ŷaci (jasi) significar "Lua" no velho Tupi.” (1986, 

p.1533-1534). 

Consultando-se novamente o Dicionário do folclore 

brasileiro, de Câmara Cascudo (2000, p.794), encontra-se o 

verbete “Saci”, que informa ser uma entidade maléfica em 

algumas circunstâncias, e graciosa e zombeteira em outras, o 

que assinala a sua caracterização dúplice e ambígua. A 

descrição física realça a cor negra da pele, uma única perna, o 
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cachimbo na boca e a carapuça vermelha na cabeça, espécie de 

objeto mágico que o torna encantado. De acordo com Câmara 

Cascudo, a origem do gorro remonta ao pileus romano. 

Monteiro Lobato cita, em sua obra O Saci, que o pequeno 

diabinho tinha as palmas das mãos furadas e, por costume, 

ficava passando as brasas por esses furos. 

Suas ações conjugam um ser arteiro, que cria pequenas 

dificuldades e brincadeiras de mau gosto, à promoção de 

infortúnio e desgraças, tais como apagar o lume, queimar a 

comida, espantar o gado, etc. 

Na literatura, conforme visto primeiro por Cascudo e, 

mais tarde, Lobato, apresentam o Saci como uma figura 

travessa e brincalhona, uma personagem endiabrada, cujas 

artimanhas podem causar transtornos. O medo de cruzes e o 

cheiro sulfuroso que deixa no ar, por onde passa, atestam a 

alusão à figura do diabo. É definido ainda como um ser que 

defende as florestas e as matas de invasores que desejem pegar 

ervas sem a sua aquiescência. 

Outro aspecto sobre o qual o famoso folclorista 

brasileiro se debruça diz respeito à origem do Saci. Câmara 

Cascudo informa que não se encontram registros desse ser 
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dentre as crônicas do Brasil colonial, parecendo ter surgido 

entre o final do século XVIII e início do subsequente. Recuando, 

porém, no tempo, o pesquisador identifica aspectos na lenda 

que remontam a períodos pretéritos: conforme já citado, o 

gorro encantado que relembra o pileus romano, o qual na 

literatura clássica é citado por Petrônio, em Satyricon. Pode-se 

dizer que o Saci, com suas características, guarda em si os 

melhores elementos de convergência de cultura. 

A contação de uma lenda implica fazer com que ela se 

enriqueça com novos elementos e significados. Estima-se que a 

lenda do Saci tenha surgido na região sul/sudeste e, à medida 

que foi migrando para o norte do Brasil, recebeu influências 

africanas dos escravos trazidos para cá. Informações foram se 

somando à lenda já existente, como, por exemplo, a ideia de 

aprisionar o Saci na garrafa e forçá-lo a realizar desejos, em que 

vemos a influência da cultura árabe-muçulmana, recordando 

Aladim e a lâmpada maravilhosa. 

DETALHES DA LENDA 

Observemos os detalhes da lenda que fazem a 

personagem Saci ser tão interessante, a ponto de o 

considerarem o símbolo do nosso folclore. Ademais, esses 
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detalhes também mostram o quanto se considera essa 

personagem uma figura do mal. 

Segundo a lenda, o Saci está nos redemoinhos de vento e 

pode ser capturado jogando uma peneira ou um rosário bento 

sobre esses redemoinhos. Para dominá-lo, lança-se mão desse 

objeto da religião cristã como forma de apaziguá-lo, visto que se 

concebe ser ele um demônio. Após a captura, deve-se retirar o 

capuz da criatura para garantir sua obediência e prendê-lo em 

uma garrafa com uma rolha com uma cruz desenhada em cima. 

Novamente, usa-se um artifício religioso, em que subjaz a ideia de 

dominação por ser o Saci percebido como uma entidade do mal. 

Dependendo do tratamento que o Saci recebe de seu 

mestre, quando ele conseguir escapar, poderá se tornar um 

guardião e amigo confiável ou um inimigo terrível. Também de 

acordo com a lenda, quem capturar sua touca vermelha tem 

direito à realização de um desejo por esse ser mágico, mas o 

cheiro dessa touca é tão ruim que a pessoa pode nunca se livrar 

dele. Como o Saci é relacionado a um demônio, falar do cheiro 

desagradável é algo comum. A literatura, como um todo, traz a 

informação de que as criaturas infernais possuem cheiro forte 
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e semelhante à enxofre, acredita-se que se origine daí essa 

caracterização para o Saci. 

Diz também a lenda que os Sacis nascem em brotos de 

bambus, onde vivem sete anos e, após esse tempo, mais 

setenta e sete para atentar a vida dos humanos e animais, 

depois morrem e viram um cogumelo venenoso ou uma orelha 

de pau. Aqui vemos uma relação forte com o número 7, e 

provavelmente venha daí o dito popular de que quando se faz 

“diabruras” estamos “pintando o sete”. O sete, porém, é 

também conhecido como um número perfeito e se encontra 

em muitos registros cristãos. 

O Saci tem o domínio das matas e o conhecimento de 

todas as ervas e plantas medicinais, por isso possui uma função 

de “farmacopeia”. Assim como outras figuras lendárias que são 

ligadas à natureza, tomar conta das matas e conhecer suas 

propriedades é um papel inerente desses seres encantados. 

Uma das maneiras de escapar de um Saci é atravessar 

por água corrente, geralmente por um rio. Ele não se atreverá 

a fazer isso porque perderá todo seu poder. Outra maneira de 

se escapar dele é soltar uma corda cheia de nós no caminho, 

porque então ele será obrigado a parar para desfazê-los. 
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Algumas pessoas também tentam acalmá-lo deixando cachaça 

ou tabaco para o seu cachimbo. 

Como se observa, a lenda do Saci é rica de detalhes que 

nos permitem perceber o quanto cada cultura que 

existia/existe, aqui no Brasil, contribuiu para formá-la. Todas 

essas nuances, baseadas em religiões de matrizes europeias, 

africanas e indígenas, caracterizam um ser como ligado ao mal 

e redundam numa personagem exuberante do nosso folclore. 

O SACI, DE MONTEIRO LOBATO 

O livro O Saci narra uma aventura de Pedrinho quando 

passa férias no Sítio do Pica-pau Amarelo. Dessa vez, ele se 

interessa em pegar um Saci. Orientado por tio Barnabé, depois 

ajudado pela prima Narizinho (Lúcia), ele consegue pegar um. 

Antes disso, porém, o preto velho apresenta o ser mágico ao 

menino da cidade, enumerando as peraltices que o Saci realiza, 

ainda que reafirme o caráter pouco maligno desse ente. Com 

um pouco de tolerância, o Saci pode ser percebido como uma 

espécie de criança levada e leviana, aprontando todas as 

peraltices que consegue. Na percepção de tio Barnabé, em 

diálogo com Pedrinho, o Saci 
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– Azeda o leite, quebra a ponta das agulhas, 
esconde as tesourinhas de unha, embaraça os 
novelos de linha, faz o dedal das costureiras cair 
nos buracos. Bota moscas na sopa, queima o 
feijão que está no fogo, gora os ovos das 
ninhadas. Quando encontra um prego, vira ele 
de ponta pra riba para que espete o pé do 
primeiro que passa. Tudo que numa casa 
acontece de ruim é sempre arte do Saci. Não 
contente com isso, também atormenta os 
cachorros, atropela as galinhas e persegue os 
cavalos no pasto, chupando o sangue deles. O 
Saci não faz maldade grande, mas não há 
maldade pequenina que não faça. Disse Tio 
Barnabé. (LOBATO, 2019, p.28) 

Seguindo as orientações de tio Barnabé, Pedrinho 

prende um Saci na garrafa, ainda que a personagem não se 

deixe ver. Um dia em que Pedrinho vai para a mata, a noite 

chega e, com ela, o medo. Para sobreviver, ele liberta o Saci. 

Juntos, eles vivem algumas aventuras, com o ser da mata 

apresentando ao menino outras figuras lendárias do nosso 

folclore. Na floresta, trava-se uma discussão verdadeiramente 

filosófica entre as duas personagens, que debatem sobre a 

importância e os prejuízos causados pela raça humana, 

comparando-a aos animais. 

Como este trabalho analisa a figura do mal, no caso o 

Saci, alguns trechos desse livro mostram como Monteiro Lobato 

caracterizou essa personagem. No capítulo IV, mais 
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precisamente, vê-se frases do tipo: “o endiabrado menino duma 

perna só” (2019, p.27); “o diabinho que anda solto pelo mundo” 

(2019, p.27), “quem tomar a carapuça dele fica senhor de um 

pequeno escravo” (2019, p.27) e “capetinha” (2019, p.27). 

Monteiro Lobato escreveu esse livro muitos anos depois 

de Câmara Cascudo ter feito seu levantamento de lendas 

folclóricas, e é esse resgate que deve ser valorizado na obra 

dele ao unir com mestria o folclore e a literatura 

potencialmente direcionada às crianças. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de todas essas observações, podemos dizer que o 

Saci é uma entidade arteira, que não pratica a maldade por 

maldade, mas como resposta ao mal que ele vê. A personagem de 

Tio Barnabé bem diz que: “O Saci não faz maldade grande, mas 

não há maldade pequenina que não faça” (LOBATO, 2019, p.28). 

Recuperando imagens medievais, o Saci pode ser visto 

como um pequeno demônio do lar que o sincretismo étnico-

cultural construiu, trazendo nuances de tempos remotos e que, 

por fim, vieram a influenciar a nossa cultura na sua afirmação 

como um ser ambiguamente benéfico e maléfico. 
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A CONFIGURAÇÃO DO MARAVILHOSO EM 

CHARLES PERRAULT 

Vinícius Souza Figueredo 

Regina Michelli 

INTRODUÇÃO 

Ao se estudar a gênese e a consolidação da Literatura 

Infantojuvenil (LIJ), não se pode evitar de fazer referência aos 

clássicos contos de fadas e ao processo de adaptação pelos quais 

passaram ao serem transpostos da tradição oral para o registro 

escrito. Pelo menos desde o século XVII, as narrativas do “Era 

uma vez” foram e continuam sendo editadas, traduzidas, 

recontadas e adaptadas ao redor do mundo, encantando 

gerações com suas princesas, reis, bruxas, fadas, ogros, lobos e 

muitos outros tipos de personagens e cenários cujas histórias se 

fixaram na memória popular, transcendendo o tempo e o espaço 

na solidez dos clássicos da Literatura universal. 

Nesse sentido, é importante ressaltar que seria um 

equívoco imputar, a essas narrativas, um caráter meramente 

educativo ou instrucional. Apesar de seguirem uma estrutura 

narrativa característica, com histórias curtas que por vezes 

finalizam com a apresentação de uma moral, os contos de fada 

850



operam, sobretudo, no terreno do Maravilhoso. À primeira 

vista, um conto como “Chapeuzinho Vermelho”, por exemplo, 

aparenta ser uma narrativa de estrutura simples, que narra a 

história de uma menina que vai levar alguns alimentos à casa 

de sua avó e encontra um lobo faminto em seu caminho. Uma 

abordagem de caráter pedagógico poderá considerar que a 

narrativa tem o propósito de transmitir uma lição às crianças, 

como obediência aos pais e o não envolvimento com pessoas 

estranhas. Por outro lado, levando-se em conta a dimensão 

psicanalítica dos contos de fadas e o simbolismo relacionado à 

psique humana e ao desenvolvimento da criança, veremos que 

Chapeuzinho Vermelho “projeta a menina nos perigos do 

conflito edípico durante a puberdade, e depois salva-a deles, 

para que ela possa amadurecer livre de conflitos” 

(BETTELHEIM, 2002, p.185), abordagem que transforma 

completamente a leitura do conto. E, naturalmente, as leituras 

não param por aí: basta lembrar, por exemplo, que existe o 

Lobo Mau de Charles Perrault (que é bem-sucedido em sua 

investida contra Chapeuzinho Vermelho), o Lobo Mau dos 

irmãos Grimm (que tem os planos frustrados com a introdução 

da figura do caçador), o Lobo Mau do Chapeuzinho Amarelo, 

entre outros. 
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Essa diversidade de leituras, contos e recontos apenas 

comprovam que essas histórias não são narrativas simples, 

triviais e moralizantes; são, essencialmente, Literatura e, como 

tal, as narrativas do “Era uma vez” são revestidas pela 

universalidade e atemporalidade que caracterizam os grandes 

clássicos. Isso, naturalmente, merece todo o trabalho de 

análise e estudo por parte da crítica e da Teoria Literária, já que 

estamos diante de uma obra vasta, complexa e em constante 

movimento pelas releituras intertextuais existentes na 

contemporaneidade. 

Para se compreender a natureza e os fundamentos dos 

contos de fadas, é preciso entender o papel desempenhado 

pelo Maravilhoso nessas narrativas, bem como os meios e as 

circunstâncias nas quais ele se manifesta. Para atingir esse 

objetivo, o presente trabalho, desenvolvido no âmbito do 

projeto de PIBIC “Literatura Infantojuvenil: narrativas de ontem 

e hoje”, elencou como corpus de pesquisa a obra Contos da 

Mamãe Gansa ou histórias do tempo antigo, de Charles 

Perrault, importante escritor que ajudou a estabelecer as bases 

dos contos de fadas por meio do trabalho de recolha e 

adaptação dos contos a partir da tradição oral. Num primeiro 

852



momento, abordaremos o conceito, as características e as 

origens do Maravilhoso como gênero literário para, então, 

analisarmos de que modo esse gênero se manifesta nos contos 

de Perrault. Com isso, buscamos valorizar a natureza literária 

dos contos de fadas no que diz respeito à arquitetura narrativa 

e a sua relação com o Maravilhoso, elemento fundamental na 

constituição de tais narrativas. 

O MARAVILHOSO 

Desde tempos imemoriais, o ser humano se encanta e 

se maravilha pelo desconhecido, no mesmo passo em que 

procura, intuitivamente, uma explicação lógica e racional para 

tudo o que o cerca. Foi assim que, antes mesmo do surgimento 

da Filosofia, nasceram os mitos como reflexo da incessante 

busca por respostas que pudessem explicar o mundo. A 

surpresa e a admiração diante do inexplicável faz parte da 

natureza humana, de sua história e, como não poderia deixar 

de ser, também se reflete na Literatura.  

É preciso observar, contudo, que o adjetivo maravilhoso 

não se confunde com o substantivo Maravilhoso, tido aqui 

como uma categoria literária, cuja origem, conceito e 

teorização merecem uma análise à parte antes de nos 
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debruçarmos na obra de Perrault. Nesse sentido, ao abordamos 

o Maravilhoso na perspectiva da Teoria Literária, é comum 

fazermos referência aos trabalhos de Tzvetan Todorov acerca 

do tema. O autor da clássica Introdução à Literatura Fantástica 

relaciona o Maravilhoso como um dos gêneros do Insólito, ao 

lado do Estranho e do Fantástico 

Num mundo que é exatamente o nosso, aquele 
que conhecemos, sem diabos, sílfides nem 
vampiros, produz-se um acontecimento que 
não pode ser explicado pelas leis deste mundo 
familiar. Aquele que o percebe deve optar por 
uma das duas soluções possíveis: ou se trata de 
uma ilusão dos sentidos, de um produto da 
imaginação e nesse caso as leis do mundo 
continuam a ser o que são [é o estranho]; ou 
então o acontecimento realmente ocorreu, é 
parte integrante da realidade, mas nesse caso 
esta realidade é regida por leis desconhecidas 
para nós [é o maravilhoso]. Ou o diabo é uma 
ilusão, um ser imaginário; ou então existe 
realmente, exatamente como os outros seres 
vivos: com a ressalva de que raramente o 
encontramos. (2004, p.30-31) 

Muito anterior a todos os demais estudos referidos, já 

que produzido como pesquisa de doutorado no correr da década 

de 1960, o trabalho de Lenira Marques Covizzi, publicado em 

1978, ilumina as obras de Guimarães Rosa e Borges sob a luz do 

insólito, termo por ela utilizado como categoria essencial. O 

insólito contém, em sua visão, um alto teor de estranhamento e 
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indefinição inerente a seu significado, ligado ao “sentimento do 

inverossímil, incômodo, infame, incongruente, impossível, 

infinito, incorrigível, incrível, inaudito, inusitado, informal...” 

(1978, p.26), sentimentos que também contaminariam o leitor. 

Conforme pondera, no século XX, a noção de racionalidade é 

questionada, consoante um mundo em crise, não sólito, cujas 

verdades são abaladas por novas descobertas nas áreas das 

ciências exatas e humanas, irradiando para as diferentes formas 

de expressão artística: “Ocorre uma fecundação recíproca entre 

o mundo em crise e sua linguagem, estourando em ambos o 

nexo causal” (1978, p.26). 

Em vista disso, o Maravilhoso corresponde a um mundo 

no qual podemos testemunhar a ocorrência de fenômenos 

inexistentes no mundo real, e as personagens aceitam 

naturalmente tais fenômenos, sem espanto ou surpresas. Logo, 

num mundo maravilhoso, é possível encontrar, por exemplo, 

uma bruxa, ou uma fada, ou então um animal falante, bem 

como eventos e fenômenos que seriam impossíveis no mundo 

dito real, porém tratados com normalidade dentro do universo 

ficcional em questão. 
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Em relação aos contos de fada, Todorov considera que 

tais narrativas constituem uma das variedades do próprio gênero 

Maravilhoso, reafirmando o fato de que os acontecimentos e 

fenômenos do mundo retratado nesses contos não provocam 

surpresas ou admiração nos personagens: 

Relaciona-se geralmente o gênero maravilhoso 
ao conto de fadas; de fato, o conto de fadas não 
é senão uma das variedades do maravilhoso e 
os acontecimentos sobrenaturais aí não 
provocam qualquer surpresa: nem o sono de 
cem anos, nem o lobo que fala, nem os dons 
mágicos das fadas (para citar apenas alguns 
elementos dos contos de Perrault). (2004, p.60) 

Ao longo da obra, o autor propõe, analisa e exemplifica 

as várias modalidades do gênero (hiperbólico, exótico, 

instrumental, científico), como também se debruça sobre o 

estudo dos gêneros dos gêneros que integram o fantástico e de 

seus subgêneros (a exemplo do “fantástico-maravilhoso” e do 

“maravilhoso-puro”), investigando, para fins de classificação, 

os detalhes que diferenciam uns dos outros. Contudo, para 

respaldar a fundamentação teórica de nossa pesquisa inicial, 

não recorremos a esse nível de detalhamento nas classificações 

dos gêneros; concentramo-nos, especialmente, no conceito do 

Maravilhoso como um gênero literário indispensável na 

construção do enredo dos contos de fada. 
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Convém observar que Todorov não foi o primeiro 

teórico a analisar a questão do Maravilhoso e também utilizou, 

em grande parte, textos dos séculos XIX e XX para desenvolver 

a sua fundamentação teórica. Para entendermos as origens do 

Maravilhoso em sua jornada de consolidação como uma 

categoria de gênero literário, que constitui o eixo-norteador da 

nossa pesquisa aplicada ao contexto dos contos de fada, é 

necessário que voltemos ao século IV a.C., quando Aristóteles, 

em sua Poética, lançava as bases para os estudos das formas de 

arte e de literatura. Na obra em questão, o filósofo grego 

abordou a admissibilidade do irracional no contexto do gênero 

épico, o qual é tratado como “maravilhoso” na edição de 

Eudoro de Souza. Nesse sentido, o Maravilhoso deriva desse 

irracional, que é aceito dentro do mundo épico com 

normalidade, o que de certa forma ressoa na teoria de Todorov: 

O maravilhoso tem lugar primacial na tragédia; 
mas na epopeia, porque ante nossos olhos não 
agem atores, chega a ser admissível o irracional, 
de que muito especialmente deriva o 
maravilhoso. Em cena, ridícula resultaria a 
perseguição de Heitor: os guerreiros que se 
detêm e o não perseguem, e [Aquiles] que lhes 
faz sinal para que assim se quedem. Mas, na 
epopeia, tudo passa despercebido. Grato, 
porém, é o maravilhoso; prova é que todos, 
quando narram alguma coisa, amplificam a 
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narrativa para que mais interesse. 
(ARISTÓTELES, 1973, p.467) 

No mundo épico, é possível e admissível que deuses, 

filhos de deuses, gigantes, ninfas, heróis e ciclopes 

protagonizem eventos e fenômenos inexplicáveis no mundo 

real, porém admitidos com naturalidade pelos personagens 

que fazem parte daquele mundo mítico e maravilhoso. 

Em se tratando da investigação semântica e 

etimológica, é necessário avançarmos um pouco no tempo. 

Segundo Jacques Le Goff, o termo “Maravilhoso” pertence ao 

vocabulário medieval, originando-se do latim mirabilia, 

enquanto que a forma singular ― mirabilis ― se aproxima do 

adjetivo “maravilhoso”. É interessante observar que a raiz da 

palavra tem por base o verbo “mirar”, estando associada, 

portanto, à ideia do “olhar”, do “ver”. O autor explica que, 

originalmente, os mirabilia estavam ligados ao sentido da visão, 

fazendo referência às coisas que o homem se depara e o faz 

arregalar os olhos: 

Os mirabilia não são naturalmente apenas 
coisas que o homem pode admirar com os 
olhos, coisas perante as quais se arregalam os 
olhos; originalmente há, porém, esta referência 
ao olho que me parece importante, porquanto 
todo um imaginário pode organizar-se à volta 
dessa ligação a um sentido, o da vista, e em 
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torno de uma série de imagens e metáforas que 
são metáforas da visão. (LE GOFF, 2010, p.16) 

Esse é maravilha medieval das novelas de cavalaria, 

recuperada pela Igreja num momento de irrupção do 

Maravilhoso de origem pré-cristã. Trata-se, assim, do 

Maravilhoso sobrenatural, que permeia as narrativas dos 

cavaleiros andantes, do Amadis de Gaula e do Demanda do 

Santo Graal, dos milagres, das aparições, do divino, do 

diabólico, do extraordinário, dos encantamentos, dos 

monstros, dos gigantes e dos dragões. Trata-se do Maravilhoso 

das manifestações de Deus e do sobrenatural na terra e que, 

mais tarde, seria subvertido com Cervantes com seu Cavaleiro 

da Triste Figura, o Dom Quixote. 

Irlemar Chiampi, em convergência com Le Goff, resgata 

na mirabilia ― “coisas admiráveis” ― a origem etimológica do 

Maravilhoso tal qual entendemos agora, salientando que o 

termo diz respeito ao extraordinário: 

Irlemar Chiampi (1980) define o maravilhoso 
como o insólito, o extraordinário das coisas e 
do humano. A autora resgata a palavra 
mirabilia, do latim, como olhar com 
intensidade, ver com atenção, ou ainda, ver 
através. (BIELLA, 2018, p.201) 

Ela [Irlemar Chiampi] explica ainda que o 
maravilhoso é aquilo que contém a maravilha, 
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mirabilia, que se contrapõe àquilo que é da 
ordem dos naturalia, ou realia. Mirabilia, por 
sua vez, contém o mirar, ver através de; ou 
ainda: mirar relaciona-se à miragem, milagre. 
(GAMA-KHALIL, 2014, p.126) 

Já o professor Filipe Furtado, ao abordar a questão do 

Fantástico, propõe o conceito do “metaempírico”, ao qual o 

Maravilhoso se relaciona: “Finalmente, apenas no maravilhoso 

se vem a verificar a admissão sem reservas e, não raro, sem 

regras do metaempírico em qualquer nível da narrativa, o que, 

naturalmente, proporciona uma enorme latitude no tocante a 

efabulação.” (FURTADO, 2009, online). 

O Maravilhoso, portanto, se relaciona ao mundo da 

admissibilidade dos fenômenos que são impossíveis e 

inexplicáveis no mundo real, seja como gênero do fantástico de 

Todorov, seja como a mirabilia de Le Goff, ou então como o 

metaempírico de Filipe Furtado e, no contexto dos contos de 

fadas, o Maravilhoso é uma constante que se revela 

fundamental para a constituição da narrativa. 

ERA UMA VEZ CHARLES PERRAULT 

Há mais de trezentos anos, em 1697, eram publicados os 

Contos da Mamãe Gansa ou histórias do tempo antigo, uma 

coletânea de contos em prosa adaptados por Charles Perrault a 
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partir da tradição oral. Compõem a obra grandes clássicos dos 

contos de fadas, como “Chapeuzinho Vermelho”, “A Bela 

Adormecida”, “O Pequeno Polegar”, entre outros que foram e 

continuam sendo traduzidos, adaptados e reeditados por todo o 

mundo. Além da estrutura característica, marcada por narrativas 

curtas finalizadas com morais em versos, as histórias são 

permeadas pela constante presença fundamental do 

Maravilhoso, que se configura por meio de personagens, objetos 

e fenômenos, conforme registrado no quadro sinótico abaixo: 

Conto 
Personagens/Fenômenos 

Maravilhosos 

Chapeuzinho Vermelho o lobo falante 

A Bela Adormecida fada, o sono de cem anos 

O Pequeno Polegar o ogro, a bota de sete léguas 

Cinderela  fada, metamorfose 

As Fadas fada, metamorfose 

Pele de Asno  fada, objetos mágicos  

Riquet do topete 
fada, metamorfose, irrupção 

do banquete 

Barba Azul a chave do quarto proibido 

O Gato de Botas 
o gato falante, o ogro, 

metamorfose 
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O Maravilhoso se faz presente em todos os contos da 

obra de Perrault, revelando ser um elemento fundamental para 

a constituição das narrativas. Por meio dele, cada conto esculpe 

sua singularidade e suas características próprias e marcantes. 

Em “Chapeuzinho Vermelho”, o Maravilhoso se 

manifesta por meio da possibilidade de fala do Lobo Mau, ou 

seja: um atributo humano personificado na figura do animal. É 

graças à possibilidade da fala, fenômeno visto com naturalidade 

no contexto da história, que se esculpe a imagem vilanesca do 

Lobo Mau: personagem astuto, calculista, predador e causador 

dos principais eventos desencadeados ao longo do enredo. Sem 

a fala, o Lobo seria somente um lobo e o conto “Chapeuzinho 

Vermelho” perderia completamente a sua identidade. 

Já em “A Bela Adormecida”, o Maravilhoso se manifesta 

diante da presença e da ação das fadas madrinhas, 

personagens maravilhosas cujas ações são decisivas para os 

acontecimentos narrados ao longo do conto. A existência 

dessas personagens no conto é admissível no mundo narrado, 

considerado como algo comum. Nesse sentido, o narrador 

deixa claro que, “naquele tempo” (o tempo da narrativa), era 
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costume que as fadas, na condição de madrinhas de batizado, 

presenteassem as crianças com dons: 

Finalmente, no entanto, a rainha ficou grávida e 
deu à luz uma menina: fez-se um belo batizado; 
escolheram por madrinhas da princesinha todas 
as fadas que puderam encontrar pelo país 
(encontraram sete), para que cada uma lhe 
desse um dom, como era costume das fadas 
naquele tempo, e a princesa tivesse, desse 
modo, todas as perfeições imagináveis. 
(PERRAULT, 2015, p.7) 

Uma das fadas (a “fada velha”), entretanto, não fora 

convidada ao batizado e, ressentida, resolveu lançar um feitiço 

de morte contra a princesa, feitiço esse convertido, pela fada 

jovem, na maldição do sono, visto que ela não tinha poder 

suficiente para desfazer por completo a maldição original. Aqui 

vemos personagens maravilhosas protagonizando eventos 

maravilhosos (feitiços e maldições), porém envoltas por 

sentimentos essencialmente humanos: o ressentimento da 

fada velha e a bondade da fada jovem. É no conflito gerado pela 

fada velha que a história se desdobra, evidenciando o papel 

fundamental do Maravilhoso. 

Assim como o Lobo Mau de “Chapeuzinho Vermelho” e 

a fada má de “A Bela Adormecida”, o ogro de “O Pequeno 

Polegar” constitui não apenas o personagem maravilhoso do 
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conto, como também o vilão da narrativa. Isso só é possível 

tendo em vista sua predileção em se alimentar de criancinhas e 

é por intermédio deste fato que o conflito se concretiza e a 

narrativa se desdobra. Convém observar que, além do ogro, 

que constitui personagem maravilhoso, temos também a bota, 

um “objeto mágico” que foi roubado por Pequeno Polegar e 

possibilitou a sua fuga. 

Tais personagens, mesmo sendo considerados “planos” 

ou “unidimensionais” no contexto dos contos de fada, 

apresentam características próprias no que diz respeito à 

conduta, à relação com o Maravilhoso e à motivação de suas 

ações. O Lobo Mau se relaciona com o Maravilhoso graças à 

possibilidade de fala, mas trata-se de um vilão completamente 

diferente do ogro de “O Pequeno Polegar”: enquanto o lobo de 

Perrault é esperto, estratégico e bem-sucedido, o ogro age por 

instinto e é enganado pelo Pequeno Polegar, que não apenas 

rouba suas botas mágicas, como também o leva a degolar suas 

próprias filhas. Já a fada velha, de “A Bela Adormecida”, 

diferentemente desses dois personagens, não é uma predadora 

e não age pelo instinto da fome, mas pelo ressentimento de ter 
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sido desprezada e sua maldição é responsável por todos os 

desdobramentos da narrativa. 

Além de “A Bela Adormecida”, a figura da fada também 

aparece nos contos “Cinderela ou a Gata Borralheira”, “As 

Fadas”, “Pele de Asno” e “Riquet do Topete”. No primeiro 

conto, a fada madrinha desempenha um papel fundamental ao 

tornar possível, por meio de feitiços, a ida de Cinderela ao baile 

da realeza e toda a narrativa se constrói por intermédio desse 

evento maravilhoso em que também ocorre a metamorfose, 

com a transformação de um legume e animais na carruagem e 

lacaios. Já em “As Fadas”, novamente encontramos a figura do 

ser sobrenatural ligada à cessão de dons e habilidades 

especiais, pelas quais o Maravilhoso se manifesta, com a 

também metamorfose das duas personagens filhas da viúva. 

Observa-se que uma mesma fada atribui dons positivos 

(transformação de palavras em flores e pedras preciosas) e 

negativos (transformação de palavras em cobras e sapos), o 

que vai determinar o tipo de dom recebido é justamente o 

comportamento e a postura de quem o recebe; nesse sentido, 

a fada se torna a figura responsável pela distribuição do prêmio 

e do castigo, comportando-se como juíza. 
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Enquanto isso, no conto “Riquet, o Topetudo”, a fada 

age equilibrando os dons atribuídos, numa postura 

compensatória: o menino feio recebe o dom da inteligência, 

enquanto que, no outro reino, a menina acometida pelo dom 

da estupidez recebe o dom da beleza. Já em “Pele de Asno”, a 

fada madrinha da infanta, que estava prestes a se casar com o 

próprio pai, foi ao socorro da jovem princesa, arquitetando um 

plano para evitar o incesto, enquanto que em. Convém lembrar 

que muitos autores inserem “Pele de Asno” juntamente com os 

demais contos, mas ele não faz parte dos Contos da Mamãe 

Gansa, pois foi publicado antes, em verso, junto com 

“Grisélides” e “Desejos Ridículos”. 

Logo, as fadas, como personagens do Maravilhoso, 

desempenham um importante papel nos contos de Perrault, 

sendo determinantes para os eventos subsequentes de cada 

narrativa. É fundamental destacar que elas assumem 

características próprias que as distinguem em cada conto: a 

fada pode ser má a ponto de lançar uma poderosa maldição; 

pode ser boa e conceder somente dons positivos; pode agir 

para ajudar personagens em situações de injustiça, distribuindo 

dons de acordo com o mérito de seu destinatário ou pode agir 
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para compensar e equilibrar a cessão dos dons. Cada fada, em 

cada conto, apresenta a sua própria singularidade e, como 

personagem do Maravilhoso, é fundamental e determinante 

para os eventos ocorridos em cada narrativa: 

Atribuem-se às fadas virtudes positivas, 
funcionando a bruxa como seu contraponto, 
responsável por um comportamento negativo 
que causa dano a outras personagens. Nos 
contos de Perrault, a fada desempenha 
diferentes funções, sem registro à palavra 
bruxa. (MICHELLI, 2013, p.67) 

Vale ressaltar que, ainda no conto “Riquet o Topetudo”, 

temos não só a presença e a ação da fada como elemento de 

configuração do Maravilhoso, como também a ocorrência de 

dois fenômenos que merecem uma consideração à parte: a 

súbita irrupção da festa de casamento e a transformação das 

personagens pela compensação de seus dons. 

Na véspera do casamento, a terra se abriu diante da 

princesa como um acontecimento mágico, fazendo emergir, 

das camadas mais profundas da terra, a cozinha, repleta de 

cozinheiros e panelas: 

Por acaso, ela um dia foi passear no mesmo 
bosque onde havia encontrado Riquet, o 
Topetudo, para lá refletir com mais 
tranquilidade sobre o que lhe convinha fazer. 
Enquanto passeava, imersa em devaneios 
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profundos, ela ouviu a seus pés um barulho 
ainda indistinto; como o de um ir e vir de 
pessoas muito atarefadas. Apurando o ouvido 
para prestar mais atenção, escutou um homem 
dizer: “Traga aquele caldeirão para mim”; e 
outro: “Me dê a chaleira”; e um terceiro: 
“Ponha mais lenha no fogo”. Ao mesmo tempo, 
a terra se entreabriu e sob seus pés apareceu 
como que uma grande cozinha cheia de 
cozinheiros, ajudantes e serviçais com as mais 
diversas tarefas necessárias para fazer um 
suntuoso banquete. (PERRAULT, 2015, p.88) 

A reação da princesa diante do surgimento da cozinha e 

da preparação do casamento foi de completo espanto e susto. 

Tal acontecimento se realizou no momento em que a princesa 

estava caminhando no mesmo bosque em que conhecera 

Riquet e provocou estranhamento e surpresa somente na 

princesa, que quase caiu, de susto, dentro do buraco. Não 

houve reação semelhante por parte de nenhum dos demais 

personagens, nem dos cozinheiros, nem do príncipe. 

Esses elementos, portanto, sugerem que tal 

acontecimento, de caráter maravilhoso, possa estar associado 

à percepção interior da princesa: o fato de a preparação do 

banquete de casamento ser oculta e subterrânea pode se 

referir, metaforicamente, ao inconsciente. Nesse sentido, o dia 

do casamento, ao ser completamente esquecido pela princesa, 

foi, de certa forma, enterrado por ela. Então, ao visitar o 
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bosque, lugar no qual havia se encontrado com o príncipe 

anteriormente, a princesa se deparou com Riquet, o que 

provocou a emersão da cozinha das profundezas da terra. Ela 

ficou surpresa e assustada com a ideia de se casar com o 

príncipe feioso, ideia essa que ressurgiu de repente, diante de 

seus olhos. Naquele momento, percebeu que não sabia a que 

solução chegar, que jamais poderia decidir: “ainda não tomei 

nenhuma decisão a esse respeito, mas acho que jamais poderei 

dar-lhe a resposta que o senhor deseja” (PERRAULT, 2015, 

p.89). A indecisão era tanta que a resposta da princesa não 

deixou claro se ela jamais daria uma resposta, ou então se 

jamais poderá responder “sim” (para o casamento). 

Ao final da narrativa, Riquet revelou que a fada tinha 

concedido à princesa o dom de transformar em belo o homem 

por quem se apaixonasse. A princesa, diante dessa informação, 

resolveu aceitá-lo como marido, amando-o e desejando que 

Riquet se transformasse num príncipe bonito. No mesmo 

instante, ocorreu uma metamorfose: o príncipe se tornou o 

“homem mais belo, mais bem posto e mais encantador que ela 

já tinha visto” (2015, p.90) e, com isso, os dois se casam. 
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Tal metamorfose constitui um novo evento 

maravilhoso, assim como a transformação da princesa numa 

mulher inteligente. O narrador sugere, porém, que tal 

metamorfose não se operou por conta dos dons da fada, mas 

pelo amor existente entre a princesa e o príncipe. Logo, cria-se 

uma ambiguidade, pois a metamorfose pode ser fruto da 

compensação dos dons cedidos pela fada, ou então é resultado 

do amor, interpretação que encontra respaldo na moral do 

conto: “o feio é belo, se a gente o ama / “quem amamos é 

inteligente” (2015, p.92). 

Já o conto “O Barba Azul” não apresenta fada, ogro, lobo 

falante ou qualquer outro personagem ligado diretamente ao 

Maravilhoso. Neste conto, somos apresentados a um homem 

rico, porém “tão feio, tão horroroso, que não havia menina nem 

mulher que fugisse dele” (2015, p.30). Barba Azul, o personagem 

que dá título à história, não é um personagem maravilhoso, 

apesar de ter uma grotesca barba azul e de ter sido imortalizado 

nos traços de Doré com um aspecto animalesco e horrendo. 

Contudo, é por intermédio de um objeto específico que 

o Maravilhoso se manifesta neste conto: a pequena chave que 

a sua esposa deixa cair no chão ensanguentado do quarto 
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proibido. Uma vez que ela tenta, sem êxito, limpá-la das 

manchas de sangue, o objeto se torna o elemento que denuncia 

a sua desobediência, reverberando a violação do aposento em 

que Barba Azul guardava os cadáveres de suas ex-mulheres. 

Essa chave manchada e mágica faz com que Barba Azul tome 

conhecimento da desobediência de sua mulher, como também 

revela o verdadeiro monstro que havia dentro dele, tornando-

se, assim, o gatilho para o despertar do serial killer. Novamente, 

o Maravilhoso se torna peça fundamental na constituição da 

narrativa, dessa vez se manifestando não por intermédio de um 

personagem maravilhoso, mas por um objeto específico, 

dotado de grande simbolismo no contexto do enredo, 

mudando completamente a relação existente entre os dois 

personagens principais da narrativa. 

Por fim, em “O Gato de Botas” (ou “O Gato Mestre”), 

temos a presença de um personagem diretamente ligado ao 

Maravilhoso: um gato falante, que calça botas, demonstra 

esperteza e também uma certa ambiguidade em relação a 

configurações éticas, ligadas a não mentir, não se apropriar das 

coisas alheias e não matar. O ogro, como figura sobrenatural, 

possui a faculdade de metamorfosear-se e, por causa dessa 
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habilidade, é ludibriado e morto pelo Gato de Botas que se 

apropria de seu castelo e terras. Todos esses eventos ocorrem 

pelo fato de o gato não ser um animal comum, mas sim um 

animal falante, de características antropomórficas, o que o faz 

ser um personagem do Maravilhoso. 

CONCLUSÃO 

Por meio desta breve análise dos Contos da Mamãe 

Gansa ou histórias do tempo antigo, percebemos o importante 

papel que o Maravilhoso desempenha no contexto dos contos 

de fadas. Sem acontecimentos, objetos e personagens 

maravilhosos, essas narrativas perderiam completamente a sua 

identidade, uma vez que não é possível dissociá-los da cadeia 

de eventos que é desdobrada por intermédio deles. 

Diante disso, vale ressaltar que os contos de fadas estão 

longe de serem categorizados como simples narrativas de teor 

moralizante. Mais do que isso, a análise da configuração do 

Maravilhoso nos contos de Perrault nos permite inferir que a 

fada de “Cinderela” não é a mesma de “Riquet do Topete”, que 

por sua vez não é idêntica à de “A Bela Adormecida”, visto que 

apresentam diferentes funções em cada narrativa. O 

Maravilhoso nos permite inferir que tanto o lobo de 
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“Chapeuzinho Vermelho” quanto o gato de “O Gato de Botas” 

são animais falantes, porém cada qual reserva para si 

características e motivações próprias. O Maravilhoso nos 

permite observar que até mesmo um simples objeto, como 

uma chave maculada, é capaz de acionar o locus horribilis, o 

gatilho do serial killer que habita as sombras de Barba Azul. O 

Maravilhoso nos permite questionar se a metamorfose de 

Riquet e da princesa é operada pela fada ou se trata de uma 

bela metáfora do amor. O Maravilhoso permeia cada conto, 

conferindo-lhe dimensões próprias, situando e motivando o 

movimento de cada personagem no tabuleiro do enredo. 

Por fim, o Maravilhoso contribui para a universalização 

e a atemporalidade dos contos do “Era uma vez”, revestindo-os 

com uma linguagem única e simbólica que os tornam acessíveis 

por incontáveis gerações de leitores encantados por essas 

histórias ao longo dos séculos. Mais do que simples narrativas 

de caráter pedagógico ou moralizante, estamos diante de uma 

das mais sólidas manifestações da Literatura universal. 
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Karla Batista Almeida Japôr Souza – Mestre pela Pontifícia 
Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) em Literatura, Cultura e 
Contemporaneidade e Especialista em Literatura Infantil e Juvenil pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), atuando principalmente nos 
seguintes temas: experiências de leitura, literatura infantil e juvenil para 
todas as idades. 

Karla Cristina Eiterer Rocha – Professora contratada atuante no 
Ensino Fundamental da Rede Pública de Juiz de Fora, doutoranda da 
Universidade Federal de Juiz de fora/Minas Gerais. Aluna do Programa de 
Estudos Literários, ligada à linha dos Estudos Culturais, desenvolvendo uma 
tese sobre as representações de Zumbi dos Palmares, orientanda da 
professora Enilce do Carmo da Albergaria Rocha. Email: 
karlaeiterersantana78@gmail. Lattes: 
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https://wwws.cnpq.br/cvlattesweb/PKG_MENU.menu?f_cod=9C1B6F34D4
A90407CE13C1B50798281A 

Lígia R. M. Cavalari Menna (Lígia Regina Máximo Cavalari Menna) 
– Doutora em Letras na área de Estudos Comparados de Literaturas de 
Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo (USP). Mestrado na 
mesma área. Pós-doutorado em andamento, sob supervisão da professora 
Maria Zilda da Cunha, sob o título “Releituras do maravilhoso: A Rainha da 
Neve, de Hans Christian Andersen, suas figurações e múltiplos diálogos.” É 
docente e coordenadora auxiliar do Curso de Letras da Universidade Paulista 
(UNIP). Docente e coordenadora do Curso de Pós-Lato-Sensu: Língua 
Portuguesa e Literatura no contexto escolar (UNIP interativa). Autora dos 
livros: A carnavalização na literatura Infantil (Giostri, 2017) e A literatura 
infantil além do livro (Bonecker, 2019). Coautora da coleção didática para 
Ensino Fundamental II, intitulada: Português: uma língua brasileira, 
juntamente com Regina Figueiredo, (Leya, 2014). Atua principalmente nas 
seguintes áreas de pesquisa: Literatura infantil e juvenil; Literaturas em 
Língua Portuguesa; Estudos comparados; Literatura e Sociedade; Literatura 
e Educação; Literatura e Imprensa; Leitura e Formação de leitores; Ensino 
de Literatura; Literaturas e outras formas de saber; Teoria literária e 
Formação de Docentes. Participa dos seguintes Grupos de Pesquisa 
(CNPQ/CAPES): “Encontros interculturais na EAD: Narrativas de Vida dos 
diferentes brasis”, à frente da linha de pesquisa Diferentes gêneros 
autobiográficos: sua relevância histórica, social e literária (UNIP Interativa) 
e “Produções literárias e culturais para crianças e jovens” (FFLCH/USP), na 
linha de pesquisa “Literaturas e outras formas de saber.” Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/6923282866494290 E-mail: mennaligia@gmail.com 

Luciana Morais da Silva – realiza pesquisa de Pós-Doutorado em 
Letras - Estudos de Literatura -Teoria da Literatura e Literatura Comparada 
- na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (2018). Doutora em Letras - 
Teoria da Literatura e Literatura Comparada - pela Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro e Doutora em Letras - Literatura de Língua Portuguesa - 
pela Universidade de Coimbra, em regime de cotutela (2016). Atua como 
professora tutora em cursos da Faculdade Unyleya. Trabalha também com 
consultoria acadêmica e revisão. Dentre seus trabalhos publicados, 
merecem destaque: Ficções do insólito: a literatura de Mário de Carvalho; A 
memória em Mia Couto: traços da percepção de uma realidade; Novas 
insólitas veredas: leitura de A varanda do frangipani, de Mia Couto, pelas 
sendas do fantástico; Figurações da personagem e o universo insólito dos 
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novos discursos do fantástico: narrativas curtas de Murilo Rubião, Mário de 
Carvalho e Mia Couto. Tem experiência na área de Letras, atuando 
principalmente nos seguintes temas: Estudos Narrativos; Insólito Ficcional; 
Mundos Possíveis; Memória; História; Teoria e crítica literária, com artigos 
publicados nas referentes áreas. Link de acesso ao CV_Lattes: 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4235263J5; 
e-mail: lulu_msilva@yahoo.com.br 

Maria Inês Freitas de Amorim – Doutoranda em Literatura 
Brasileira pela UERJ. Membro do grupo de pesquisa Discurso e Estudos de 
Tradução, da UERJ. Áreas de interesse de pesquisa: literatura brasileira 
contemporânea, literatura afro-diaspórica, metaficção historiográfica e 
estudos de gênero. Currículo Lattes: 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4457975Y2. 
Email: mariainesfamorim@gmail.com 

Mônica Macedo (Mônica de Queiroz Valente da Silva) – Mestra 
em Educação. Professora regente de Língua Portuguesa, atuando em turmas 
do ensino médio na Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro 
(SEEDUC). Artigo: “Poesia no ensino médio: contribuições ao letramento 
literário a partir da perspectiva da complexidade”, Revista Práticas de 
Linguagem, UFJF: Juiz de Fora, MG, Vol. 8, n.3, 2018. Artigo: “FANFIC: Uma 
alternativa para o Letramento Literário na Educação Básica”, Rioeduca.net, 
disponível em http://antigo.rioeduca.net/blogViews.php?bid=16&id=5354, 
mar.16. Desenvolvimento de material didático ou instrucional: Caderno de 
Atividades Didático-Pedagógicas para o Estudo de Poesia no Ensino Médio: 
sensiblização e leitura, 1ª. ed. Colégio Pedro II, Rio de Janeiro, 2017. Letras: 
Língua Portuguesa; Ciências Humanas: Educação. 
http://lattes.cnpq.br/8187830263374822. Email: 
monicavalenteprof@gmail.com 

Mônica Ramos da Costa Macedo –Pedagoga formada pelo CCHS 
Instituto Isabel, com especialização em Construção do Conhecimento na 
Escola Básica pela UFF. Professora do Ensino Fundamental da Secretaria 
Municipal de Educação do Rio de Janeiro, atuando na área de formação de 
professores. Participante do Grupo de Pesquisa Pedagogia Histórico-Crítica 
UERJ. http://lattes.cnpq.br/3010438103960507. Email: 
m_macedo2006@yahoo.com.br 

Nathalia Cardoso (Nathalia Cardoso Seabra Rocha) – Mestranda 
do Profletras da UFRJ e professora do Colégio Pedro II. É autora do artigo 

882

http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4457975Y2
mailto:mariainesfamorim@gmail.com
http://antigo.rioeduca.net/blogViews.php?bid=16&id=5354
http://lattes.cnpq.br/8187830263374822
http://lattes.cnpq.br/3010438103960507


“Língua Portuguesa e Matemática, juntas em sala de aula” (disponível no 
link: http://cienciahoje.org.br/artigo/lingua-portuguesa-e-matematica-
juntas-em-sala/) e integrante dos grupos de pesquisa NUPELL e Literatura e 
Educação Literária (http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/204881). Acesso 
ao currículo lattes: http://lattes.cnpq.br/3417175635242358. E-mail: 
natcardoso@gmail.com 

Regina Michelli – Professora associada da Universidade do Estado 
do Rio de Janeiro (UERJ), em regime de D.E., atuando nos Mestrados em 
Literatura Portuguesa, Teoria da Literatura e Literatura Comparada. 
Desenvolve projeto de pesquisa em Literatura Infantojuvenil, acerca dos 
contos de fadas, das identidades de gênero (configurações arquetípicas do 
masculino e do feminino), do maravilhoso e do insólito, tendo por corpus 
narrativas da tradição e da contemporaneidade. É líder, juntamente com o 
Prof. Dr. José Nicolau Gregorim Filho (USP), do Grupo de Pesquisa EnLIJ – 
Encontros com a Literatura Infantil/Juvenil: ficção, teorias e práticas, 
certificado pelo UERJ junto ao CNPq, e coordenadora do projeto de extensão 
“Literatura Infantojuvenil: em cont(r)os”. É membro do Grupo de Pesquisa-
CNPq “Nós do Insólito: vertentes da ficção, da teoria e da crítica”, e do GT 
ANPOLL “Vertentes do Insólito Ficcional”. Currículo Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/5944138062209144. E-mail: r.michelli@gmail.com. 

Renata de Oliveira Batista Rodrigues – Doutora em Letras 
Vernáculas/ PPGLeV – UFRJ. Professora assistente na FAMATH – Niterói e da 
Educação Básica na Fundação Municipal de Educação de Niterói. Produções 
bibliográficas mais significativas: 1 – LEROUX, L.; RODRIGUES, R. O. B. (2015). 
“Deslocamentos da nova Literatura Marginal: os sentidos de ‘periferia’ e o 
livre ficcionar do artista”. Antares: Letras e Humanidades; 2 – MAIA, M.N.; 
RODRIGUES, R. O. B. (2016). “Experiências de ensino-aprendizagem sobre a 
história e cultura afro-brasileira em uma escola municipal de Niterói-RJ: 
limites e possibilidades”. In: V Seminário Estadual da ANPAE – RJ, Niterói - 
RJ. A LDB e as Políticas Educacionais: Perspectivas, Possibilidades e Desafios 
20 anos depois. Niterói - RJ: Universidade Federal Fluminense, p.1-1562; 3- 
RODRIGUES, R. O. B. (2017). “A produção literária na periferia: limites e 
possibilidades”. In: XV Congresso Internacional da ABRALIC, 2017, Rio de 
Janeiro. Anais eletrônicos do XV Congresso Internacional da ABRALIC - 07 a 
11 de agosto de 2017, p.5941-5947. Faz parte do grupo de pesquisa “A 
importância da universidade pública para a ficção brasileira 
contemporânea”, que discute o número de ficcionistas brasileiros tem 
crescido a grande velocidade e gerado uma série de consequências 
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positivas, entre as quais a pluralização dos catálogos das editoras. Adauri 
Silva Bastos – Coordenador. Áreas de interesse para pesquisa: Literatura 
Periférica, Literatura Negro-Brasileira, Formação do Leitor, Estudos Culturais 
e Representação. Lattes: http://lattes.cnpq.br/3929890483917691 E-mail: 
renataobrodrigues@yahoo.com.br 

Rosa Maria Noronha Dias – Mestre em ensino, pós-graduada em 
Psicologia Clínica-institucional (HUPE/UERJ), graduada em Psicologia (UERJ). 
Vínculo institucional: Programa de Pós Graduação de Ensino em Educação 
Básica – PPGEB/CApUERJ. Vínculo profissional: Secretaria Municipal de 
Educação da cidade do Rio de Janeiro. Áreas de interesse da pesquisa: 
Educação, literatura infantil, literatura infantil afro-brasileira, gênero, 
racismo. Link de acesso ao CV Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/9850891794525653 Link de acesso à página pessoal: 
https://www.facebook.com/rosadiasescritoraecontadoradehistorias/ E-
mail: rosmnd@bol.com.br 

Rute Isabelle Ferreira de Melo Dantas – Graduanda no curso de 
Letras pela FAFIRE e professora de língua inglesa. Coautora das pesquisas: 
“Aspectos preponderantes na prática do professor de inglês como língua 
estrangeira: da qualificação a fatores motivacionais e emocionais”, “As 
denúncias de Lima Barreto em Clara dos Anjos: da violência contra a mulher 
ao machismo”, autora do resumo expandido “Extensive reading e a 
literatura infantojuvenil”. Pesquisadora no campo da Educação, 
especificamente no que se refere ao processo de ensino/aprendizagem da 
língua inglesa e em literatura juvenil e brasileira. 
http://lattes.cnpq.br/4939550466061455 E-mail: 
dantasmelorute@gmail.com 

Sabrina Guedes (Sabrina Guedes de Oliveira) – Mestre em Novas 
Tecnologias Digitais em Educação pela UNICARIOCA. Coordenadora 
Pedagógica na Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro. 
Pesquisadora na área de alfabetização, políticas públicas educacionais, 
formação de professores, novas tecnologias digitais e mídias educativas. 
Membro participante do Grupo de Pesquisa Pedagogia Histórico-Crítica 
UERJ. http://lattes.cnpq.br/0769178364467039. Email: 
sabrina.guedes@gmail.com 

Severina J. de A. Silva Cima (Severina Jardeleia de Amorim Silva 
Cima) – Graduanda em Letras (Português/Literaturas) pela Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro. É bolsista do Projeto de Iniciação à Docência 
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intitulado “A Literatura Infanto Juvenil em foco”, membro integrante do 
Grupo EnLIJ – “Encontros com a Literatura Infantil/Juvenil: ficção, teorias e 
práticas”, certificado pela UERJ junto ao CNPq, e do Projeto de Extensão 
“Literatura Infantojuvenil: em cont(r)os”. CV_Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/6772914459462338. E-mail:sevyamorim@gmail.com 

Simone Campos Paulino – Doutora em Humanidades, culturas e 
artes pela Universidade do Grande Rio (Unigranrio), Mestra em Teoria da 
literatura e literatura comparada (UERJ) e Especialista em Literatura Infantil 
e Juvenil (Unigranrio). Vinculada ao Grupo de Pesquisa Literatura das 
Margens, margens da literatura (Unigranrio/CnPq), ao grupo A narrativa 
ficcional para crianças e jovens: teorias e práticas (Cnpq) e ao Núcleo de 
Estudos Diferenças, Educação, Gênero e Sexualidades (UERJ-FEBF). Lates: 
http://lattes.cnpq.br/5394436574858852. E-mail: 
Simone.paulino@gmail.com 

Sirley Ribeiro Siqueira (Sirley Ribeiro Siqueira de Oliveira) – 
Doutora em Estudos da Linguagem pela UFF. Professora do Ensino Básico, 
Técnico e Tecnológico do CPII. É uma das organizadoras das seguintes obras: 
Práticas educativas na Educação Básica: aprimorando práticas, discutindo 
saberes e Reflexões sobre leitura, língua e sociedade na Educação Básica. É 
líder do LEPELL/CPII. Interessa-se por mudança linguística, pelo ensino de 
Língua Portuguesa, com especial destaque para a temática da oralidade. CV: 
http://lattes.cnpq.br/4982583479921999. Email: 
sirley.ribeirosiqueira@gmail.com 

Taís Turaça Arantes – Doutoranda em Psicologia Social pela UERJ. 
Produção bibliográfica mais significativa foi o capítulo de livro intitulado 
“Quando a filologia une a língua e a literatura: O Senhor dos Anéis”. 
Desenvolve suas pesquisas de forma interdisciplinar nas áreas de ensino, 
artes, filosofia, linguagem e psicolinguística. Link do Lattes: 
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4309424A2. 
E-mail: taistania@gmail.com 

Tuane Silva – professora de português e italiano, mestranda do 
PPG em Letras da UERJ, área de Estudos de Literatura, projeto de pesquisa 
intitulado “A bruxa tradicional e contemporânea: malefícios e 
encantamentos”. É membro do grupo de pesquisa “Encontros com a 
Literatura Infantil/Juvenil: ficção, teorias e práticas”, junto ao Diretório de 
Grupos do CNPq, e do Projeto de Extensão “Literatura Infantojuvenil: em 
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cont(r)os”. Link de acesso ao CV Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/4603771697025636 E-mail: tutuka.silva20@gmail.com 

Vinícius Souza Figueredo – graduando em Letras 
(Português/Literatura) pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É 
membro integrante do Grupo EnLIJ – “Encontros com a Literatura 
Infantil/Juvenil: ficção, teorias e práticas”, certificado pela UERJ junto ao 
CNPq, e do Projeto de Extensão “Literatura Infantojuvenil: em cont(r)os”. É 
voluntário do Projeto de Iniciação Científica “Literatura Infantojuvenil, 
narrativas de ontem e de hoje”. CV_Lattes: 
http://lattes.cnpq.br/7840347322508333 E-mail: viniciussfig@gmail.com. 

Vita Ichilevici – Mestre em Educação. Área de concentração: 
Educação, Linguagem e Psicologia Universidade de São Paulo – 2019. 
Membro do Grupo de Pesquisa Linguagens na Educação (2014–) 
http://dgp.cnpq.br/dgp/espelhogrupo/13005. Áreas de interesse de 
pesquisa: Intersecção entre Literatura Infantil e Educação; Ideologia na LIJ – 
ética e estética; Questões de gênero na LIJ, em particular, em contos de 
fadas; Mediação de leitura na escola. Campo secundário de pesquisa: 
políticas públicas de leitura e mercado editorial de livros infantis no Brasil. 
CV Lattes http://lattes.cnpq.br/4519399525170574 Email: 
vita.ichilevici@usp.br 
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Os Anais das comunicações em 
mesas-redondas do I ENLIJ reúnem os 

textos embrionariamente apresentados 
durante o I ENLIJ – I Encontro Nacional 

de Literatura Infantil/Juvenil: teorias e 
práticas leitoras –, realizado no Instituto 

de Letras da UERJ entre 4 e 6 de junho 
de 2019. Os textos que compõem estes 
Anais, provenientes de pesquisadores 
de todo o Brasil, abrigam os seguintes 
temas, em torno da Literatura Infantil/

Juvenil: práticas leitoras; desafios 
sociais; identidades e diversidades 

de cultura, raça-etnia, gênero e 
faixa etária; relação com a imagem e 

vertentes do insólito ficcional.

ANAIS 
DAS COMUNICAÇÕES 

EM MESAS-REDONDAS




