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Prefácio à primeira edição digital

Na leitura literária, todo sonho é possí-
vel, todo absurdo, explicável, redes são 
tecidas, e o conhecimento, manifestado.

(Bartolomeu Campos de Queirós)

Apresentamos a terceira edição sequencial de As 
literaturas infantil e juvenil... ainda uma vez, que conta com 
estudos diversos sobre a literatura infantil e juvenil, como a 
relação entre palavra literária e ilustração, abordagens sobre a 
obra de Bartolomeu Campos de Queirós e de Lygia Bojunga e 
a reedição de um estudo importantíssimo, de autoria da Profa. 
Dra. Graça Paulino, no qual ela inaugura a noção de letramento 
literário.

A primeira e a segunda edições foram impressas, datadas, 
respectivamente de 2013 e 2017. Neste momento, optamos pelo 
suporte digital, publicando um e-book de acesso livre e gratuito. A 
opção pela edição digital deveu-se à importância de disponibilizar 
a obra para um público mais amplo, porque acreditamos que 
os trabalhos acadêmicos devam ter uma circulação de forte 
impacto para que a ciência possa alcançar espaços vários. Ainda 
vale ressaltar que este título vem sendo indicado como leitura 
obrigatória da disciplina Literatura Infantil e Juvenil do Mestrado 
Profissional em Letras – PROFLETRAS/ Rede Nacional. Esse 
Mestrado, que tem como público específico docentes de Língua 
Portuguesa, é oferecido nas cinco regiões brasileiras, abrangendo 
49 unidades em universidades públicas. 

O acesso digital a pesquisadores e pesquisadoras das 
literaturas infantil e juvenil, rápido e prático, possibilitará que mais 
olhares críticos sejam lançados sobre a modalidade literária, muitas 



vezes tão incompreendida ou simplificada. Algumas vezes, vemos 
a redução da Literatura infantil e juvenil a um discurso pedagógico 
ou sem arte. A presente obra mostra o contrário disso e desencadeia 
reflexões que privilegiam um discurso que apresenta essa literatura 
pelo viés da arte e da criticidade.

Boa leitura!

Marisa Martins Gama-Khalil
julho de 2021
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Apresentação

Essas reflexões nos levaram, já há algum tempo, a 
sugerir que a literatura infantil não só existe, como 
também é mais abrangente (apesar do adjetivo 
restritivo da expressão); na realidade, toda obra 
literária para crianças pode ser lida (e reconhecida 
como obra de arte, embora eventualmente não 
agrade, como ocorre com qualquer obra) pelo 
adulto: ela é também para crianças. A literatura para 
adultos, ao contrário, só serve a eles. É, portanto, 
menos abrangente que a infantil.

Maria Antonieta Cunha

Em março de 2013, o Grupo de Pesquisas em Espacialidades 
Artísticas realizou o III Colóquio de Estudos em Narrativa (CENA 
3) com a temática “As literaturas infantil e juvenil... ainda uma vez”, 
evento que procurou colocar em debate a produção literária para 
crianças e jovens, por intermédio especialmente do enfoque sobre 
as obras de Bartolomeu Campos de Queirós e de Lygia Bojunga. 
Buscamos também discutir sobre o diálogo entre a palavra literária e a 
ilustração e tivemos o grato prazer de contar com a participação de duas 
artistas para encenar esse debate: a ilustradora Maria José Boaventura e 
a escritora Lucia Castello Branco.

Qual a importância de um evento com enfoque sobre as 
literaturas infantil e juvenil? Em primeiro lugar é necessário ressaltar a 
relação dessa literatura com o processo de letramento literário, ou seja, 
com a formação de leitores. Entendemos que esta formação precisa ser 
discutida continuamente por nós, que atuamos nos cursos de Letras, 
e por educadores que atuam nas disciplinas de língua portuguesa e 
literatura, nos ensinos fundamental e médio do país. As literaturas 
infantil e juvenil geralmente são aquelas oferecidas (ou deveriam ser) na 
formação inicial de leitura das crianças em nossas escolas; cabe, então, 
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pensarmos detidamente sobre os critérios utilizados nas escolhas dos 
livros, já que essas literaturas – por serem oferecidas para crianças e jovens 
– não podem ser reduzidas a meros objetos pedagógicos ou a discursos 
utilitaristas, como nos alerta Peggy Heeks, célebre bibliotecária britânica:

O envolvimento com as palavras está no coração da experiência 
literária. É o estilo que, em última instância, decide a qualidade 
de uma história [...]. O estilo pode ser desfrutado pelas crianças 
sem ser identificado por elas... mas é essencial que nós, adultos 
que selecionam os livros para crianças, nos exercitemos quanto 
à sensibilidade em relação às palavras que transmitem a história. 
(HEEKS citada por HUNT, 2010, p.47)

Evidencia-se aqui outro ponto, central na discussão sobre a 
literatura infantil e priorizado no CENA 3: a questão do estético ou do 
literário. O discurso estético, dada a poeticidade que lhe é imanente, 
pode desencadear uma multiplicidade de sentidos e, por isso, tende 
a provocar o seu leitor a realizar uma leitura plural. O processo de 
letramento literário, infelizmente, em muitos casos, não tem dado valor 
à potência estética do discurso literário e as literaturas infantil e juvenil, 
nesses casos, têm ficado reduzidas a saberes imediatos, fechando a 
significação do texto em uma “mensagem”, ou na “intenção” do seu 
autor. Como esclarece Aracy Alves Martins (2004, p.137-8),

[p]arece haver uma estratégia errada no ensino de literatura. 
Os alunos se contentam com uma compreensão superficial 
do texto. Satisfeitos, passam a divagar sobre o que pensam, 
sobre o que o autor poderia estar pensando [...]. Dispara-se a 
imaginação, trava-se a cognição.

Sabemos que um fato que contribui para a reprodução viciosa 
dessa “estratégia” é a falta ou a recusa da teoria nos estudos vinculados 
às literaturas infantil e juvenil. Sem prestígio acadêmico dentro das 
universidades, elas poucas vezes figuram como disciplinas obrigatórias 
nos cursos de Letras, pois são consideradas como “literatura inferior” ou 
“gênero menor”. Disso resulta que tanto os alunos – futuros professores 
no ensino médio e fundamental – ficam comprometidos em sua 
formação, quanto a própria universidade não produz suficientemente o 
conhecimento necessário a essa mesma formação.
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Este livro nasce, assim, como resultado das discussões realizadas 
nas mesas redondas durante o CENA 3 e como contribuição teórica 
para os estudos sobre as literaturas infantil e juvenil. Dividido em seis 
seções, o livro coloca em movimento textos sobre a produção, circulação 
e recepção da literatura produzida para crianças e jovens. Alguns textos 
que não foram frutos dos debates do colóquio – como o de Graça 
Paulino e o de Lygia Bojunga, às quais agradecemos imensamente a 
generosidade em nos concedê-los – somam-se aos outros de forma a 
incitar em nós olhares sobre essas literaturas.

A primeira seção compõe-se do texto “Formação de leitores: a 
questão dos cânones literários”, de Graça Paulino. Esse texto tem, para 
nós, professores de literatura e de disciplinas relacionadas à prática do 
ensino da literatura, uma enorme importância, na medida em que, de 
forma inaugural, delineia a noção de letramento literário, bem como 
discute com propriedade as consequências culturais do distanciamento 
existente entre os cânones estéticos e os escolares referentes à literatura 
juvenil no contexto brasileiro.

A segunda seção é dedicada ao mineiro Bartolomeu Campos de 
Queirós, autor de uma vasta e premiada obra, sempre marcada por um 
trabalho com a palavra que traz o rigor da poesia ao texto narrativo. 
Sua atuação não se restringe ao campo da produção literária, também 
se engajou ativamente em políticas e práticas culturais, referentes à 
circulação e à leitura do texto literário. Como ele nos diz: “Criar, para 
mim, é a alternativa derradeira para abrandar o peso do não-sabido. 
E eu tenho um desejo imenso de alterar a comunidade em que vivo.” 
(QUEIRÓS, 2002, p.158).

A terceira seção é um espaço destinado ao testemunho do artista 
relacionado à sua experiência criadora, no campo da literatura infantil 
e juvenil. Como os livros para crianças e jovens apresentam, em grande 
parte, um diálogo entre o texto verbal e o não-verbal, duas vozes se 
fazem necessárias para compor esse testemunho: uma, tecelã de palavras 
– Lucia Castello Branco; outra, iluminadora de imagens – Maria José 
Boaventura.

Continuando esse diálogo instigado pelas artistas, a quarta seção 
contempla, sob o olhar da crítica literária, a complexa relação entre 
palavra e imagem, seja numa parceira como a de Arnaldo Antunes com 
seus filhos, seja naquela de Lygia Bojunga e Regina Yolanda.
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E é com Lygia que a quinta seção toma corpo, debruçando-se 
sobre a leitura de alguns de seus livros. Podemos, hoje, sem medo, 
afirmar que Lygia Bojunga é uma das mais importantes escritoras 
brasileiras. Criadora de uma obra pujante e singular, o seu fazer literário 
(e agora, também, livresco) enreda-nos pelos efeitos de uma sofisticada 
depuração tanto formal quanto linguageira.

Ainda uma vez mais... com Lygia, e incitados por sua obra, 
acabamos por dar a este livro um “depois do fim”: no “Pra você que nos 
lê”, caro leitor, você será presenteado com uma carta de Lygia.

Referências
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Cosac Naify, 2010.
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“Haverá tarefa mais significativa para a escola do que esta de sensibilizar o 

sujeito para DESVENDAR AS DIMENSÕES DA 
PALAVRA?”

Bartolomeu Campos de Queirós



14



FORMAÇÃO DE LEITORES:
A questão dos cânones literários1

Graça Paulino
UFMG

O questionamento dos cânones literários compôs o quadro da 
discussão de valores que se acirrou a partir dos anos 70, na esteira dos 
Estudos Culturais (HALL, 1999). Tratava-se de uma alternativa das 
ciências humanas para a crise do modelo epistemológico hegemônico 
na modernidade. Para contrapor-se a um direcionamento de elites 
intelectuais e/ou econômicas, os Estudos Culturais, dialogando com 
a teoria crítica da cultura da primeira metade do século, sem, todavia, 
dicotomizar as produções simbólicas em boas ou más, trabalhou no 
sentido de valorizar as camadas e os grupos sociais perseguidos ou 
discriminados. Fortaleceu-se, então, na área de ciências humanas, a 
focalização prioritária dos negros, das mulheres, dos miseráveis, dos 
homossexuais, dos loucos. A história cultural mudaria, assim, seu 
ponto de vista, recusando abordagens até então consideradas “naturais” 
e denunciando limitações e preconceitos destas.

Quando tomam como objeto a literatura, numa perspectiva 
multiculturalista, ciências como a História, a sociologia e a Antropologia 
deixam de focalizar a produção e a recepção modelares de Homero, 
Dante ou Joyce, construídas pela tradição considerada aristocrática 
ou própria das elites intelectuais burguesas, para pesquisar as leituras 
da Bíblia, de livrinhos de bolso, de panfletos revolucionários e de 
publicações alternativas. Os cânones estéticos de produção e recepção 
estão, desse modo, sendo colocados em questão pelos pesquisadores. 
O que os estruturalistas não conseguiram fazer, por lidarem com 
abstrações universalizadas, os pós-estruturalistas, trabalhando a questão 
das diferenças e das identidades, conseguem: abordar o que Michel de 
Certeau (1995) denominou “cultura no plural”.

Entretanto, logo viria a defesa dos padrões estéticos estabelecidos 
há séculos pela crítica literária ocidental e pelos próprios escritores. Em 
meados da década de 80, Italo Calvino (1990) escreveu suas famosas 
1  Este texto foi originalmente publicado na Revista Portuguesa de Educação, 2004, 17(1), 

p.47-62, pela Universidade do Minho.
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conferências para Harvard, publicadas após sua morte, com o título 
de Seis propostas para o próximo milênio. Acreditando nas “coisas que 
só a literatura nos pode dar”, Calvino retoma as qualidades canônicas 
que ligariam a Antiguidade ao presente e ao futuro, na construção da 
arte literária: leveza, rapidez, exatidão, visibilidade, multiplicidade, 
consistência. Ao falar de Borges, Calvino sintetiza de modo bem 
explícito sua visão dessas qualidades:

O que mais me interessa ressaltar é a maneira como Borges 
consegue suas aberturas para o infinito sem o menor 
congestionamento, graças ao mais cristalino, sóbrio e arejado 
dos estilos; sua maneira de narrar sintética e esquemática 
que conduz a uma linguagem tão precisa quanto concreta, 
cuja inventiva se manifesta na variedade dos ritmos, dos 
movimentos sintáticos, em seus adjetivos sempre inesperados e 
surpreendentes. (CALVINO, 1990, p.62)

Evidentemente, à primeira vista fica difícil, para os brasileiros, 
identificar algumas dessas qualidades em Machado de Assis ou 
Guimarães Rosa. Como destacar rapidez e exatidão em narrativas como 
Dom Casmurro ou Grande sertão: veredas, que envolvem os leitores em 
duradouras dúvidas, em volteios sinfônicos, em perspectivas ambíguas? 
Apenas uma leitura bem atenta de toda a argumentação de Calvino pode 
fazer-nos continuar de seu lado. Sua rapidez, por exemplo, inclui “o 
tempo que flui sem outro intento que o de deixar as ideias e sentimentos 
se sedimentarem, amadurecerem, libertarem-se de toda impaciência e de 
toda contingência efêmera” (CALVINO, 1990, p.66). Por outro lado, a 
exatidão para Calvino se define como “um projeto de obra bem definido 
e calculado”, “a evocação de imagens nítidas, incisivas, memoráveis”, e 
“uma linguagem que seja a mais precisa possível como léxico em sua 
capacidade de traduzir as nuanças do pensamento e da imaginação” 
(1990, p.71). Desse modo, não há como negar rapidez e precisão aos 
dois “maiores” romancistas brasileiros. Mas, para não absolutizar essas 
intrigantes qualidades, é conveniente acrescentar argumentos de outros 
pensadores aos de Calvino na definição (e defesa) dos cânones literários 
ocidentais. Não há como deixar de dialogar, nesse caso, com um dos 
mais polêmicos críticos contemporâneos: Harold Bloom. Seu ataque 
às escolas de letras e ciências sociais estadunidenses poderia ser tachado 
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de violento. Afirma, por exemplo, em seu livro O cânone ocidental: 
“Shakespeare, cuja supremacia estética foi confirmada pelo julgamento 
universal de quatro séculos, é agora ‘historicizado’ em pragmática 
diminuição, precisamente porque seu misterioso poder estético é um 
escândalo para qualquer ideólogo” (BLOOM, 1995, p.30).

Por outro lado, o ensaísta faz questão de desmitificar o cânone 
como processo de formação de cidadania, ou como sinônimo de 
qualquer sinceridade estética. Apelando a Pater, afirma que toda 
literatura canônica é apenas “um acréscimo de estranheza à beleza” 
(BLOOM, 1995, p.12). Isso impede a definição de um quadro 
preconceituoso na defesa dos cânones. Assim também se posicionam 
alguns teóricos e críticos brasileiros, como Eneida Maria de Souza 
(2002) e Heloísa Buarque de Hollanda. Esta última, introduzindo sua 
polêmica antologia poética dos anos 90, afirma:

Na realidade, são também conservadores aquelesque acreditam 
ser a pluralidade uma “nova forma de sobredeterminação 
pasteurizante, um plural reacionário”, considerando que aceitar 
diferenças é acreditar na existência de outras manifestações, sem 
a força do juízo verticalizante [...] O mínimo estabelecimento 
de critérios comparativos serve para discernir preconceitos, mas 
é preciso levar em conta como se produzem os discursos de 
legitimação, quem os legisla e quais vozes atuam em off. (citada 
por SOUZA, 2002, p.93)

Para não nos limitarmos aos dois pensadores citados, Bloom 
e Calvino, considero possível tratar de outro modo o que define os 
cânones, no que tange à narrativa literária. Creio, na esteira dos 
estruturalistas, especialmente seguindo categorizações de Todorov e 
Genette, hoje resgatadas pela narratologia de língua inglesa, que textos 
modelares por seus elementos coerentes e relevantes se destacam em 
duas modalidades: a de construção, que abrange qualidades do trabalho 
de linguagem, do modo de contar, e a de significação, que abrange 
os componentes de uma narrativa social e existencialmente relevante, 
capaz de ampliar as dimensões dos mundos vividos e imaginados pelo 
leitor. Estão imbricados na narrativa, necessariamente, os componentes 
históricos de construção e de significação, assim como os de recepção. 
Mas, apenas num exercício de esclarecimento, em questão tão polêmica, 
provisoriamente tentemos pensá-los em separado.
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Na narrativa popular oral, os cânones de significação dominam 
os de construção, pois seu caráter coletivo não permite preocupações 
com a fidelidade ao que foi ouvido, no que tange ao modo de contar, o 
que torna as versões infinitas, cada uma se valendo de sua diferença, de 
sua recursividade e de seus poderes de prender a atenção dos ouvintes. 
É como se os aspectos formais, embora existentes, ficassem em segundo 
plano na produção do sentido fabular. Mas há histórias populares 
melhores que outras, evidentemente. Há histórias que parecem já 
terem sido ouvidas, há histórias a que parece faltar coesão ou força; há, 
por outro lado, histórias com tramas surpreendentes, emocionantes, 
instigantes etc. Já nas literaturas eruditas de vanguarda, os cânones de 
construção costumam dominar os de significação. Torna-se, nesse caso, 
impossível parafrasear a história, já que a forma tem o caráter de outra 
significação materialmente encenada, reduplicada para fortalecer-se. 
Na narrativa de vanguarda do século XX, a construção muitas vezes 
está voltada para seu próprio eixo linguístico-formal, como significação 
que parece virar as costas para o mundo externo da vida.

Essa distinção só faz sentido se levamos em conta o repertório 
textual e os horizontes de expectativas dos leitores (JAUSS, 1979). 
Não há como definir cânones apenas pelas instâncias de produção. Se 
Italo Calvino parece fazê-lo, devemos atribuir sua atitude à tentativa 
de explicitar para um público acadêmico suas próprias estratégias de 
escritura. Já Harold Bloom assume que toda grande obra constitui uma 
“desleitura” da tradição, desleitura esta que não passa de uma leitura 
forte: escrever bem literatura seria apenas mostrar-se capaz de “desler” 
a tradição literária.

Voltemos, agora com novos propósitos, a esse polêmico pensador 
norte-americano. Em certo momento de seu livro já citado, no início 
do primeiro capítulo, Bloom afirma que “originalmente o cânone 
significava a escolha de livros em nossas instituições de ensino” (1995, 
p.23). Entrando com esse pensamento nas escolas brasileiras de hoje, 
tentemos pensar criticamente a formação de professores de linguagem 
e suas práticas de leitura na sala de aula ou em suas vidas particulares.

Sabemos que os cânones são históricos, como a língua, mas, assim 
também como ela, apresentam uma durabilidade. Os professores que 
se formaram até os anos 70 no Brasil têm clara percepção do que isso 
significa. Se não chegaram a ler Dom Quixote, Édipo-Rei, ou Madame 
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Bovary, pelo menos se formaram canonicamente na literatura brasileira: 
leram Gregório de Matos, Vieira, Gonzaga, Alencar, Machado, Lima 
Barreto, Drummond, Graciliano Ramos e outros clássicos de língua 
portuguesa. Não se tratava de práticas leitoras restritas às escolas de Letras. 
Também nos hoje denominados, no Brasil, “Ensino Fundamental” e 
“Ensino Médio”, os estudantes liam autores canônicos. As escolas de 
Letras apenas complementavam essa formação, aprofundando o estudo 
dos autores consagrados pela historiografia literária.

Quando surgiu, na década de 80, a revisão “ética” da antologia 
oficial, produziu-se uma confusão epistemológica no quadro escolar 
de Letras. Não mais só a crítica da cultura de orientação marxista 
priorizou o politicamente correto. Surgiu também uma polêmica 
interna no campo da crítica e da teoria literárias. Os textos, produções 
culturais de linguagem, foram confundidos com a própria realidade 
a que se referiam, diretamente ou não. Entra em cena, com força 
total nos estudos literários, a dominância de alguns novos cânones 
multiculturalistas de significação. Nesse processo, os cânones estéticos 
foram negados, a ponto de alguns pesquisadores, em nome de uma 
suposta pós-modernidade, tratarem do mesmo modo, como se iguais 
fossem, romances de Graciliano Ramos e de uma quase desconhecida 
romancista brasileira como Marilene Felinto, por exemplo. Meros 
documentos culturais se tornaram todos os textos literários, sendo 
ignorados os critérios de qualidade, tanto de construção quanto de 
significação. 

Os professores de português que estavam se formando no Brasil 
em grandes universidades “de ponta”, nas duas últimas décadas do 
século XX, paulatinamente vieram sofrendo essa troca da teoria literária 
e da historiografia associadas a professores e ensaístas mais tradicionais 
por especialistas que propunham um novo campo de conhecimento 
que se apropriou da velha denominação de “Literatura Comparada”, 
para que os Estudos Culturais tomassem o lugar do trabalho textual 
e intertextual que levava em conta efeitos da qualidade estética. 
Internacionalizando manifestações culturais, sem considerar seus 
universos específicos de existência, na produção e recepção, muitas 
universidades brasileiras assumiram o modelo que optou pela recriação 
dos critérios de significação, num jargão acadêmico globalizado que 
destacava trânsitos, hibridizações, hipertextos. Simultaneamente, 
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as esquerdas das universidades brasileiras voltavam seus olhares para 
as produções literárias da América Latina e/ou d’África, quando não 
optaram, unindo-se aos que repudiavam explicitar posicionamentos de 
cunho político-social, pela perspectiva da nova historiografia, a destacar 
suportes, circuitos comerciais, estratégias editoriais, enfim quase tudo, 
exceto os textos esteticamente considerados em leituras criativas. 
Esqueceram, com essa negação, alguma especificidade da construção 
textual literária, o que o próprio Fredric Jameson, um dos condutores 
de opinião em Literatura Comparada na época, havia valorizado, ao 
afirmar a importância das mediações, cujo papel seria relacionar os 
vários níveis das superestruturas, quebrando as barreiras das disciplinas, 
mas estabelecendo conexões com base nas diferenças, para dar sentido 
singular ao trabalho. Afirmava Jameson que “devemos repudiar uma 
concepção do processo de mediação que não consiga registrar sua 
capacidade de diferenciação” (1992, p.39).

Em 1983, já a par dessa polarização, Lígia Chiappini publicara 
Invasão da catedral: literatura e ensino em debate. Trata-se de uma 
investigação que propõe uma terceira via e ainda mantém sua atualidade. 
No prefácio, Marilena Chauí destaca a crítica que Chiappini constrói 
contra o autoritarismo de professores que veem a literatura como 
letra morta e contra a ritualização de uma aula que trabalha os textos 
literários como saberes instituídos e inquestionáveis. Reproduzindo as 
posições de Doubrovsky no Colóquio de Cerisy de 1969, realizado sob 
o impacto do movimento estudantil francês de maio de 68, Lígia ratifica 
o sentimento do autor com relação às universidades dos EUA que, 
embora interessadas nos estudos de literatura, negavam radicalmente 
a relevância social dessa arte. Assim também os estudantes franceses 
queriam uma diferença política nas práticas de leitura literária escolar. 
Os trabalhos de Bourdieu viriam acentuar o quadro questionador, ao 
afirmar que, “se a literatura havia constituído ‘o signo distintivo do 
homem culto’, a situação do universo ‘especificamente estético’ se 
esvaziara socialmente” (BORDIEU, 1996, p.16). 

Como podemos perceber, misturam-se metodologicamente na 
pesquisa de Chiappini a Sociologia, a Pedagogia e a História. Mas o 
predomínio é da segunda. Sua preocupação máxima é a de renovar 
o ensino de literatura no Brasil, tratando de democratizá-lo por vias 
criativas e questionadoras das verdades instituídas por autoridades. Mas 
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ela questiona que tipo de cânones, e que tipo de trabalho com obras 
canônicas? Se sua crítica estava voltada para as escolas, Chiappini, na 
verdade estava questionando certa escolarização restritiva dos cânones 
literários. Seu trabalho não repudia a legitimidade de obras canônicas 
do ponto de vista estético, mas o caráter paradoxal do autoritário 
tratamento escolar que receberiam no Brasil.

Ora, nesse ponto entramos na questão das relações polêmicas 
entre cânones literários e cânones escolares, sem esquecermos, 
evidentemente, que perpassam essas relações os conflitos sociais e 
políticos, camuflados muitas vezes em nome da Pedagogia ou da Arte. 
Como afirma Alcir Pécora, prefaciando o livro Práticas da leitura (1996), 
o risco que pesquisadores do ensino da leitura correm, ao adotar de 
maneira tão estandartizada a abordagem sociocrítica de Chartier, ou 
outras da mesma natureza, 

é o de submergir, não propriamente na moda, mas no mundo 
subletrado das produções paradidáticas, pedagogizantes, 
demasiado ativas no mercado brasileiro e que sempre aparentam 
tomar o lado destemido do mais fraco, da desmitificação, da 
dessacralização, ou o simpático do popular, da literatura infantil, 
da história literária dos autores minúsculos, tudo em nome da 
apropriação heroica que resiste à apropriação autoritária do 
autor, da cultura erudita e das classes dominantes. Que não 
se vá fazer de Chartier, tampouco, “linguística da libertação”. 
(PÉCORA, In: CHARTIER, 1996, p.16)

Assim, ao tratar dos cânones escolares, tento caracterizar práticas 
de escolha de livros literários que predominam nas escolas brasileiras, 
sem focalizá-los para “salvar” ou “denunciar” professores e pedagogos. 
Entendendo que tais cânones escolares derivam de uma formação 
que não desenvolveu a cidadania literariamente letrada, defino esse 
processo de escolha de textos como o trabalho de educadores não-
leitores literários, que lidam apenas profissionalmente com a literatura 
dita “juvenil”.

Que marcas caracterizam a escolha escolar de obras literárias 
que se tornou hegemônica no Brasil? Em primeiro lugar, há “gêneros” 
que predominam na composição dos cânones escolares: o romance 
de enigma, englobando aventura, suspense, e o romance-ternura, 
narrando histórias comoventes, “poéticas”. Raramente se permite 
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a presença de histórias satíricas ou de denúncia social. O caráter 
esquemático desses gêneros preferidos já demonstra uma limitação no 
modo de lidar com literatura. Exemplos de escolarização deformadora 
dos cânones literários são algumas seleções escolares de Machado de 
Assis. Se era preciso que o “grande escritor” estivesse presente na escola, 
publicam-se antologias que atendam às definições escolares de gêneros. 
É o caso de Cinco Histórias do Bruxo do Cosme Velho, que recebeu da 
Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil o prêmio de melhor 
projeto editorial de 1995. São quatro histórias cômicas, que não estão 
entre as melhores do “Bruxo”, mas que são rápidas e engraçadas, 
fazendo-se acompanhar por um poema melodramático, que poderia 
ser considerado por especialistas um dos piores do autor. Têm os alunos 
com essa leitura uma visão distorcida do que escreveu Machado de 
Assis. Tentou-se também fazê-lo entrar sem incômodos na escola com 
uma coletânea intitulada Contos fantásticos, organizada por Raymundo 
Magalhães Júnior. Como esse crítico é um dos grandes conhecedores da 
obra machadiana, a seleção não é empobrecedora literariamente. Mas, 
de qualquer modo, trata-se ainda, como demonstra o título, de uma 
distorção realizada para atender a uma demanda escolar de gêneros, que 
embora aparentemente sejam de natureza literária, têm sua origem mais 
ligada ao entretenimento televisivo e cinematográfico.

Outro cânone escolar inegável diz respeito à linearidade da 
narrativa, de acordo com as preferências do século XIX. Princípio, meio 
e fim devem estar muito bem definidos e cronologicamente arranjados. 
O desfecho deve ser feliz, embora se aceite, em casos específicos, o 
trágico. A novela Tiro no escuro, de Rita Espechit, recebeu o Prêmio 
Jabuti, da Academia Brasileira de Letras, um dos mais respeitáveis 
do Brasil, mas foi pouco indicada nas escolas, por inverter a ordem 
temporal cronológica e tratar de um tema incômodo, o suicídio de um 
adolescente. O poder seletivo da escola é tão grande no caso de leitores 
adolescentes que se pode indagar se a determinação mesma de existência 
e caracterização disso que se chama no Brasil de “literatura juvenil” 
não seria um conjunto de produções resultantes de uma atuação de 
marketing editorial internalizada pela própria instituição escolar.

Verificamos, em casas e ambientes com livros, que os jovens se 
sentem atraídos por títulos que pouco ou nada têm a ver com essa 
literatura escolar para jovens. Não há de fato na rotina da escola a 
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possibilidade de escolha pessoal. Indagando, em 2000, um rapaz de 18 
anos sobre seu interesse de ler, num acompanhamento de atitudes de 
escolha em casa e livraria, definiram-se assim os títulos que o atraíram, 
a ponto de retirar os livros da estante e folheá-los: Sagarana (Guimarães 
Rosa), Tudos (Arnaldo Antunes), Bundo e outros poemas (Valdo Mota), 
O buraco na parede (Rubem Fonseca). São dois livros de contos e dois de 
poesia, sendo o de Guimarães Rosa o único não publicado na década de 
90 do século XX. Trata-se de livros contemporâneos dificilmente lidos 
na escola. Mas o longo romance Agosto de Rubem Fonseca foi indicado 
para leitura escolar desse jovem, por estar incluído no programa de um 
exame vestibular. O objetivo da leitura de literatura é tão deslocado 
de sua preferência que esta permanece ignorada ou tolhida. Indagado 
sobre o interesse de ler A viagem do descobrimento, de Eduardo Bueno, 
o rapaz recusou o livro, dizendo que já tinha estudado demais o assunto 
(“descoberta” do Brasil pelos portugueses) na escola.

Mas o fato é que os jovens estudantes brasileiros leem na escola. E 
é fato que a literatura continua a passar por um processo de escolarização 
de sua leitura. Magda Soares (1999) lançou o conceito de “escolarização 
da leitura literária” para outra direção: se a leitura literária está na escola, 
necessariamente está escolarizada. Só que o sentido pejorativo que se 
tem dado ao processo pode, segundo a autora, ser interrogado: não 
haveria, a par de uma escolarização inadequada, uma outra possível, 
que “conduza mais eficazmente às práticas de leitura que ocorrem no 
contexto social e às atitudes e valores que correspondem ao ideal de 
leitor que se quer formar?” (SOARES, 1999, p.25).

Como já foi demonstrado em trabalhos de especialistas brasileiros 
em Teoria Literária, como Regina Zilberman, Vera Aguiar, Marisa 
Lajolo, o problema está na constituição de padrões escolares de leitura. 
Os modos escolares de ler literatura distanciam-se de comportamentos 
próprios da leitura literária, assumindo objetivos práticos, que passam 
da morfologia à ortografia sem qualquer mal-estar. Se for perguntado 
a um professor de português no Brasil que tipo de leitor quer formar, 
possivelmente a resposta instituirá idealizações distantes das práticas 
culturais ou destacará habilidades típicas do letramento funcional, 
ligadas à leitura de textos básicos para a vida diária do cidadão.

A formação de um leitor literário significa a formação de um leitor 
que saiba escolher suas leituras, que aprecie construções e significações 
verbais de cunho artístico, que faça disso parte de seus fazeres e prazeres. 
Esse leitor tem de saber usar estratégias de leitura adequadas aos textos 
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literários, aceitando o pacto ficcional proposto, com reconhecimento 
de marcas linguísticas de subjetividade, intertextualidade, 
interdiscursividade, recuperando a criação de linguagem realizada, em 
aspectos fonológicos, sintáticos, semânticos e situando adequadamente 
o texto em seu momento histórico de produção. 

Não é à toa que esse tipo de leitor se restringe a um grupo de 
elite capaz de locomover-se com desenvoltura num universo textual 
sofisticado, que une beleza e estranheza. Mas existe na sociedade 
brasileira esse tipo de prática de leitura, que constitui um capital 
simbólico de valor reconhecido, e a escola lida o tempo inteiro com as 
contradições do sistema: como democratizar gostos e habilidades tão 
refinadas? Muitos optam por esquecer o refinamento e, assim, facilitar 
o trabalho cotidiano na sala de aula. 

Américo Lindeza Diogo, crítico português, em seu livro Literatura 
infantil: história, teoria, interpretações (1994), propõe que as literaturas 
infantil e juvenil sejam vistas na categoria de “literaturas anexadas”. 
Os jovens leitores se apropriam de certos livros, e estes, sim, poderiam 
ser chamados de infantis ou juvenis. Como todos são produzidos por 
adultos, e legitimados criticamente por adultos, infantis ou juvenis 
seriam apenas aqueles apropriados e conquistados por leitores não 
adultos. Se foram propositadamente escritos para eles ou não, isso 
não viria ao caso: bastaria que eles se sentissem atraídos, capazes de 
“roubar” o livro para si. Diogo, considerando perigosa a transferência 
da responsabilidade de definir pela recepção essa literatura, correndo 
o risco de literatura de gaveta constituir também um gênero, acaba 
ironizando a questão: em vez das crianças, a posteriori, por que não 
os editores, a priori, serem considerados responsáveis pelo perfil dessas 
obras?

As ideias do crítico português Américo Lindeza Diogo nos 
interessam sobremaneira por aprofundar suas considerações num 
sentido histórico-social que se relaciona à questão dos cânones. A partir 
da análise de formações de antologias e de “bibliotecas” explicitamente 
escolares, ele indaga se 

a literatura destinada aos alunos de treze-quatorze anos não 
seria aquela que os adultos abandonaram (no núcleo deste 
cânone estão os nossos neoromânticos e alguns sucessores 
– estranhamente, não tão esparsos como cuidaríamos 
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nesta paisagem, é de notar ainda a quase invisibilidade dos 
modernistas e, sobretudo, de Pessoa) (DIOGO, 1994, p.15).

Segundo o autor, iniciativas oficiais ou particulares de 
democratização do acesso de crianças e jovens às obras literárias, embora 
repletas de boas intenções, quase sempre são esvaziadas de boa literatura, 
e tratariam de realizar o que ele denomina “uma biblioterapia”, e não 
uma formação estética. 

Bem notória é a relação estabelecida entre a literatura para 
adultos do século XIX e essa literatura para crianças e jovens de nossa 
época. Podemos referir-nos, talvez, a um tipo de retardamento cultural 
investido nessas práticas de produção e publicação. Temos, nos padrões 
romântico-realistas, uma boa quantidade de obras brasileiras que 
atendem aos cânones de construção e significação até hoje válidos para 
leitores comuns, mas não mais legitimados pela crítica acadêmica. Seria, 
numa perspectiva otimista, um “modelo Balzac” de escrever, segundo 
Leyla Perrone-Moisés, pesquisadora brasileira que discute a questão dos 
cânones e usa uma expressão feliz para caracterizar Balzac: “seus livros 
não nos caem das mãos, mas nos prendem desde a primeira frase até a 
última” (Folha de S.Paulo, 16/05/1999). Para Leyla, são perdoáveis os 
chavões, as personagens estereotipadas, porque Balzac dá vida literária a 
sentimentos “absolutamente verdadeiros e universais”.

Na verdade, essa defesa do modelo Balzac corresponderia a uma 
defesa do gosto popular. Para o leitor comum, que os intelectuais tantas 
vezes tratam como símbolo de inocência, meio infantil, os padrões do 
século XIX não foram ultrapassados. É como se não tivessem existido 
Marcel Proust, Virginia Woolf, James Joyce, Jorge Luiz Borges, Cortázar, 
Guimarães Rosa,  Saramago. Peter Burke, historiador inglês, ao ler 
os livros destinados a seus netos, diz que “apesar das transformações 
sociais e culturais dos últimos 60 anos, o mundo desses livros infantis se 
manteve surpreendentemente estável [...]. Por que os livros infantis que 
fazem sucesso são tão antiquados?” (Suplemento Mais! Folha de S.Paulo, 
01/08/2004). 

Um exemplo desse comportamento “convencional” com relação 
à literatura para jovens e crianças é a própria premiação em separado. 
Quem ganhou o Prêmio Hans Christian Andersen de 1998 foi a 
escritora Katherine Paterson, que assim nos é apresentada por Ana 
Maria Machado, tradutora de seus livros para o Brasil e ganhadora do 
mesmo prêmio em 2002:
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Katherine Paterson, mãe de quatro filhos, nasceu na China, 
filha de missionários, estudou nos Estados Unidos – onde 
recebeu por duas vezes o Prêmio Newbery – tendo, logo em 
seguida, vivido quatro anos no Japão. Em 1998, ganhou o 
Prêmio HANS CHRISTIAN ANDERSEN, considerado o 
Nobel da literatura infanto-juvenil, pelo conjunto de sua obra, 
traduzida em 22 línguas.

A apresentação é um pouco apelativa, ao incluir a informação de 
que a escritora é filha de missionários e mãe de quatro filhos. Que teria 
isso a ver com a qualidade de seus textos? Aliás, dessa qualidade não se 
fala, como seria normal numa apresentação literária tout court. 

Quando lemos um dos livros dessa autora nascida na China e 
filha de missionários, Duas vidas, dois destinos (1999), entendemos 
que estamos diante de um caso interessante de tentativa de inserir a 
produção literária nos cânones escolares. A história parece ter sido 
escrita no século XIX. Duas irmãs gêmeas, que vivem numa ilha muito 
pobre de pescadores, têm seus destinos traçados de modos inteiramente 
diversos, a partir das escolhas dos pais e dos percursos que aí se formam. 
Todo o caráter de folhetim se nos apresenta claramente, a partir do 
próprio título. 

As perguntas relevantes a esse respeito seriam: trata-se de um 
modo adequado de formar leitores literários? Trata-se do o único modo 
escolar viável? Feliz ou infelizmente, temos de pensar a construção do 
romance de Katherine Paterson no contexto escolar de iniciação de 
leitores. Não estamos diante de uma novela de mau gosto, execrável, mal 
escrita, sem nenhum valor literário. Trata-se de um livro convencional 
que seria lido e apreciado por leitores comuns, no Brasil e em outros 
países ocidentais, mas não pela elite de leitores literários. Eis a grande 
questão no ensino de literatura: os cânones literários possivelmente 
ficaram distantes do gosto (consumista?) dos jovens estudantes. 

Se ao menos estivessem próximos do gosto dos professores, 
haveria uma possibilidade de trabalho literário de formação. Mas 
poucos professores de hoje tiveram real acesso aos autores “clássicos” 
ocidentais e aos valores eminentemente literários. Poucos admiram 
as experiências literárias renovadoras bem sucedidas do século XX, 
como demonstraram diversas pesquisas sobre leituras de professores. 
Em pesquisa sobre essa questão, contextualizada junto a professores de 
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Português da rede pública de uma das maiores cidades brasileiras, Belo 
Horizonte, um grupo do CEALE (Centro de Alfabetização, Leitura e 
Escrita da FAE UFMG) obteve dados que demonstraram serem esses 
professores, em sua maioria, não leitores literários. Leem apenas os livros 
que precisam escolher para seus alunos. Não acompanham lançamentos 
literários, não leem resenhas especializadas. Alguns declararam ter lido 
por gosto na infância e adolescência e por obrigação no curso de Letras, 
de onde trazem seus referenciais esparsos de qualidade literária. Desse 
modo, parece natural trocar Mário de Andrade ou Graciliano Ramos 
por Katherine Paterson ou Pedro Bandeira. 

Voltando à questão relevante anteriormente levantada: há alguma 
saída digna? Decerto, há autores de alguns textos de boa qualidade que 
escrevem para leitores jovens. São raros, mas podem constituir uma leitura 
de formação temporariamente válida. Atendem parcialmente a cânones 
de construção e significação estéticos e os ligam às demandas escolares. 
A questão que permanece é a de que deverá, de qualquer modo, haver 
ainda um desenvolvimento de repertório literário que não se interrompa 
nesse ponto. Chegar a ler um bom autor, um premiado autor para jovens, 
não basta para penetrar no campo restrito dos leitores contumazes, 
ligados de fato à literatura, bem informados, capazes de distanciar-
se das propostas de consumo da literatura como mercadoria apenas. 

O letramento literário, como outros tipos de letramento, 
continua sendo uma apropriação pessoal de práticas sociais de leitura/
escrita, que não se reduzem à escola, embora passem por ela. Como 
a qualquer outro tipo de letramento, ao literário se aplica o que disse 
Maria da Graça Castro Pinto (2002, p.95): trata-se de um investimento 
constante de cada cidadão, trata-se de uma “narrativa de identidade 
pessoal, que seguramente mais do que qualquer outra se caracteriza 
por se revelar sempre imperfeita”. Na escola ou fora dela, a experiência 
estética, na qual se inclui a leitura literária, compondo o letramento, 
esse processo ininterrupto e sempre imperfeito de formação da 
identidade, está sendo mais valorizada neste novo século, como modo 
de humanizar as relações enrijecidas pela absolutização das mercadorias. 
As artes talvez acabem “dando a volta por cima”, apesar da velha 
descrença frankfurtiana. Importa, como propôs Bourdieu (1996, p.16), 
não assistir passivamente ao espetáculo dos “enfadonhos tópicos sobre a 
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arte e a vida” dominando, nas liturgias escolares, a literatura, que afinal 
representa, de acordo com o mesmo autor, uma das “conquistas mais 
altas da ação humana”. 
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“AS PALAVRAS ERAM FEITAS DE PEDAÇOS, e cabia 
à gente juntá-los. No escuro, com linha escura e cautela, eu ia amarrando as 

letras, somando partes com cuidado”
Bartolomeu Campos de Queirós
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BARTOLOMEU:
Filho do sonho, neto do sono?

Aracy Alves Martins
UFMG

Ter na mão um amor
– filho do sonho e neto do sono –

era mais que podia imaginar.
Bartolomeu Campos de Queirós, Elefante1 

No mundo literário de Bartolomeu Campos de Queirós,2 os 
parentescos eram fluidos. Se filho, se pai, se neto, tudo se podia imaginar. 
No título e na epígrafe, o personagem era o elefantinho cercado pela floresta 
dos meus sonhos. Assim escreve Bartolomeu, no seu último livro que, de 
tão último, se tornou póstumo. Com o elefante e outros personagens, 
Bartolomeu leva os leitores a voar por outros sonhos. Segundo Fernando 
Paixão, na quarta capa do livro, “quanto mais ele descobre o elefante, 
mais conhece a si mesmo. Conduzidos por Bartolomeu, descobrimos a 
arte do sonho”, pois “dialoga com o inesperado, enfrenta as peripécias e 
aprende o caminho dos sentimentos”.

Nessa troca de papéis, ora de brincadeira, ora por profundo e 
dolorido sofrimento, assim se expressa o escritor, em outro texto, 
intitulado “...das saudades que não tenho”: “Nasci com 57 anos. 
Meu pai me legou seu 34, vividos com duvidosos amores, desejos 
escondidos. Minha mãe me destinou seus 23, marcados de traições e 
perdas. Assim somados, o que herdei foi a capacidade de associar o 

1  Neste texto, como o fio condutor será a produção de Bartolomeu Campos de Queirós, 
quando se tratar de citação direta de trecho de obra literária, para maior proximidade com 
os leitores, optou-se por, apresentar, na indicação das referências, não o critério autor/
ano/página, mas o título da obra deste autor, em itálico. A citação de página também será 
evitada pelo fato de que, além de serem curtas, várias de sua obras, algumas delas com 
edição original esgotada,  têm projetos gráficos diferentes em editoras distintas. Os textos 
dele da Antologia recebem um tratamento acadêmico, segundo as normas da ABNT. 

2  Nascido em Pará de Minas, Bartolomeu Campos de Queirós viveu sua infância em Papa-
gaio, no interior de Minas Gerais. Cursou o Instituto de Pedagogia em Paris e participou 
de importantes projetos de leitura no Brasil como o ProLer e o Biblioteca Nacional, 
dando conferências e seminários para professores de leitura e literatura. Foi presidente da 
Fundação Clóvis Salgado/Palácio das Artes, membro do Conselho Estadual de Cultura e 
do Conselho Curador da Escola Guignard, membro do Conselho de Curador da Funda-
ção Municipal de Cultura. Atuou também como crítico de arte, integrando júris e comis-
sões de salões e fazendo curadorias e museografias de exposições. Idealizou o Movimento 
por um Brasil Literário, do qual participava ativamente.
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amor ao sofrimento”. (QUEIRÓS, in ABRAMOVICH, 1983, citado 
por ABREU, 2012, em livro também póstumo, sobre o autor).

Considerando, como poeta, que, no sonho, a liberdade voa com 
mais asas (Epígrafe – Elefante, 2013), o escritor não deixa, entretanto, de 
alimentar sonhos palpáveis, possíveis, que buscou realizar, na interação 
com outros sujeitos, crianças ou adultos, leitores jovens ou professores, 
educadores ou autoridades. Por isso, este texto se organiza em torno da 
abrangência da vida e da obra deste autor/cidadão: serão tematizados, na 
esteira da sua própria prosa poética, a infância e o grupo familiar, fala/
leitura/escrita/literatura na interação autor/leitor, processos educativos 
(aluno/professor), a escolarização da literatura/letramento literário. 

Infância e Grupo Familiar

Bartolomeu faz questão sempre, em suas obras, de revisitar a 
infância, mesmo que seja para afirmar, como em “Menino Temporão”, 
“não ter vivido a infância no tempo certo”, nem ter conhecido “a 
literatura infanto-juvenil no momento da compreensão da fantasia”. 
Chega mesmo a afirmar, no mesmo texto, não guardar “lembranças 
ternas da infância”, mas que estava “sempre recorrendo a ela para 
melhor conviver com as minhas neuroses de adulto” (QUEIRÓS, 
in PAULINO, 1997, p.41), na sua produção literária, largamente 
premiada,3 o que lhe rendeu também várias condecorações.4

Em Indez, o menino personagem se chama Antonio, entre hábitos 
da cultura familiar e do grupo social: “Foi na estação das águas que 
Antonio chegou. Dizem que nasceu antes do tempo. Pediram galinhas 
gordas emprestadas aos vizinhos. Secaram suas roupas no canto do 
fogão. Jogaram seu umbigo na correnteza...”

3  Prêmio Cidade de Belo Horizonte; Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro; Selo de 
Ouro, da Fundação Nacional do Livro Infanta-Juvenil; 9ª Bienal de São Paulo; 1ª Bienal 
do Livro de Belo Horizonte; Diploma de Honra da IBBY, de Londres; Prêmio Rosa Blan-
ca (Cuba); Quatrième Octagonal (França); Prêmio Nestlé de Literatura; Prêmio Acade-
mia Brasileira de Letras. Com o livro Indez, foi o vencedor do Concurso Internacional de 
Literatura Infanto-Juvenil (Brasil, Canadá, Suécia, Dinamarca e Noruega). Foi três vezes 
finalista do Prêmio Hans Christian Andersen. Vários de seus textos foram adaptados para 
o teatro, dentre eles, Ciganos, encenado pelo Grupo Ponto de Partida. Prêmio póstumo: 
Vermelho amargo  – Livro do Ano 2012 – Prêmio São Paulo de Literatura.

4  Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres – França; Medalha Rosa Blanca – Cuba; Me-
dalha da Inconfidência – Governo do Estado de Minas Gerais; Medalha Santos Dumont 
– Governo do Estado de Minas Gerais; Gentileza Urbana – Ordem dos Arquitetos – Belo 
Horizonte; Comenda Lúcia Casasanta – AMAE Educando – Belo Horizonte; Grande 
Medalha da Inconfidência Mineira – Gov. do Estado de Minas Gerais.
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São muitos os afetos que povoam sua infância: da mãe, com 
carinho, delicadeza, invencionices, que faziam humor e que faziam 
os filhos crescerem fortes e aprenderem, brincando de fazer e comer 
a bandeira do Brasil. Tudo isso ele conta nos seus livros considerados 
autobiográficos,5 inclusive no seu penúltimo livro, em que, mesmo sendo 
penúltimo, se lembra do princípio, como a demonstrar a constância 
da presença e importância da infância na sua vida, conforme diriam 
Berger e Luckman: “o mundo internalizado durante a socialização 
primária é muito mais persistente e resistente à erradicação do que os 
sistemas simbólicos internalizados em socializações posteriores.” (citado 
por NICOLACI-DA-COSTA, 1987, p.64), justamente pelo grau de 
insconsciência e de afetividade. 

No princípio, se um de nós caía, a dor doía ligeiro. Um beijo seu 
curava a cabeça batida na terra, o dedo espremido na dobradiça 
da porta, o pé tropeçado no degrau da escada, o braço torcido 
no galho da árvore. Seu beijo de mãe era um santo remédio. Ao 
machucar, pedia-se: mãe, beija aqui! (Vermelho amargo)

Com a mãe, os filhos aprenderam a brincar... Foi assim 
brincando que ela ensinou os meninos a fazer e a comer a 
Bandeira Nacional, quando faltava carne. Ela servia os pratos 
com chuchu verdinho... arroz e mais ovo frito, enquanto 
recomendava: está no prato o verde das montanhas. Se misturar 
o arroz e a gema, vira ouro. O prato é esmaltado de azul... A 
faixa de ordem-e-progresso era uma beirada da clara. [...] Então 
aquela bandeira fria passava a ser a coisa mais saborosa de todas 
as comidas. Saber e comer eram coisas juntas (Indez).

Essa afetividade toda foi iluminada com a presença dos avós em 
sua vida, com a literatura oral de uma das avós, com os bordados e 
as rezas da outra avó, com os mistérios do olho de vidro de um avô, 
que com esse olho “espiava o miolo das coisas”, e com a escrita das 
paredes da casa do outro avô, que “cultivava dúvidas”, significados 
que o menino amava e que, certamente, o acompanharam pela vida 
inteira, já que, na vida adulta, declarou: “como eu não tenho nenhuma 
verdade, eu faço sempre um livro literário, que é o lugar onde eu deixo 
as dúvidas” (Bate-papo, in BELMIRO et al, 2013).

5  Ciganos – Miguilim; Indez – Miguilim; Por parte de Pai – RHJ; Ler, escrever e fazer conta 
de cabeça – RHJ; O olho de vidro do meu avô – Moderna; Vermelho amargo – Cosac Naify. 
Cf. http://www.caleidoscopio.art.br/bartolomeucamposdequeiros/historico.htm. 
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Minha avó... nos contava longas estórias, de reinos que ela 
havia visitado. Lugares lindos com neves e barcos, meninos nos 
prados conduzindo ovelhas e assistindo Nossa Senhora aparecer 
sobre arbustos. Lugares que conheceríamos um dia desde que 
fôssemos obedientes, não mordêssemos a hóstia, não tivéssemos 
maus pensamentos e acreditássemos que nascer era ganhar um 
pecado original, mesmo sem merecer. 

Era da cor do mar o olho de vidro azul do avô. Mas, com seu 
olho que não via, ele espiava o miolo das coisas. O que seu olho 
de vidro não via ele fantasiava... viagens, sonhos... histórias 
de Ciclopes e de assombrações... (O olho de vidro do meu avô, 
2004)

 [Avó] Lavínia tecia em cores suas dores. Não perdia o sorriso 
de quem sabia ter passado sua vez. Meu avô apontava... Ela 
dobrava o bordado mesmo parando no meio das pétalas... 
Punha a comida, quente, na mesa. [...] Minha avó, toda manhã, 
ainda em jejum, arrancava a página da folhinha Mariana e lia 
as recomendações... Meditava... sobre o pensamento escrito no 
verso do papel para depois conferir a fase da lua, a previsão das 
enchentes e estiagem. Em seguida acendia mais uma vela para 
os santos do dia. (O olho de vidro do meu avô, 2004)

Meu avô, arrastando solidão, escrevia nas paredes da casa. As 
palavras abrandavam sua tristeza, organizam sua curiosidade 
silenciosamente [...]. A cidade era seu assunto: amores desfeitos, 
madrugadas e fugas, casamentos e traições, velórios e heranças 
[...]. Eu, devagarinho, fui decifrando sua letra, amarrando as 
palavras e amando seus significados [...]. Meu avô escancarava o 
mundo com letra bonita e me deixava livre para desvendar sua 
escritura. [...] Eu decorava tudo e repetia timidamente. Eram 
tranquilas suas aulas, e o maior encanto estava em meu avô 
cultivar dúvidas. Se ele escrevia “o mundo é uma bola besta sem 
eira nem beira”, eu desconfiava se estava dizendo ser a Terra 
redonda ou se a Terra era uma piada sem tamanho. Eu concluía ser 
as duas coisas. (QUEIRÓS citado por ABREU, 2012, p.19-20).

Não nos iludamos, todavia, de que tratar de afetividade significa 
tratar apenas de sentimentos positivos. Há muito sofrimento e dor 
subjacentes à literatura de Bartolomeu, devidamente justificados por 
ele, mais ao final da vida: “A gente escreve como última situação; 
quando acha que não tem outro jeito, aí a gente escreve” (Bate-papo, in 
BELMIRO et al, 2013). 
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Bartolomeu aprendeu cedo o serviço das palavras e dos silêncios, 
“faca de dois gumes”, por isso tecer literatura pode ter sido um modo de 
“fazer de conta”, como “última situação”, ao longo da vida.6

Eu restava horas sem fim, de coração aflito, seduzido pelas 
histórias de amor, de desafeto, de ingratidão, de mentiras do 
meu primeiro livro – as paredes da casa de meu avô. Assim, 
percebi o serviço das palavras – facas de dois gumes... Não sei 
se aprendi a fazer contas com meu avô. Ele mais me ensinava a 
fazer de conta. Continuava lendo o mundo, seu único e maior 
livro. (QUEIRÓS citado por ABREU, 2012, p.17-8)

Um primeiro sofrimento mencionado foi a dúvida de ser amado, 
sobretudo pelo pai, “amando sem mãos”. Sem abraço, sem aconchego? 
Por isso o menino deseja ser amado, mesmo que seja pelos ciganos, que 
roubavam crianças.

Meu pai, junto ao rádio no alto da cristaleira e longe do meu 
alcance... escutando a Voz do Brasil ou o Repórter Esso... Eu 
apreciava seu silêncio, sem me aventurar em perguntas ou 
demandas. De vez em quando ele interrompia a leitura e me 
acariciava com os olhos, me amando sem mãos, como se me 
desejando outros futuros diferentes do seu. [...] (QUEIRÓS 
citado por ABREU, 2012, p.17-8)

Foi de seu pai que ele herdou essa mania calada, esse jeito 
escondido e mais a saudade de coisas que ele não conhecia, mas 
imaginava. Sua vontade de partir veio, porém, do desamor. Tudo 
em casa já andava ocupado: as cadeiras, as camas, os pratos, os 
copos. Mesmo o carinho distribuído. [...] Ah, ser roubado era 
o mesmo que ser amado e ele sentia que só roubamos o que 
nos faz falta. [...] Naquele tempo se acreditava que ciganos 
roubavam crianças. [...] como gostaria de ser a ausência, mesmo 
dos ciganos... (Ciganos, 1982)

6  Sua produção literária remonta a mais de 40 obras. Na nota anterior, foram citadas 
aquelas consideradas autobiográficas. Aqui aparecem as demais, apenas os títulos, pois 
sua obra tem sido publicada por editoras diferentes, com projetos gráficos e ilustradores 
renovados, ao longo dos anos. A Matinta Perera; Ah! Mar...; Antes do depois; Apontamentos; 
As patas da vaca; Até passarinho passa; Bichos são todos... BICHOS; Cavaleiros das Sete Luas; 
Coração não toma sol; Correspondência; De letra em letra; De não em não; Diário de classe; 
Elefante; Entretantos; Escritura; Estória em três atos; Faca afiada; O fio da palavra; Flora; 
Formiga amiga; Mais com mais dá menos; Mário; Menino de Belém; Minerações; O guarda-
-chuva do guarda; O ovo o anjo; O pato pacato; O peixe e o pássaro; O piolho; O Raul e o 
luar; Onde tem bruxa tem fada; Os cinco sentidos; Papo de pato; Para criar passarinho; Para 
ler em silêncio; Pé de sapo e sapato de pato; Pedro; Rosa-dos-ventos; Sei por ouvir dizer; Sem 
palmeira ou sabiá; Somos todos igualzinhos; Vida e obra de Aletrícia depois de Zoroastro.
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Há essas experiências de desamor, citadas em Ciganos e retomadas, 
muitos anos mais tarde em Vermelho amargo. Note-se que a última palavra 
do título da obra de Bartolomeu, publicada em vida, foi “amargo” e a 
penúltima frase da sua obra póstuma foi “Há dias em que não quero 
deixar a cama”, como a denotar ser difícil suportar a vida, sem o sonho.

Dor mais funda, entretanto, parece ter sido aquela que vem da 
doença de sua mãe, em meio a tristes cantos e morfina.

Entrei para a escola já sabendo ler, mais ou menos. A primeira 
palavra soletrada, inteirinha, foi morfina. A dor de minha mãe 
aumentava sempre e muito. Dia e noite ela gemia ou cantava. 
Vivia entre o medo e a esperança. Vinham da Capital algumas 
ampolas. [...] Um dia, muito de repente, abri o embrulho. 
Olhei e li, lentamente, morfina. Um pavor frio tomou conta 
da minha barriga inteira. Uma vontade de correr, sumir no 
mundo, de me confessar com o Padre Viegas, me agarrou. 
Pedir uma penitência de três terços por ter ido longe demais, 
ter invadido o mundo, sem a professora. A palavra morfina 
me levou a muitos lugares e a outros exílios. Meu pai fumava 
Mistura Fina. Eu comprava para ele, no bar da esquina, com a 
esperança de ganhar o troco que já não vinha desde a doença de 
minha mãe. (Ler, escrever e fazer conta de cabeça, 1996)

As palavras eram feitas de pedaços, e cabia à gente juntá-los. No 
escuro, com linha escura e cautela, eu ia amarrando as letras, 
somando partes com cuidado, sem pensar na palavra morfina, 
para não me aborrecer. E minha mãe, cada dia mais mofina, 
andava sem força para cantar e espantar o pavor.

Recostada na cama... a mãe exorcizava a dor. E as canções 
de despedidas, de amores perdidos, de momentos partidos, 
preenchiam o silêncio. 

Sobre a morte da mãe, as falas são mais tardias e mais doloridas, 
na lembrança da passagem das brincadeiras inventadas, da “bem-
aventurança” primavera para o “exílio” de “passageiros sem linha do 
horizonte”. Este já é o texto de um adulto, reportando-se a uma dor 
amarga da perda que não parou de incomodar, ao longo dos anos.

Sem a mãe, a casa veio a ser um lugar provisório. Uma estação 
com indecifrável plataforma, onde espreitávamos um cargueiro 
para ignorado destino. Não se desata com delicadeza o nó 
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que nos amarra à mãe. Impossível adivinhar, ao certo, a 
direção do nosso bilhete de partida. Sem poder recuar, os 
trilhos corriam exatos diante de nossos corações imprecisos. Os 
cômodos sombrios da casa – antes bem-aventurança primavera 
– abrigavam passageiros sem linha do horizonte. Se fora o lugar 
da mãe, hoje ventilava obstinado exílio. (Vermelho amargo, 
2011)

É ainda a obra Vermelho amargo que traz outras menções à família 
desse menino sensível. Gabriel Villela, na quarta capa, sintetiza para os 
leitores: “o autor nos apresenta uma irmã que de tanto bordar em cruz 
achou um marido/cruz pra carregar; um irmão que come vidro; outra 
irmã que mia pelo gato mudo; um pai-alambique que destila álcool 
e ausência; e uma madrasta que fatia em vários vermelhos o mundo 
afetivo do narrador”. 

A madrasta retalhava o tomate em fatias, assim finas, capaz de 
envenenar a todos. Era possível entrever o arroz  branco do 
outro lado do tomate, tamanha a sua transparência... Afiando 
a faca no cimento frio da pia, ela cortava o tomate vermelho, 
sanguíneo, maduro, como se degolasse cada um de nós. 
(Vermelho amargo)

Dói. Dói muito. Dói pelo corpo inteiro. Principia nas unhas, 
passa pelos cabelos, contagia os ossos, penaliza a memória e se 
estende pela altura da pele. Nada fica sem dor... A dor vem de 
afastadas distâncias, sepultados tempos, inconvenientes lugares, 
inseguros futuros. Não se chora pelo amanhã. Só se salga a 
carne morta. (Vermelho amargo)

Esse seu penúltimo livro escrito, o último dos livros 
autobiográficos, mostra o quanto foi sofrida a trajetória do autor, o 
quanto lhe dói pelo corpo inteiro sentir-se degolado, como um tomate 
vermelho, amargo.

Fala/Leitura/Escrita/Literatura na Interação Autor/Leitor

Em entrevista descontraída, no evento IX Jogo do Livo (GPELL/
Ceale/FAE/UFMG), em outubro de 2011, a respeito dos processos 
de interlocução fala/ leitura/ escrita/ literatura, Bartolomeu evidencia 
a importância das práticas espontâneas, advindo daí a supremacia da 
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fala, em se tratando da interação literária autor/texto/leitor. Escutar e 
ler são disponibilidades, com liberdade, para o sujeito entrar, ou não, 
em interação com o produtor do texto oral ou escrito, considerando 
que este último pode ainda se surpreender.

Escutar é superior a falar... ler é superior a escrever. Ler é 
uma disponibilidade que você tem, uma capacidade de deixar 
o outro entrar no seu interior e modificar a sua vida. É um 
gesto de liberdade mesmo. O melhor da escrita é quando você 
termina um texto, pega o texto lê e pensa: “eu não sabia que 
sabia isso”, e o texto surpreende você também. (QUEIRÓS in 
BELMIRO et al, 2013)

O autor põe ênfase na literatura, por sua verve democrática, 
por falar diretamente com o coração, os sentimentos, as emoções, 
pressupondo a divergência, nos processos de criação e na interlocução 
com o leitor criança, em sua honestidade, continuando o leitor a 
surpreende o autor que, ao escreve “pensa duas vezes”.

O leitor lê o silêncio que eu deixo entre as palavras.

Escrevo pelo prazer de escrever e faço o melhor de mim nesse 
gesto. Se meu texto é eleito pela criança, sinto-me realizado 
pelo que há de honesto na infância. (Id. Ibd.)

Ler é somar-se ao outro, é conhecer a legenda que o outro 
aplicou ao mundo. Ler é ampliar a legenda, passando também 
pelo coração do homem.

Cada um lê no texto a sua experiência, daí a vantagem da 
literatura, a de criar divergências de sentimentos, entendimentos 
e emoções. (Id. Ibd.)

Então isso interage com a proposta do Umberto Eco, da 
estrutura ausente na obra. O leitor vai a um lugar em que eu 
nunca estive, e é isso que é bom, isso que faz com que a literatura 
seja boa, democrática, que ela conduza o outro a um lugar em 
que eu nunca estive, que só ele consegue tocar. (Id. Ibd.)

Escrever eu acho que é um ato meio pretensioso, meio bobo, 
mas que a gente faz quando não tem outro remédio, quando 
você tem alguma coisa a dizer. Escrever é passar a vida ali, é 
pensar duas vezes. (Id. Ibd.)
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Ainda nesse sentido, em outro texto sobre a qualidade do texto 
literário, Bartolomeu retoma o teor democrático da metáfora, que, por 
sua vez, instaura a literatura.

Exerço a metáfora não apenas como uma figura de linguagem. 
A metáfora é apta também para democratizar o texto, torná-lo 
possível a um número maior de leitores. Por assim ser, uso com 
desmedo suas qualidades. Elas são capazes de abrandar, diante 
do leitor, o peso de apenas eu conhecer pedaços das coisas. 
(QUEIRÓS citado por ABREU, 2012, p.74)

Processos Educativos

Bartolomeu refere-se à Escola como algo para se olhar com “olhos 
desconfiados”, conforme ele mesmo dizia. Quando foi para a escola, já 
sabia ler, mas sabia também que precisava esperar “autorizações”.

Passei a duvidar da escola. Parecia-me um lugar só para dar 
autorizações.
“Quando entrar para a escola, eu faço de conta que esqueci 
tudo e começo a aprender de novo”.
Dona Maria Campos me ensinou demais, muito além das 
paredes de meu avô.
... me ensinava serem muitos os lugares da escrita e da leitura.
De suas histórias lidas no fim da aula, eu ainda guardo o cheiro 
do livro...
Suas palavras eram navios que nos conduziam... para além dos 
oceanos, para outros horizontes, para fantasiados destinos. 
(QUEIRÓS, 1997)

Bartolomeu menino vivia em busca de advinhar as concepções 
subjacentes aos atos professorais. Por vezes, eram concepções tão 
agradáveis, porque ele mesmo sentia cheiros e se sentia conduzido para 
“fantasiados destinos”.

O fato é que o menino consegue distinguir concepções que 
congelam o aprendiz e suas ações das ações que libertam e que pretendem 
supor que a escola fosse o mundo inteiro, a vida inteira, como seu avô.

Meu avô poderia ter sido meu primeiro professor se fizesse 
plano de aula, ficha de avaliação, tivesse licenciatura plena... 
não aplicava prova, não passava dever de casa nem brincava de 
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exercício de coordenação motora... E o maior encanto estava 
em meu avô cultivar as dúvidas... Meu avô devia supor que 
escola fosse o mundo inteiro, a vida inteira, com noite e dia, 
perdas e ganhos, dores e tristezas, sonos e sonhos... Explicou-
me ser as vogais as almas. Sem elas, as “consoantes” estariam 
mortas. 

D. Aurora... Os alunos aprendiam a repartir ovos, laranjas, 
bananas, litros de leite e cortar maçãs em avos.

Tudo na ponta da língua... As palavras de D. Regina não 
aumentavam o mundo. Repetiam o mundo.

Primeira lição: LILI... E eu, com o coração disparado, escutava 
a lição como se fosse não só meu primeiro livro, mas minha 
1ª carta de amor. Pela fantasia eu dialogava com o ainda por 
saber... Hoje, quando me vejo com um livro aberto e visitando 
paisagens a que meus olhos não chegam, a menina [LILI] 
está sempre ao meu lado me dizendo que foi a escola que me 
conferiu este passaporte para desmedidas viagens. (QUEIRÓS 
citado por ABREU, 2012, p.41)

Com uma noção advinda do avô sobre o que significa descobrir o 
mundo, depois de passar, como aluno, por diversos tipos de professores, 
com tudo na “ponta da língua” – D. Aurora, D. Regina –, Bartolomeu 
teve a satisfação de intuir sobre as concepções da sua primeira professora, 
mediante a qual era possível construir conhecimentos, em contato com 
o “ainda por saber”: “reformulava meus conceitos só depois de ouvi-
los”. Além disso havia a possibilidade de “desmedidas viagens”.

Em texto em homenagem a este autor, Patrícia Corsino, 
refletindo sobre linguagem e sentido na Educação Infantil, faz 
importantes considerações que vão ao encontro do que Bartolomeu/
aluno conclui sobre a primeira professora. 

A obra de Queirós evidencia a linguagem na concepção de 
Vigotski, Benjamin e Bakhtin. Para Souza (1994), nas teorias desses 
autores, a linguagem funciona como desvio paradigmático. Suas 
concepções deslocam a linguagem de uma perspectiva centrada na 
informação, na técnica ou conjunto de regras, para ganhar o espaço 
dialógico, de concretização da vida social, cotejo de pontos de vista, de 
expressão, lugar onde o singular e o coletivo se encontram, onde se dá 
a apropriação e reinvenção da cultura. Linguagem como organizadora 
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da realidade, lugar de formação humana, constituída e constituinte da 
ação e do pensamento, espaço dialógico, de troca social e de produção 
de sentido. (CORSINO, 2012, p.14)

Enquanto Educador, além de ter uma produção Didática, mais 
voltada para Arte/Educação,7 de ser um autor largamente estudado na 
academia,8 foi notória a atuação de Bartolomeu Campos de Queirós 
no campo educacional, seja, inicialmente, como professor, seja como 
participante ativo em ações da Secretaria Estadual de Educação, seja 
como autor convidado em várias ações e eventos de incentivo à leitura, 
em todo o Brasil, haja vista a sua participação em diversas antologias.9

Meu primeiro trabalho, quando ainda jovem, foi com as 
crianças. Todo pouco que sei aprendi com elas. Como professor, 
vivi a felicidade de praticar meu desejo. A escola começava em 
mim... Meu primeiro exercício foi de indagar – a mim mesmo 
– por que estava naquela escola e o que desejava realizar, tendo 
as crianças como companhia de viagem. Companhia tem o 
mesmo prefixo que compaixão, compromisso... (QUEIRÓS, 
in ABREU, 2012)

A liberdade conduzia as atividades por não se afastar da 
curiosidade natural dos alunos pelo universo – gratuito e 
misterioso a todos os olhares... A minha criação partia da 
necessidade primeira de escutar. Tentar fluir a poesia no nosso 
encontro... A escola era um espaço, o de informar a tradição 

7 http://www.caleidoscopio.art.br/bartolomeucamposdequeiros/historico.htm.
8 http://www.caleidoscopio.art.br/bartolomeucamposdequeiros/historico.htm.
O infantil na literatura, de Ana Maria Clark Peres, UFMG; Literatura sem fronteiras, de Ebe 

Maria Lima, UFG; A língua e o discurso da memória, de Maria Lilia Simões de Oliveira, 
UFRJ; Caminhos e encruzilhadas, de Stela de Montes Pellegrini, PUC-RJ; Até passarinho 
passa: uma leitura rumo à educação estética, de Rosane Silva Gomes, UFRJ; A experiência 
da jovialidade: uma cruzada poética, de Viviane Almeida de Siqueira, UFRJ; Tempos e 
espaços culturais: diferenças na produção e efeitos sobre a recepção (estudos sobre Indez 
e A guerra dos botões), de Hércules Toledo Corrêa, UFMG; O lúdico no discurso poético 
de Bartolomeu Campos de Queirós, de Andréa Garcia Zelaquett, UFPR; O movimento de 
sentido da alusão: uma estratégia textual da leitura de Ler, escrever e fazer conta de cabeça, 
de Bartolomeu Campos de Queirós, de Vânia Lúcia Menezes Torga, UFMG; O afeto na 
obra de Bartolomeu Campos de Queirós, de Alda Leandro de Oliveira, PUC-PR.

9 http://www.caleidoscopio.art.br/bartolomeucamposdequeiros/historico.htm 
O mito da infância feliz, Summus Editorial – SP; Meu professor inesquecível, Editora Gente 

– SP; O jogo do livro infantil, Editora Dimensão – BH; A formação do leitor, Leia Brasil 
– Petrobrás – RJ; Pecados, Editora PUC – Edições Loyola – RJ; Pensar a leitura: complexi-
dade, Editora PUC – Edições Loyola – RJ; Os deszmandamentos, Editora PUC – Edições 
Loyola – RJ; A escolarização da leitura literária, Editora Autêntica – BH; O que é qualidade 
em literatura infantil e juvenil, Difusão Cultural do Livro – SP; O livro dos sentimentos, 
Difusão Cultural do Livro – SP; Onde está a literatura?, Editora UFMG – BH.
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e do convite à transformação... Era necessário saber de onde 
[os alunos] vinham e onde sonhavam chegar. Minha tarefa era 
intermediar essa passagem... Todo real que admiramos é uma 
fantasia que ganhou corpo. (Id. Ibd.)

Escolarização da Literatura

No campo de pesquisas do Letramento Literário (PAULINO, 
1999), vem de Magda Soares (1999) o conceito de Escolarização da 
Literatura, algo inevitável, mas que precisa ser pensada: a possibilidade 
de uma “escolarização adequada” da literatura, que não desvirtue o que 
há de literário no texto. Chega a ser o que, de certo modo, propõe 
Bartolomeu Campos de Queirós sobre o tratamento a ser dado à 
literatura enquanto arte, enquanto voo desmedido, desfronteirado, de 
leitores independentes, que “ultrapassam” o que o “autor quis dizer”.

A escola é servil. A literatura (arte) não é servil. Ela só existe em 
liberdade... persegue a beleza. Daí, todas as vezes que a escola 
lança mão da literatura, quer transformá-la em “instrumento 
pedagógico”, mesmo cortando as asas do leitor para um voo 
amplo, desmedido, desfronteirado... transforma [o texto 
literário] em objeto de convergência. (QUEIRÓS citado por 
PAULINO, 1997, p.43)

A arte, e no caso a literatura, é para criar o desequilíbrio, 
buscar outro prumo, e não botar pano quente em inquietações 
mornas. (Id. Ibd.)

A função de uma escola, hoje, é a de criar leitores para, 
independentes, inteirarem-se da cultura existente. Se o leitor se 
interessar pela literatura, tanto melhor. Vai saber do mundo e 
do sentimento do homem diante dele. (Id. Ibd.)

A literatura é feita de fantasia. A escola, por ser servil, quer 
transformar a literatura em instrumento pedagógico, limitado, 
acanhado, como se o convívio com a fantasia fosse um bem 
menor. A escola não percebe que a literatura exige do leitor 
uma mudança, uma transferência movida pela emoção. Não 
importa o que o autor diz mas o que o leitor ultrapassa. 
(QUEIRÓS citado por ABREU, 2012, p.65-70)

E é certamente movido por uma emoção que Bartolomeu 
conclama outras vozes e outras ações, de educadores, de professores, 
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de autoridades, sobretudo as vozes das crianças e a voz do leitor deste 
texto, por um Brasil Literário, na instauração da metáfora, esta que 
“cria arestas, faces, dúvidas. E esta metáfora em função da arte, da 
beleza, abrirá portas para muitas e infindáveis paisagens que já existiam 
na alma do leitor” (QUEIRÓS citado por ABREU, 2012). 

Algumas considerações: Manifesto por um Brasil Literário

Em texto da sua Antologia, Bartolomeu se reporta a uma 
experiência com alunos de uma escola, que haviam lido um livro seu 
e que por isso o entrevistaram sobre sua família, livro mais vendido, 
quantos filhos tinha, quanto tempo levou para escrever, o gosto de 
ser escritor etc. Ele diz que teve vontade de lhes pedir para que não 
deixassem ninguém lhes roubar a infância, não deixassem que a lógica 
fria substituísse suas intuições criadoras. Além disso, ele tinha mais um 
pedido: gostaria de um mundo novo!!!

 
Quando me perguntaram se eu gostaria de ser outra coisa, não 
vacilei. Sim – respondi –, gostaria de ser vocês. Silenciosamente 
pensei, e quase pedi, que eles mudassem o mundo que eu havia 
deixado em suas mãos. Eu gostaria de um mundo novo. [...] 
(QUEIRÓS citado por ABREU, 2012, p.52)

Nesse momento o leitor de Bartolomeu fica se perguntando 
se não teria nascido também daí sua vontade firme para engendrar o 
Manifesto por um Brasil Literário.

Deixei a escola entre a culpa e o perdão. Percebi que, no meu 
texto, buscava, pela arte, amenizar meu pecado de haver 
participado da construção de um mudo precário, uma vez que 
o sujeito ficara esquecido. Ter concorrido para a construção de 
uma sociedade em que excluídos são aqueles impossibilitados 
de consumir. Surpreendido por ter sido operário na edificação 
de um mundo em que cada um se tornou apenas uma ameaça 
para o outro. (Id. Ibd.)

Sabe-se que, até o final da vida, este autor/cidadão esteve 
trabalhando por uma sociedade leitora e, sobretudo, leitora de 
literatura, a partir da infância, em todos os espaços onde esta circula, 
com “liberdade, espontaneidade, afetividade e fantasia”, enquanto ação 
política, por um Brasil mais digno. 
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Liberdade, espontaneidade, afetividade e fantasia são elementos 
que fundam a infância. Tais substâncias são também pertinentes 
à construção literária. Daí, a literatura ser próxima da criança. 
Possibilitar aos mais jovens acesso ao texto literário é garantir 
a presença de tais elementos – que inauguram a vida – como 
essenciais para o seu crescimento.

Nesse sentido é indispensável a presença da literatura em todos 
os espaços por onde circula a infância. Todas as atividades que 
têm a literatura como objeto central serão promovidas para 
fazer do País uma sociedade leitora. O apoio de todos que assim 
compreendem a função literária, a proposição é indispensável. 
Se é um projeto literário é também uma ação política por 
sonhar um País mais digno.
Bartolomeu Campos de Queirós
Festa Literária de Parati – FLIP – julho 2009
http://www.brasilliterario.com.br/ManifestoBrasilliterario.pdf 

 
Como metafórico filho do sonho, neto do sono, Bartolomeu se 

despede, talvez empiricamente falando, de um modo aconchegante e 
onírico, em busca de sonhos a mais.

Há dias em que não quero deixar a cama.
A vontade é de puxar os lençóis,

mergulhar na espuma branca dos panos
e adentrar em mais oceanos.

Bartolomeu Campos de Queirós
Elefante, última página
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SINGULARIDADES DE UMA RAPARIGA METÓDICA:
Reflexões em torno de Vida e obra de Aletrícia depois 

de Zoroastro, de Bartolomeu Campos de Queirós

Silvana Augusta Barbosa Carrijo
UFG/Catalão

Muito já se tem dito sobre o percurso traçado pelos estudos sobre a 
literatura infantil e juvenil na epistemologia acadêmica não só brasileira, 
como também na de outros países. De campo do saber marginalizado, 
encarado com desconfiança e desprezo – de um lado porque voltado ao 
exame de textos potencialmente produzidos para a criança e o jovem, 
seres ainda muitas vezes encarados pelos atributos da fragilidade, da 
dependência, da simplicidade; de outro pela volatilidade do objeto de 
estudo, que se situa numa região fronteiriça entre as áreas de Letras e 
Educação, os estudos e pesquisas sobre obras literárias infantis e juvenis 
vêm adquirindo, a partir de 1980, estatuto científico digno de nota, 
de modo que a literatura infantil e juvenil brasileira passa a ser então 
encarada como literatura, infiltrando-se como disciplina curricular nos 
Cursos de Graduação e Pós-graduação em Letras. A mudança desse 
estado de coisas se mostra, no entanto, ainda tímida, permanecendo tal 
vertente literária como objeto de prolíficos estudos e pesquisas, como 
bem observa João Luís Ceccantini, no artigo “Perspectivas de pesquisa 
em literatura infanto-juvenil” (2004): 

diferentemente de outras áreas, que podem ser vislumbradas 
como exauridas e onde descobrir um novo nicho de pesquisa 
é sempre uma dificuldade, com tudo ou quase tudo já fixado, 
organizado e hierarquizado, restando quando muito a releitura 
dos objetos por meio de novas metodologias que despontam, 
o terreno da literatura infanto-juvenil brasileira não apenas 
requer muito trabalho de base, que ainda está por ser feito e 
deve ser feito, como também exige um trabalho, quem sabe 
de maiores proporções, ainda a ser realizado: o de divulgar de 
maneira eficiente, num país de brutais desigualdades como o 
nosso, a produção cientifica já estabelecida (CECCANTINI, 
2004, p.33). 

Em um mapeamento da crítica de literatura infantil e juvenil 
realizada no Brasil, outra pesquisadora de renome, Maria Zaira Turchi, 
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enumera dissertações e teses registradas no Banco de Teses da Capes, 
a partir de 1987, voltadas para o exame de obras representativas do 
gênero. No entanto, como bem observa a pesquisadora: 

a crítica acadêmica, realizada nos programas de pós-graduação, 
ainda não se debruçou sobre a obra dos autores que publicaram 
na década de 1990 e nesse início de século XXI. Aliás, a crítica 
deve formular essa pergunta: há mesmo uma nova safra de 
autores que se destaca transformando ou modificando o gênero? 
Diante da variedade de obras e autores, a crítica acadêmica está 
devendo, ainda, à geração de narradores mais contemporâneos, 
estudos aprofundados que permitam a construção de uma 
nova história da literatura infantil e juvenil brasileira, dando 
continuidade ao importante trabalho historiográfico de Marisa 
Lajolo e Regina Zilberman (1984). Da mesma forma, é preciso 
reler os autores do passado, alguns ainda não devidamente 
estudados pela crítica literária, uma vez que reler de um novo 
modo é tarefa permanente da crítica (TURCHI, 2006, p.31). 

O ensaísta britânico Peter Hunt (2010) também assevera a 
relevância de estudos na área, caracterizando os livros para criança como 

uma contribuição valiosa à história social, literária e 
bibliográfica; do ponto de vista contemporâneo, são vitais para 
a alfabetização e para a cultura, além de estarem no auge da 
vanguarda da relação palavra e imagem nas narrativas, em lugar 
da palavra simplesmente escrita [...] Estão entre os textos mais 
interessantes e experimentais no uso de técnicas de multimídias, 
combinando palavra, imagem, forma e som (HUNT, 2010, 
p.43). 

Pelo presente texto, objetivo contribuir para com a construção 
epistemológica relacionada aos estudos de literatura infantil e juvenil, 
debruçando-me sobre a narrativa juvenil Vida e obra de Aletrícia depois 
de Zoroastro, de Bartolomeu Campos de Queirós (2003). Dialogar sobre 
a obra de Bartolomeu, um escritor mineiro chancelado por premiações 
literárias várias, constitui para mim uma honra, um privilégio e um 
desafio, que só pode ser transposto porque Bartolomeu expressa, em seu 
extenso conjunto de obras literárias, questões tão caras ao ser humano 
e tão universais, tais como a memória em sua potencialidade não 
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reprodutora mas recriadora de tempos pretéritos, o convívio familiar, 
o cotidiano e sua rotina simples e singela, mas não menos enriquecido 
de pormenores cuja análise revelam os traços que caracterizam nossa 
humana condição, a implacabilidade da morte, o amor à produção do 
conhecimento e ao saber etc. Tudo isso alinhavado em sua habilidade, 
inúmeras vezes mencionada, de permear a modalidade da prosa narrativa 
com o trabalho intenso de uma poética em que o manejo da palavra 
é explorado em toda sua potencialidade estética. A prosa poética de 
Bartolomeu conta e canta, representando simbolicamente o que nos diz 
respeito, refletindo-nos em espelhos compostos por narrativas de cuja 
leitura saímos impactados, modificados, maravilhados. A prosa poética 
de Bartolomeu cumpre com a função humanizadora da literatura, tal 
como a concebe Antonio Candido:

Entendo aqui por humanização [...] o processo que confirma 
no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o 
exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para 
com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de 
penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção 
da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. A 
literatura desenvolve em nós a quota de humanidade na medida 
em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, 
a sociedade, o semelhante (CANDIDO, 2004, p.180).

Falar de um escritor de dezenas de obras literárias de excelência 
estética exige um recorte no corpus de análise, necessário para melhor 
verticalizar a leitura de legado literário tão extenso e rico. Nessa 
perspectiva, elejo uma narrativa comumente catalogada como juvenil, 
não me esquecendo do caráter movediço, elástico e cambiante de 
qualquer classificação nesse sentido, como bem nos adverte o escritor 
Ricardo Azevedo em seus vários ensaios sobre literatura infantil e juvenil. 
Ainda dentro do conjunto mais propriamente juvenil, não selecionei 
como corpus de análise e de reflexões sobre a obra do autor, aquelas mais 
conhecidas e abordadas, de caráter autobiográfico e teor memorialista 
como o são as narrativas Indez (1989), Por parte de pai (1995), Ler, 
escrever e fazer conta de cabeça (2004), O olho de vidro do meu avô (2004) 
e seu derradeiro Vermelho amargo (2011). Também não me debruçarei 
sobre as obras de teor metaliterário tais como Para ler em silêncio (2007), 
O fio da palavra (2012) e Sobre ler, escrever e outros diálogos, também 
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publicado em 2012, em coautoria com Julio Cesar de Abreu e Silva. 
Falarei sim de uma narrativa poética que, embora apresente alguns 
elementos do que constitui a mitologia particular de Bartolomeu, 
apresenta, de maneira mais contundente, elementos timidamente 
presentes nas prosas poéticas de teor autobiográfico supracitadas. Trata-
se da narrativa juvenil Vida e obra de Aletrícia depois de Zoroastro (2003). 
A singularidade de tal obra dentro do conjunto literário de Bartolomeu 
reside em dois grandes elementos: a presença de uma protagonista 
feminina, em si mesma muito singular, como se verá adiante, e a 
utilização do recurso do humor como estratégia para representar de 
forma eufemizada o trágico que perpassa o ser e estar no mundo.

Aletrícia, personagem protagonista da narrativa, é apresentada, 
desde sua infância até à velhice, como personagem obcecada pela 
ordem, organização e tentativa de controle de tudo que girava a seu 
redor. Essa compulsão pela ordem é expressa, com bastante humor, 
pelo fato de Aletrícia esquadrinhar o mundo à sua volta obedecendo à 
ordem alfabética dos elementos e fatos que compõem sua trajetória de 
vida. Tal ordem aparece já na configuração de seu próprio nome e de 
sua origem familiar:

Bordadas no bolso de sua blusa, com ponto cheio e linha 
azul, estavam as iniciais ABC, de Aletrícia Bonfim Cansado. 
Filha de Alcides Barbosa Cansado e Ana Bonfim Cansado, 
Aletrícia era uma menina afetiva, bondosa, cativante, dadivosa, 
envolvente, fascinante, generosa e honesta. Nascida de uma 
grande coincidência alfabética, jamais negou sua origem. Os 
pais possuíam as mesmas iniciais e se casaram muito cedo, em 
4 do 4 de 1944. Desde cedo o coração da menina abrigou uma 
simpatia absoluta pela ordem das coisas (p.7).

Alem da tentativa de comportar o mundo numa ordem alfabética, 
Aletrícia se preocupava também em quantificar elementos e fatos, como 
bem atesta a seguinte passagem:

Por nascer assim, amante da ordem, desde criança Aletrícia 
desenvolveu a mania de contar. Silenciosamente, sabia quantos 
passos existiam entre sua casa e a escola, quantos degraus tinha 
a escada da coroação no mês de maio, quantas penas tinham as 
suas asas de anjo, quantos dentes tinha o pente, quantas tábuas 
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forravam o assoalho da casa, quantos talheres estavam guardados 
na gaveta, quantos dias faltavam para o Natal, o aniversário, 
as férias e o Sete de Setembro – a data mais perfeita, feita de 
sete e sete. Media, com a fita métrica do pai, quantos metros 
de escrita cursiva um lápis podia escrever. Contava quantos 
banhos se tomava com um sabonete, quantas escovações podia-
se fazer com um tubo de creme dental e quantas cerdas tinha a 
escova de dentes (p.9).

A obsessão e compulsão por tudo ordenar e quantificar começa 
a entrar em conflito com certos desejos da menina, tal como o de 
conhecer o mar, imagem-espaço da narrativa representada em toda sua 
incomensurabilidade:

Aletrícia guardava um sonho: ver, um dia, o mar. Mas, se assim 
desejava, também tinha medo. Medo de não poder contar 
quantas ondas nele existiam, quantos peixes ali nadavam, 
quantas estrelas moravam em seu fundo, quantos cavalos-
marinhos cavalgavam em suas águas, quantas remadas eram 
necessárias para atravessá-lo de um lado a outro (p.12).

O autor registra, na epiderme narrativo-poética do texto, essa 
obediência viciosa de Aletrícia pela ordem alfabética, ao apresentar 
enumerações de elementos que seguem tal ordem:

A aluna apreciava a sopa servida como merenda na cantina 
da escola. Não pelo sabor, que às vezes faltavam temperos – 
alho, basílico, coentro –, mas apreciava a ordem do cardápio. 
Um dia era arroz, batata e carne desfiada, outro dia arroz com 
banana e couve. Muitas vezes havia salada de abóbora, berinjela 
e cenoura. Ela mastigava a ordem alfabética, deixando o prazer 
da felicidade refletir em seu semblante. Assim, a escola era seu 
paraíso, o lugar propício para se chegar à glória (p.17-8).

O raciocínio pautado pela ordem alfabética, por parte da 
protagonista, beira o paroxismo, o exagero, quando ela subverte a 
ordem de um paradigma cultural religioso como o é o catolicismo, para 
imprimir às suas orações a sua ordem própria, alfabética sempre:

Menina cheia de fervor, gentil e humilde, Aletrícia antes de 
adormecer se benzia (em nome do Espírito Santo, do Filho e 
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do Pai e rezava: uma ave-maria para Nossa Senhora Aparecida, 
um bendito para São Benedito, um credo para Santa Catarina, 
uma devoção para Nossa Senhora do Desterro (p.19).

A representação simbólica desse perfil um tanto histérico e 
esquizofrênico de Aletrícia ganha laivos de humor em várias passagens 
do texto, como a que segue:

Aletrícia contemplava a ordem natural das coisas, mas também 
se indignava com ela umas tantas vezes. Achava os nomes 
dos dias da semana, até certo ponto, corretos: segunda, terça, 
quarta, quinta, sexta. Só discordava do sábado e do domingo, 
que deveriam se chamar sétimo e primeiro. Esse negócio de a 
semana começar na segunda não era certo. O primeiro vem 
primeiro. Mas era quando reparava no nome dos meses do ano 
que a menina entrava mesmo em desespero. Sua vontade era 
alterá-los. Aflita, um dia pegou o calendário da casa e escreveu: 
aneiro, bevereiro, carço, dabril, emaio, funho, gulho, agosto, 
isetembro, joutubro, lovembro e mezembro (p.21-2).

Assim, percorrendo a vida a partir dos ditames engessados 
da ordem alfabética, Aletrícia conhece seu primeiro e único amor 
na figura de Zoroastro, cuja profissão de contador dotava-o de um 
comportamento análogo ao da protagonista:

Aletrícia encantou-se com a profissão do rapaz. Comparou sua 
paixão pelos números com seu amor pelo alfabeto. E por mais 
uma manifestação da força do destino, ele se chamava Zoroastro. 
Aletrícia e Zoroastro. Primeira e última letras do alfabeto. Alfa e 
ômega. Entre eles poderia caber o inteiro mundo, a inteira vida, 
o amor inteiro (p.38). 

O romance entre as personagens segue o compasso da ordem 
estabelecida por Aletrícia: os presentes dele a ela são em ordem 
alfabética, tal como os lugares eleitos para os passeios entre os dois. 
O namoro vai engendrando uma cumplicidade tal que as personagens 
fazem planos de se casar; contudo, um imprevisto acontece e Aletrícia é 
um ser avesso a imprevistos:

Aletrícia em tudo pensava, sem nunca estar preparada para 
os imprevistos do cotidiano, pois sempre acreditara que nada 
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fugia da ordem, e que todas as coisas eram previsíveis. Confiava 
no poder do homem de ordenar tudo e, convencida dessa 
capacidade, esqueceu que de repente a ordem foge do nosso 
poder. E que então, surpreendidos por novos e inesperados 
fatos, somos obrigados a encontrar outras direções.
E assim foi. Certo dia, Zoroastro começou a sentir dores. 
Primeiro nas articulações, depois no baço e no coração. Em 
seguida as dores mudaram para o duodeno, alcançaram 
o estomago e o fígado. O moço deixou de trabalhar. Na 
cama, entre remédios que só remediavam, o amado sofria 
intensamente. A família veio do interior. A mãe dizia que 
só podia ser mau-olhado, aquelas dores estranhas trilhando 
o corpo em ordem alfabética. Aletrícia tirou uma licença e 
passou a ficar na cabeceira do moribundo, tentando consolar 
o amado de suas dores. A mãe de Zoroastro, enciumada, só 
rezava, enquanto o pai a tudo assistia, mudo. Nada adiantou. 
Zoroastro, depois de muito sofrer, partiu para uma melhor, 
deixando a noiva com sonhos incompletos, vida interrompida, 
projetos inacabados (p.57-8).

A morte do amado Zoroastro, ao invés de se constituir como 
oportunidade capaz de levar a protagonista à revisão de seus conceitos 
e posturas, adensa ainda mais suas manias e seu amor à ordem e ao 
progresso. Aletrícia canaliza toda sua pulsão erótico-amorosa mal 
resolvida a mais e mais rituais, engessando-se na camisa de força de 
práticas repetitivas e delongadas que a levam à exaustão:

Ao levantar pela manhã, seu primeiro ato era tomar banho. 
Depois os dentes escovava, enxugava o corpo e calçava os 
sapatos, para então pentear os cabelos e por fim vestir as roupas. 
Mas para tomar banho levava longo tempo. Lavava as axilas 
com sabonete de alfazema. A barriga, os braços e o busto com 
sabonete de benjoim. Nas coxas usava sabonete Carnaval, os 
dedos esfregava com sabonete Dove, as panturrilhas, os pés 
e pescoço com Palmolive e o rosto com Rexona. Cada novo 
sabonete que saía no mercado ela comprava e enfileirava no 
banheiro, escolhendo para ele uma parte do corpo. Assim, seus 
banhos tornavam-se mais demorados a cada dia (p.64-5).

Depois de Zoroastro, a vida e a obra de Aletrícia se resumem a 
esses rituais exaustivos e ao desleixo para com a saúde física, que a leva 
a sucumbir ao final da narrativa:
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Sem proteínas e vitaminas no organismo, Aletrícia enfraquecia 
pouco a pouco. Foi perdendo o interesse pelo mundo. Consigo 
mesma, lastimava a perda do amor. Num derradeiro diz, em vez 
de comer todas as letras da sopa, degustou apenas as do nome 
Zoroastro. As demais – b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, m, n, p, q, u, v 
e x – sobraram, esquecidas no fundo do prato. Assim saciada, 
Aletrícia dormiu definitivamente. Partiu como havia chegado, 
serenamente e sozinha. Deixou para os pais o sofrimento, a 
solidão, a saudade.
Acharam seu testamento no criado, na gaveta primeira, 
registrando suas últimas vontades em letras manuscritas. 
Tudo – aposentadoria, ações, anel, broche, bônus, cheques, 
diário, economias, fundo de garantia, fundo de pensão, joias, 
pente, poupança – tudo ela deixou para ser usado na compra 
de normógrafos destinados à distribuição gratuita a crianças. 
Assim, acreditava, os pequenos tomariam amor pelas letras. 
fariam suas anotações, bilhetes, composições, dedicatórias, 
estórias, tudo em ordem alfabética. E o mundo teria mais 
ordem e progresso (p.76-7)

Por eleger um ser feminino para protagonizar uma história 
caracterizada pela obsessão, pela compulsão e pelo vício da ordem 
a todo custo, não se deve concluir rasteira e tacanhamente que 
o escritor referenda uma visão do gênero feminino pautado pelo 
patológico expresso por rituais e manias, até porque também Zoroastro 
assim procedia. Pela leitura aqui proposta, aposto, sim, numa clave 
interpretativa outra, pautada na representação simbólica das amarras 
que os seres humanos, homem, mulher ou criança, se colocam e que 
os impedem de viver a contento uma existência mais poética e menos 
racional, em que os imprevistos, longe de constituírem obstáculos, 
apresentam-se como espaço de liberdades possíveis. Esta é a função 
humanizadora que a obra de Bartolomeu exerce sobre nós, leitores, esse 
Bartolomeu tão afeito à poesia, tão amante da educação como meio 
de produção do saber, tão preocupado com nossas práticas educativas 
que dizem respeito, sobretudo, à infância, como deixa entrever esta 
passagem do livro Histórias do Bartô (2013), de Augusto Pessôa:

– Repara como as crianças novas vão felizes para a escola! E as 
mais velhas começam a perder essa alegria, e terminam indo 
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para as escolas tristes... Cabisbaixos... Isso não é só aqui! Em 
qualquer lugar isso acontece! Moro em frente a uma escola e lá é 
assim também. A gente precisava descobrir o momento em que 
isso acontece! O momento em que a alegria vir tristeza! A gente 
precisa ajudar essas crianças (PESSÔA, 2013, p.44).

Esta preocupação do escritor com práticas educativas voltadas 
à infância e à adolescência entra em perfeito consonância com a 
concepção de educação literária da escritora colombiana Yolanda 
Reyes, em conferência intitulada “O lugar da literatura na educação”, 
publicada no livro de ensaios Ler e brincar, tecer e cantar: literatura, 
escrita e educação (2012), com a qual concluo estas reflexões:

 Nossas crianças e jovens estão imersos em uma cultura de 
pressa e tumulto que os iguala a todos e que os impede de se 
refugiar, em algum momento do dia ou, inclusive de sua vida, 
no profundo de si mesmos. Daí que a experiência do texto 
literário e o encontro com esses livros reveladores que não se 
leem com os olhou ou a razão, mas com o coração e o desejo, 
sejam hoje mais necessários do que nunca como alternativas 
para que essas casas interiores sejam construídas. Em meio à 
avalanche de mensagens e estímulos externos, a experiência 
literária brinda o leitor com as coordenadas para que ele possa 
nomear-se e ler-se nesses mundos simbólicos que outros seres 
humanos construíram. E embora ler literatura não transforme 
o mundo, pode fazê-lo ao menos mais habitável, pois o fato de 
nos vermos em perspectiva e de olharmos para dentro contribui 
para que se abram novas portas para a sensibilidade e para o 
entendimento de nós mesmos e dos outros.
Precisamos de histórias, de poemas e de toda a literatura possível 
na escola não para sublinhar ideias principais, mas para favorecer 
uma educação sentimental, não para identificar a moral da 
historia, ensinamentos e valores, mas para empreendermos essa 
antiga tarefa do “conhece-te a ti mesmo” e “conheça os demais” 
(REYES, 2012, p.27-8).
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“– Sim – digo-te, pousando as mãos nos teus joelhos – Desejo encontrar 

ALGUÉM QUE ME AME COM BONDADE, 
E SAIBA LER.”

Maria Gabriela Llansol
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ILUSTRAR               ILUSTRAR-SE

Maria José Boaventura
Artista

Ilustrar

Sempre me fascinaram as ilustrações, desde pequena. Pelas imagens 
criava a leitura das palavras, do texto.
Lia e lia, da casca ao miolo: as coisas da natureza e a natureza das coisas 
e das pessoas. 
Lia o desenho das letras e das palavras que via. Desenhava pensamentos 
com a música de muitas palavras das histórias que ouvia.

Ilustrar-se

Da origem latina, illustrare (tornar ilustre, glorificar). Gosto mais de 
esclarecer, elucidar, instruir e por que não, iluminar? 

No sentido religioso, ilustração é o mesmo que inspiração, ligada à 
atividade criadora, estimulante do pensamento.

Ilustrar um texto é criar uma viagem para o olhar e ir além dele: 
abrir janelas aos sentimentos guardados entre as palavras e frases, 
nas entrelinhas e vírgulas, sem pressa de chegar a um destino. Pegar 
atalhos, provocar devaneios e iluminar os fios da memória. Desenhar 
pensamentos.
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Criar um livro de imagens é também uma viagem, mas para abrir 
portas: acordar palavras esquecidas num canto, trazer as que andam 
soltas nas esquinas do tempo e convidá-las a entrar, aconchegá-las nas 
imagens com formas e cores, comungar a vida, seus cantos, seus contos. 
Novas leituras se tecem, e multiplica-se a cada uma o desejo de voar, 
ilustrar-se.

É-me doloroso ver as crianças da escola, na pujança das suas 
virtualidades, tornarem-se, daqui a vinte anos, seres comuns, 
inteligentes e não vibrantes, tenazes e não criadores, amantes e 
enganados.  (Maria Gabriela Llansol)
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Maria José Boaventura; Lucia Castello Branco/ Júlia-Toda-Azul
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Maria José Boaventura; Lucia Castello Branco/ Júlia-Toda-Azul
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Maria José Boaventura; Lucia Castello Branco/ Júlia-Toda-Azul
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Maria José Boaventura; Lucia Castello Branco/ Júlia-Toda-Azul
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ALGUÉM QUE SAIBA LER

Lucia Castello Branco
Escritora/UFMG

– Sim – digo-te, pousando as mãos nos teus joelhos 
– Desejo encontrar alguém que me ame com 
bondade, e saiba ler.
– Alguém que queira ressuscitar para ti?
– Sim, alguém que tenha para comigo essa memória.

Maria Gabriela Llansol

A parte do sol –

Agradeço aos organizadores deste evento, e em particular a paulo 
de andrade, o mais pequeno, esta breve apresentação sobre o que tem 
sido, para mim, escrever na dicção da chamada literatura infanto-
juvenil. Agradeço, sobretudo, a honra de ter ao meu lado Maria José 
Boaventura, que tem sido minha parceira, nesse caminho, há mais de 
vinte anos. Para me acercar desse ponto – o da escrita e da leitura da 
literatura infanto-juvenil – trago, como epígrafe, a citação de Maria 
Gabriela Llansol, que me permite pensar a leitura e a escrita como 
ressurreição, no campo do que poderíamos chamar, com Llansol, de 
“pacto de bondade”. Então, já de início proponho, ao lado do “pacto 
de leitura”, o “pacto de bondade”, que aqui, neste momento com vocês, 
e nos momentos mais intensos de minha leitura dos textos que me 
acompanham, eu resumiria em uma palavra: “sim”. “Sim, digo-te, 
pousando as mãos nos teus joelhos” – diz a rapariga. Sim, digo-vos, 
propondo que me escutem com bondade.

Começo pela ressurreição, para dizer que a literatura 
infantil, ou infanto-juvenil, apareceu na minha vida quando me vi 
irremediavelmente atravessada pela morte. Sim, eu estava viva e temia, 
com muita evidência e talvez pela primeira vez, a morte. 

A cena é trivial: minha pequena filha, aos cinco anos, brincava aos 
meus pés. Brincava, alheia ao mundo, alheia aos problemas do mundo, 
fora do mundo e do imundo, como costumam fazer as crianças. E 
fui tomada por uma onda de ternura e fragilidade, pensando no que 
poderia ser a vida dela, sem a mãe por perto.
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Não sei se foi bem assim, exatamente nessa ordem, mas sei que 
foi em meio a essa “memória da morte” (assim eu a chamaria, hoje) que 
nasceu o poema que daria origem a meu primeiro livro infantil: Júlia-
Toda-Azul (BRANCO, 1993). O poema surgiu inteiro, de uma vez só, 
a partir de uma única imagem: a de Júlia – o nome – como um nome 
azul. Talvez pela sonoridade, talvez pela forma, talvez porque, para mim 
– assim como para vários escritores – as palavras tenham cor.

Escrevi a história e a guardei, escondida, como se aquele fosse um 
texto secreto, íntimo, que eu não mostraria a ninguém, ou talvez apenas 
à própria Júlia, mais tarde, quando ela crescesse.

Um dia, quando fui parar na editora Vigília para comprar um 
“livro do professor”, o editor, que lá estava, me interpelou, perguntando 
se eu não tinha um texto bonito para crianças. Eu estava de viagem para 
Portugal, onde moraria por um tempo, e acabei enviando-lhe o texto 
quando retornei, seis meses depois.

A história foi imediatamente aprovada pelo editor, apenas com 
uma ressalva: que eu excluísse, do texto, duas expressões, uma em 
inglês – “all blue” –, outra em francês – “petit bleu”. Segundo ele, as 
expressões em língua estrangeira não seriam imediatamente entendidas 
pelas crianças e isso prejudicaria a circulação do livro. 

Já nessa época, minha reação a essa concepção da leitura como 
compreensão foi determinante. Eu disse a ele que não aceitaria esse corte 
no texto, justamente porque essa era sua “reserva de estrangeiridade”. 
E terminei por convencê-lo de que, assim como os adultos, as crianças 
não entendem tudo, e que, como observa Clarice Lispector, não tem 
problema não entender.

O fato é que, mesmo amadora, mesmo sem sequer saber se aquele 
era um livro infantil, ou o que era a literatura infantil – e creio que, até 
hoje, eu responderia com dificuldade a essa questão –, eu já ousava 
introduzir aí, na minha recusa, uma certa concepção de leitura, que não 
se relaciona exatamente à compreensão do texto, à sua interpretação.

Começo por esse breve relato, não só porque ele se refere à minha 
estreia na literatura infantil, com o livro Júlia-Toda-Azul, mas também 
porque é daí que começa minha história de amor – de um “amor com 
bondade” – com a amiga, artista e ilustradora Maria José Boaventura.

O editor, na ocasião, me deu a chance de indicar um ilustrador 
para o meu texto. E eu escolhi imediatamente o nome de Maria José 
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Boaventura, porque admirava muito um de seus trabalhos, o único que 
eu conhecia, na ocasião: as ilustrações do livro Bom dia, Ana Maria, de 
Thaís Guimarães (1987).

O editor, então, foi logo me dizendo que aquela era uma artista 
um pouco sistemática, porque só ilustrava os textos de que gostava. Achei 
que aquela era uma qualidade da artista que, dentre tantas outras, eu 
admirava, e disse a ele, então, que esperava que ela gostasse do meu texto.

E assim nasceu nosso primeiro trabalho conjunto, ou pelo menos 
o que pensávamos, na época, ser o nosso primeiro trabalho. Porque uma 
amiga comum, tempos depois, acabou nos mostrando que já tínhamos 
feito antes um trabalho conjunto. Trata-se do meu primeiro conto 
publicado, quando em ainda era aluna da Faculdade de Letras. Esse 
conto foi ilustrado por Maria José Boaventura e publicado na Revista 
Literária da UFMG, nos anos 80. 

Então, estamos falando de uma história de amor, de amor 
com bondade, que se iniciou há cerca de trinta anos, muito antes de 
nos conhecermos pessoalmente. E a esse “amor com bondade”, eu o 
chamaria, em consonância com Llansol, de leitura.

Sendo professora há muitos anos, na UFMG, desde 1984, e tendo 
começado a publicar livros em 1982, é claro que já tive experiências 
muito fortes dos meus textos. As mais fortes, as mais importantes, 
certamente, são aquelas que os alunos são capazes de fazer. Dentre esses 
alunos e essas leituras, situo aquelas que paulo de andrade, professor 
desta escola, vem fazendo dos meus textos, sempre com bondade, com 
generosidade. Sobre elas, eu poderia dizer, citando novamente Llansol: 
“um dom vem colocar-se ao lado do meu fazer para o proteger do nada” 
(LLANSOL, 1998, p.7).

Mas acho que os alunos acabam tendo a sorte, ou o azar, de 
contar com a presença física da escritora, que é também a professora. 
E essa presença, quando não atrapalha demais, costuma ajudar. Nesse 
contexto, poderíamos situar o que Blanchot chamava de “l’amitié”, 
referindo-se aos “amis pensée”, aos amigos-pensamento. Trata-se da 
“amizade literária”, que, como sabemos, cria laços muito fortes.

Mas minha história com Maria José Boaventura é de outra ordem, 
porque ela nunca foi minha aluna, tampouco minha professora. Sequer 
nos conhecíamos, antes de meu texto e sua ilustração se encontrarem. 
E sempre moramos distantes uma da outra: ela, em Tiradentes, eu, em 
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BH. Mas a vida nos aproximou pelo que eu chamaria, hoje, de um 
“ponto no azul”: um ponto muito preciso, embora quase indiscernível, 
no infinito. O que sei é que tenho com Marijô um diálogo tão sutil 
que não precisamos dizer muito uma à outra. E, depois de Júlia-Toda-
Azul, já realizamos vários trabalhos, alguns muito “conseguidos”, como 
os Cadernos de AmorÍmpar, sobre Manoel de Barros e Maria Gabriela 
Llansol (BRANCO, 2010, v.1 e 2).

Todos os trabalhos que realizamos em conjunto revelam, para 
mim, que Maria José Boaventura é, sem dúvida, uma leitora muito 
especial, alguém que me ama com bondade e que sabe ler. É assim que 
vejo a relação da ilustração com o texto, de sua ilustração com o meu 
texto: como um “pacto de bondade”.

Foi acompanhada pelas ilustrações de Maria José Boaventura 
que fiz a maior parte dos meus livros de literatura infanto-juvenil. Foi, 
portanto, acompanhada por seus desenhos que me tornei autora de 
literatura infantil. E esse destino, o de escrever para os mais pequenos, 
tornou-se uma espécie de sol em minha vida, seja porque o texto infantil 
aparece para mim sempre que estou muito cansada, seja porque ele me 
permite a delícia de rimar, seja porque ele me leva ao encontro do meu 
mais íntimo, do meu mais lúdico, do meu mais feminino e materno.

A parte da lua –

Escolho, então, falar de um trabalho em processo, que vai realizar 
um desejo nosso, meu e de Maria José, de fazer inteiramente um livro, 
sem submetê-lo a uma editora. Há muito que desejamos fazer um livro 
único, numerado, com uma tiragem pequena, como as impressões de 
gravuras.

E o texto desse livro me aconteceu, está acontecendo agora, em 
parceria com Maria José Boaventura. Desse livro, só posso dizer, por 
enquanto, que ele se chama Maria Lua da Minha Escuridão. E que ele 
nasceu por força da lua e do mar. É claro, portanto, que se trata de 
uma história de amor, como tudo, aliás, que escrevo. E nasce, de fato, 
do meu encontro com alguém que me inspira, com suas histórias, seus 
gestos, suas palavras.

Há anos trabalho com oficinas literárias, que hoje chamo de 
“práticas da letra”. Essas oficinas nasceram de minha experiência com 
pacientes psicóticos, em hospitais públicos e clínicas de Belo Horizonte, 
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mas terminaram por se estender aos artistas, aos psicanalistas, aos 
escritores. Sobre essas práticas, sempre afirmei que o oficinante, aquele 
que conduz a oficina, é também oficinado, tanto quanto aquele que se 
submete à oficina. Pois quem dirige, quem conduz o trabalho, é o texto. 

Mas nunca experimentei, de maneira tão radical, essa experiência 
de ser oficinada por um texto que me vem do outro. Talvez, por isso, 
eu costume dizer que esse texto, mesmo situando-se na dicção do que 
eu chamaria de literatura infanto-juvenil, faça parte não exatamente 
do meu sol, mas da minha escuridão. E eu não sei muito sobre ele, 
porque ele me vem quando a lua quer. Mas também quando as marés 
o determinam.

Esse texto, para mim, é tão forte que precisa ser acompanhado 
por um diário, um diário do texto. O diário, como é de se esperar, é 
bem maior que o texto e, se assim posso dizer, ele não termina nunca. 
É um pouco como as histórias das Mil e uma noites, aqueles contos sem 
fim.

Acontece que o diário, sendo a parte mais íntima de Maria Lua 
da Minha Escuridão, talvez tenha que ser sacrificado, no sentido de 
não vir a público, assim como diário de um livro. É o que penso hoje. 
Talvez, então, permanecendo ilegível, invisível e impublicável, ele possa 
manter-se como chama, como chama, incendiando um texto ardente. 
Porque os textos ardentes, como Barthes os definiu, “guiado, por um 
pensamento do impublicável, atrairia a seguinte resposta: não posso 
ler nem escrever o que você produz, mas eu o recebo, como um fogo, 
como uma droga, uma desorganização enigmática” (BARTHES, 1975, 
p.127).

Já disse, em outra ocasião, que só os textos ardentes me interessam 
como leitora. Não posso dizer, por enquanto, que só os textos ardentes 
interessam à escritora. Mas o fato é que estamos a atravessar, Marijô e 
eu, essa experiência de escrever e de ilustrar, não apenas o que não se 
mostra por inteiro, mas sobretudo o que não se vê, o ponto cego de um 
livro: “minha escuridão”.

Também nesse caso trata-se de uma experiência de leitura, tanto 
quanto de escrita. Mas não só. Porque a escrita e a leitura não são pouca 
coisa. Digamos que estou a ler e estou a ser lida por alguém que tem a 
delicadeza do “amor com bondade”. “Alguém que colhe a flor que falta 
para que se acalme a minha perturbação pessoal”. Alguém que hoje me 
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faz a companhia, “que eu por nada trocaria” (LLANSOL, 2000, s.p.). A 
esse, a essa, que me lê com bondade, como vocês hoje aqui me escutam, 
só posso dizer “sim”, porque a leitura é o sim que acolhe. E então digo, 
como a menina mais pequena da história que ainda não lhes dou a ler: 
“Vem”.
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“Na entrada do pavilhão eu parei, mal podendo acreditar no que via, de tão 
grandioso que era o visual daquele mercado (e quantos! quantos outros eu fui in-

vestigar depois, TOMADA QUE EU LOGO FIQUEI PELO 
FASCÍNIO DAS ‘ARTESANIAS’)”

Lygia Bojunga
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DO ENCONTRO COM A CRIANÇA NA 
PRODUÇÃO POÉTICA DE ARNALDO ANTUNES:

 Lugares de autoria e constituição de singularidades

Antônio Fernandes Júnior 
UFG-CAC

Considerações iniciais

 ... tem muito trabalho para fazer o mundo.
Arnaldo Antunes

O excerto em epígrafe integra o livro Frases do Tomé aos três anos 
(2006), obra na qual Arnaldo Antunes reúne um conjunto de frases ditas 
por seu filho na faixa etária indicada. A idade de três anos é considerada, 
em geral, como um estágio muito singular no desenvolvimento da 
criança, pois deflagra outro movimento de percepção do mundo e 
das coisas, marcada pela curiosidade, por um domínio diferente da 
linguagem e por associações inusitadas, capazes de deixar qualquer 
adulto sem resposta ou surpreso.1

No livro Frases do Tomé, Antunes ilustra as frases ditas pelo filho 
com três anos de idade; em 1992, Rosa M. Antunes, outra filha do 
poeta, na época com três anos, fez parceria com o poeta e ilustrou o 
livro As Coisas (2002). Esse movimento de compor com a criança, 
com o pensamento da criança ou com uma poética infantil, conforme 
relatos do autor (ANTUNES, 1993), realça um aspecto muito peculiar 
do processo de criação de Antunes, que se afirma, para usar uma 
expressão deleuziana, como uma “zona de vizinhança” (DELEUZE, 
1997) com a infância, construindo um movimento de aproximação e 
experimentação da infância enquanto potência criadora. Trata-se de um 
processo de diálogo não pautado na imitação ou reprodução da fala da 
criança. Pelo contrário, busca-se na infância, aqui pensada como devir, 
formas de pensar o mundo, de dar sentido às coisas e à vida por meio 
do gesto poético. 

1  Não podemos generalizar e dizer que toda criança, aos três anos, tem o mesmo tipo de 
desenvolvimento, mas, de todo modo, é a fase de maior domínio da linguagem e de uma 
intensa curiosidade com que a cerca.
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Ao efetuar esse gesto criativo, Antunes nos coloca diante do 
inusitado ou do óbvio convertido em estranheza (ANTUNES, 2006), 
realçado pelas imagens e palavras dos livros supracitados. Tentar 
entender esse movimento do autor com a criança na faixa etária dos 
três anos configura-se como um caminho investigativo deste texto. 
Além disso, outras questões se apresentam neste estudo: por que esse 
diálogo com a criança é tão forte na obra do poeta? Que lugar essa 
produção ocupa se o poeta, ao compor/dialogar e ou publicar textos de 
criança, não produz literatura para criança? Como pensar essa produção 
na atualidade? São essas as questões que pretendemos problematizar no 
presente estudo, sem a pretensão de apresentar respostas conclusivas 
ou definitivas, pois se trata de uma temática sobre a qual pairam mais 
inquietações do que certezas, mas que valem o desafio.

Incursões sobre a atualidade: sociedade de controle e singularidade

Se fôssemos reunir alguns conceitos para entender a sociedade 
atual, com certeza, esbarraríamos em nomes como Sociedade do 
Espetáculo, Sociedade Pós-Mídia, Pós-moderna, Modernidade 
Líquida, Sociedade Administrativa, Sociedade de Controle, Sociedade 
de consumo, Mundo cão, dentre outros. São conceitos oriundos de 
diferentes campos do conhecimento que, de acordo com a orientação 
teórica de cada autor ou disciplina, vão tentar definir o contemporâneo 
e nossa relação com essa temporalidade que nos atravessa e nos constitui.

Como recorte para esta discussão, proponho dialogar com Tony 
Hara (2012) e sua reflexão sobre a noção de singularidade. Para esse 
autor, no processo de construção da sociedade de massa na qual vivemos, 
a singularidade de cada indivíduo foi cooptada pelas instituições de 
poder, tais como a família, a escola, a igreja, redes de tevê, internet, etc. 
Segundo Hara (2012, p.10):

Para tornar a vida do homem em rebanho mais fácil foi preciso 
moldar o indivíduo normal, idealizar a figura do homem bem 
sucedido, isto é, aquele que deseja e conquista aquilo que todos 
desejam. Fazer com o que os indivíduos olhem e ambicionem 
a mesma coisa é um processo do esquecimento de si. O poder 
que hoje chamamos controle da subjetividade promove o 
esquecimento daquilo que há de singular em nós, em nossos 
desejos e maneiras de viver. E a partir desse esquecimento de 
si, o controle instala em nós o ser-massa. [destaques do autor]
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Ancorado em Foucault, Deleuze, Nietzsche e outros, Hara 
elabora uma forte reflexão sobre a nossa condição de sujeitos em uma 
situação histórica marcada pelo controle e pela massificação. Se vivemos 
em uma sociedade em que tudo é controlado, selecionado e organizado, 
qual o espaço dado à singularidade, para aquilo que nos é tão raro e 
caro? Qual o lugar para a diferença no meio da massa?

A sociedade de controle constrói, segundo esse autor, estratégias 
cada vez mais sutis de instalação do “ser-massa” em nós, por isso a 
imagem do rebanho citada anteriormente. Nesse processo de criação 
do “ser-massa” e pastoreio do rebanho, criam-se dispositivos de poder 
extremamente eficientes que exigem sujeitos cada vez mais dóceis e 
obedientes. Segundo Hara (2012, p.142), do “conheça-te a ti mesmo” 
passa-se ao “não se conheça, não se invente”, seja dócil e produtivo.  
Não há necessidade de se dar ao trabalho do autoconhecimento, de 
se entender no mundo ou de problematizar essa condição histórica. 
Não há necessidade de sofrimento, pois para isso existe o mercado e 
uma vitrine de ofertas disponíveis, seja por meio de drogas lícitas e/
ou ilícitas, ou de “kits de identidades pret-a-porter” (ROLNIK, 1997), 
facilmente consumíveis, cuja ilusão de eficácia alegra as massas, ansiosas 
por respostas rápidas, sem preocupações mais profundas. No entanto, 
na condição de droga, o efeito é rápido, dura pouco. Esse processo 
anestesia o corpo e a subjetividade. A necessidade gera dependência! 

Nesses tempos em que tudo ou quase tudo se compra parece 
que os dilemas que nos assolam podem, também, receber uma 
resposta pronta, consumível. Essa é a força, por exemplo, da literatura 
de autoajuda e de outras drogas que são oferecidas como produtos à 
disposição das subjetividades, lotando cada vez mais as prateleiras de 
livrarias e supermercados. Seu consumo cresce de forma assustadora.

Seguindo essa linha de raciocínio, a sociedade de controle 
cria dispositivos de poder cada vez mais eficientes, invisíveis que se 
distribuem no tecido social, passando a interferir nas formas de amar, 
educar, comer, vestir, falar, escrever, etc., gerando interferências na nossa 
relação com o corpo, com a natureza, com o mundo. “Aceitamos tudo 
isso porque partimos do pressuposto de que esta é a ordem do mundo, 
ordem que não pode ser trocada sem que se comprometa a própria ideia 
de vida social organizada” (HARA, 2012, p.138, destaque do autor).
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Essa lógica cria estratégias que buscam impedir a criação de 
sujeitos inventivos, capazes de pensar por si mesmos e construir seu 
próprio caminho e seguir “a transformação de si mesmo, subjetivar-se” 
(HARA, 2012, p.143). Assumir a singularidade enquanto processo de 
invenção e construção de si (subjetivação), implica enfrentar ou correr 
o risco de viver em uma terceira margem, ser isolado ou mesmo ser 
excluído daquilo que é definido como a norma aceita. 

A constituição de singularidades exige, segundo Hara (2012), 
a coragem de tomar a decisão de se “elaborar, de constituir-se, de 
subjetivar-se, mesmo que essa atitude possa nos render o anonimato 
ou a possibilidade de exclusão. Esse poder que massifica, que penetra 
nos poros, na pele, e instala/instaura em nós o “ser-massa” não admite 
“ovelhas fora do rebanho” (mudança do poder pastoral), por isso, está 
sempre alerta e busca, de todas as formas, cooptar as forças contrárias 
e atraí-las para o rebanho, não para destruí-las mas para adestrá-las 
CARDOSO JUNIOR, 2002). 

Deslocamento e hipótese de trabalho: leitura literária, singularidade 
e devir-criança

Se considerarmos que o poder implica ação e a reação e se exerce 
de formas variadas e multifacetadas no meio social, temos de considerar 
a dualidade poder|resistência como elementos constitutivos desse 
campo de forças construído cotidianamente. Nesse sentido, tomar a 
singularidade enquanto criação de sujeitos inventivos (HARA, 2012) 
coloca em cena a possibilidade de resistir e a capacidade de afastar o 
“ser-massa” construído em nós e aceito como norma. Nesse quadro, 
uma questão se coloca: como constituir singularidade nesse meio? 
como singularizar-se?

Deslocamento: acreditamos que a leitura literária, uma vez 
adotada e exercida enquanto direito (CANDIDO, 1995), pode 
contribuir para o refinamento da sensibilidade e para a formação de 
leitores atentos às questões latentes no mundo e consigo mesmos. 
A leitura literária é tomada, aqui, não apenas como um passatempo 
ou diversão, mas como algo que inquieta e nos coloca diante do 
imponderável, do estranhamento. Cumpre ressaltar que mesmo sendo 
uma experiência prazerosa ou avassaladora, ela não se configura como 
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uma “experiência inofensiva” (CANDIDO, 1995, p.243-4), pois ela 
atua na nossa formação e pode nos auxiliar na compreensão do mundo 
e de nós mesmos, uma vez que o universo da literatura e o nosso, ou 
seja, o mundo da vida e o da arte não são campos incomunicáveis. 

A escolha desse caminho nos leva a tomar a leitura como prática 
formadora da sensibilidade no sentido que Candido defende no 
texto “o direito à literatura”, quando discute a função humanizadora 
da literatura como um processo crucial para os leitores de hoje e de 
amanhã. Essa prática possibilita

o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição 
para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade 
de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a 
percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do 
humor. (CANDIDO, 1995, p.249)

Por isso, o empenho do autor em colocar a literatura enquanto 
um direito que precisa ser efetivado (e aceito!) na prática. Tomar essa 
concepção de literatura como possibilidade de levar os leitores a se 
constituírem enquanto sujeitos inventivos e capazes de alçar devires ou 
“fazer da vida uma obra de arte” nos conduz às reflexões de Deleuze 
sobre a literatura e o devir-criança, que assim se expressa: 

A literatura, a escrita, tem fundamentalmente a ver com a vida. 
Mas vida é qualquer coisa superior ao que é pessoal... Escrever 
é sempre se tornar alguma coisa. Nós escrevemos para a vida 
e nos tornamos alguma coisa. Escrever é devir, é se tornar 
tudo aquilo que se quer, menos um escritor... Há um devir-
infância da literatura, mas não de uma infância em particular... 
(DELEUZE, 2004, p.5).

Segundo esse autor, o devir-criança da literatura direciona-se 
não para a infância do autor e/ou do sujeito que escreveu, mas para 
uma infância do mundo. Não estamos diante de uma percepção da 
infância enquanto faixa etária, ligada a uma evolução cronológica. Não 
se relaciona, também, com o modelo de análise da infância adotado 
pela psicanálise, como a leitura, por exemplo, do complexo de Édipo, 
ou mesmo na compreensão da infância como origem de traumas 
psíquicos, identificações e/ou demais projeções. Deleuze e Guattari 
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(1997) caracterizam o devir-criança como algo que se constitui em 
outra temporalidade e por linhas de fuga que se afastam de qualquer 
perspectiva evolucionista. Mais do que certo tempo na vida de um ser 
humano, o devir-criança configura-se como condição de experiência 
continuada, independente do corpo ou da idade que se possua.

A infância, enquanto devir-criança, é aqui tomada como 
“infância de mundo”. Restaurar essa infância de mundo configura-
se, para Deleuze, como uma das tarefas da literatura. Portanto, não se 
busca uma infância determinada, com faixa etária ou idade pré-fixada, 
mas um devir-criança, um entre-lugar que não aponta para o adulto, 
nem para a criança em particular, pois o devir está sempre “entre” ou 
“no meio” (DELEUZE, 1997). A literatura e a escrita, na concepção 
desse filósofo, é um caso de devir, sempre da ordem do inacabado, pois 
não basta somente impor uma forma de expressão à matéria vivida. 

O uso do termo “entre-lugar” aparece aqui vinculado à discussão 
sobre o conceito de devir e devir-criança na literatura, proposto por 
Deleuze e Guattari (1997), e será acionado como eixo condutor da 
discussão sobre os poemas de Arnaldo Antunes. Por estar “entre” ou 
no “meio” e não fixar em nenhum ponto, o devir-criança funciona 
como uma estratégia discursiva ligada à poética de Antunes, capaz de 
aproximar o brincar da criança e o criar do artista, além de chamar a 
atenção do leitor para contemplar o mundo de forma desautomatizada 
e livre. Tal discussão nos remete, também, às reflexões freudianas sobre o 
assunto, abordadas no texto “Escritores criativos e devaneios” (FREUD, 
1974). Nesse pequeno texto, o ensaísta explicita que, ao brincar, 
a criança fantasia um mundo próprio, com uma lógica própria. Da 
mesma forma o poeta, na literatura, fantasia um universo, diferente do 
seu cotidiano, possibilitado pela brincadeira com a linguagem. Ambos 
brincam e criam, via fantasia, um outro mundo com vida própria e nele 
depositam seus desejos e potencialidades.

O devir-criança, ao unir o adulto e a criança, cria uma “zona 
de indicernibilidade” (DELEUZE, 1997, p.11) entre os dois pontos, a 
partir de um processo de dupla captura, um entre-lugar, não apontando 
para nenhum dos pontos de forma isolada. O “entre-lugar” configura-
se como o ponto de encontro (o devir) com o outro, com a história e 
com a linguagem, criando outros espaços de invenção do poético, do 
sujeito e do mundo. 
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Nova passagem: Poesia, infância e devir-criança em Arnaldo Antunes

A relação poesia e infância não se configura como uma 
particularidade ou novidade encontrada exclusivamente na obra de 
Antunes. São vários os momentos, seja na literatura ou na canção 
brasileira, por exemplo, que poetas e cancionistas articulam, cada qual ao 
seu modo, o poético com o universo infantil (Oswald, Quintana, Manoel 
de Barros, Alberto Caeiro/Fernando Pessoa, Gonzaguinha, etc.).  

Conforme tivemos oportunidade de focalizar em outro estudo 
(FERNANDES JR, 2011), o devir-criança funciona como um traço 
característico da poética de Antunes que, a todo momento, estabelece 
uma “zona de vizinhança” com a infância, seja na canção, no poema 
ou no vídeo. Essa expressão deleuziana deve ser vista com um ponto de 
contato construído entre o poético e o universo infantil, criando um 
diálogo fora dos limites da imitação ou da reprodução da fala da criança. 

Como hipótese que reitera essa argumentação e proposta para 
este estudo, encontramos, nos livros As Coisas e Frases do Tomé aos três 
anos, um diálogo mais pontual com a criança, delimitada pela faixa 
etária dos três anos de idade. Em ambas as publicações, o poeta compõe 
com a criança, com o pensamento da criança ou “brinca”2 com o 
pensamento infantil. No primeiro livro de 1992, os poemas de Arnaldo 
“compõem” com as ilustrações/garatujas produzidas por Rosa Antunes 
que, na época contava com 3 anos; no livro de 2006, o poeta “compila” 
as frases pronunciadas por seu filho de 3 anos e as ilustra. A composição 
em parceria com a criança, nesses casos, ocorre de forma direta. Como 
afirmamos, ao compor com a(s) criança(s) o poeta incorpora “brinca” 
com certo modo de pensar da criança nesta faixa etária para, com ele, 
construir os poemas e as imagens. Nesta fase,3 a criança opera, em geral, 
com um sistema concreto de pensamento para entender o mundo, ou 

2  O termo brincadeira é acionado no sentido inventivo/produtivo, diferente de uma ati-
tude corriqueira. Nesse sentido, podemos afirmar que o criar do artista se aproxima do 
brincar da criança, instaurando um movimento de criação aberto, sem regras pré-estabe-
lecidas. 

3  “Winnicott ao atribuir uma importância primordial à formação e sustentação na criança 
daquilo que ele chamará de “espaço potencial”, que se situa entre a realidade interna e o 
mundo externo, e não pertence a nenhum dos dois [...] A infância, tanto para Deleuze/
Guattari quanto para seu vizinho inglês, não seria uma suposta etapa inferior no processo 
de maturação que caminharia em direção ao simbólico, seu suposto ponto culminante – 
região dos jogos e suas regras com seus mapas instituídos. Por isso, concebem-na como 
vetor de subjetivação coextensivo à qualquer idade” (ROLNIK, 2000, p.7).
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seja, para compreender determinados fenômenos, é preciso manipular 
os objetos, revirá-los, focalizá-los por vários ângulos. Mas, ao mesmo 
em que o diálogo se aproxima, “roça a língua da criança” (DELEUZE, 
1997), o poeta precisa se afastar para não correr o risco de imitar e, com 
isso, ter a liberdade associativa convertida em poesia. 

Ao compor com a criança e agenciar o devir-criança, o poe-
ta instaura, no poema, esse modo concreto de pensar e o adota 
como forma de entender o funcionamento das coisas, seja pelo 
conceito, forma, cor, textura ou função. 

As Coisas partiu dessa poética inspirada na lógica infantil e da ob-
sessão de olhar um mesmo objeto de muitos ângulos. Foi conce-
bido como um compêndio pedagógico das coisas do mundo, vis-
tas através de vários ângulos. [...] Então existe uma essa sede de 
definição. A definição absoluta é impossível, o foco absoluto você 
nunca vai ter. Seria como o “Aleph” do Borges, o ponto que concen-
tra todos os pontos do mundo, o olhar de todos os olhares. A gente 
vai ter sempre uma visão parcial. Mas isso de querer olhar as coisas 
prismaticamente, de muitos lados, é um impulso ostensivamente 
presente nesse livro e foi se tornando uma característica da minha 
poesia. (ANTUNES, 2006a, p. 372)

Do livro As coisas: leitura do poema dinheiro

O poema “Dinheiro” mantém a mesma proposta de composição 
dos demais textos e imagens (garatujas) que compõem o livro As Coisas, 
pois em todos eles, temos o texto de Antunes e a ilustração da criança. 
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Tal procedimento apresenta uma perspectiva de composição em devir, 
ou melhor, de um devir-criança, materializado na linguagem e na 
ilustração do texto, como anunciado anteriormente. Esse devir-criança, 
agenciado tanto pela escrita quanto pela imagem, que dialogam entre 
si, provoca deslocamentos nas posições-sujeito construídas na obra e 
possibilita outras leituras sobre o livro e a poética de Antunes. Ao se 
fundirem, em um processo de “dupla captura”, texto e imagem deixam 
os lugares instituídos de adulto e criança para alçar outros processos de 
subjetivação. Um processo de subjetivação que, também, pode nos mostrar 
outras possibilidades de estudo da subjetividade na poesia arnaldiana. 

O poema de Antunes compõe com a criança ao fazer vizinhança 
com a língua e a imagem da criança, mas não a imita e nem a copia, pelo 
contrário, faz parceria. No texto|imagem temos uma posição-sujeito 
que pode ser observada tanto pelos desenhos quanto pelas imagens que 
antecedem cada poema, quanto pela temática e pela tessitura dos mesmos.  

No texto, há a descrição rápida de alguns aspectos sobre o 
“dinheiro”, vistos sob uma perspectiva descritiva; ou, algo palpável que 
pode ser tocado, observado e sentido. São enunciados próximos aos 
de uma descrição de quem tenta compreender um objeto por vários 
ângulos, focalizando-o por todos os lados e funções, como se fosse um 
olhar inaugural (devir-criança), que brinca com a linguagem e com 
os sentidos atribuídos ao dinheiro. Tal recurso funciona como efeito 
discursivo desencadeador de outros modos de ver e ler a poesia e nossa 
relação com o mundo, uma vez que o poema joga com os significados 
do termo dinheiro construídos historicamente.

Esse texto, assim como boa parte dos demais poemas do livro, é 
composto por sentenças curtas e de sintaxe bastante simples, atingindo 
um tom de obviedade que beira a estranheza. Ao revisitar o objeto 
dinheiro, conforme indicações do poema, deparamos com uma série 
de descrições, aparentemente óbvias, com certo modo concreto de 
percepção do objeto, seja pela forma, tamanho ou função. No entanto, 
o leitor, ao deparar com o teor do texto, é levado a (re)ver seus conceitos 
sobre o objeto “dinheiro” como se fosse um primeiro contato com algo 
desconhecido. 

A imagem que acompanha o poema procura, analogicamente, 
dialogar com a proposta do poema. Essa imagem é composta por traços 
simples, sem requintes de cor ou acabamento como em outros livros 
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do mesmo poeta (Nome). Tudo em formato de linha (retangular), na 
cor preta, com rabiscos/rasuras ao centro que se aproximam das cifras/
símbolos encontrados em qualquer cédula de dinheiro, indicando, 
por exemplo, o valor de uma dada cédula a partir de dada convenção 
econômica definida socialmente. 

Enquanto garatuja desenvolvida por uma criança na faixa 
de três anos, o desenho não apresenta definições precisas do objeto 
representado, demonstra um estágio em que a capacidade de 
simbolização e coordenação motora “desordenadas” opera por analogia. 
Por isso, o uso de círculos, rabiscos, linhas grossas.

Ao simular uma voz no poema que não é a sua – a infantil –, 
o poeta provoca o leitor para que experiencie também, através 
das palavras, essa brincadeira: a de retorno à infância. Nesse 
jogo, a palavra se liberta das tradições e das verdades impostas 
pelos adultos e, como diz Manoel de Barros, pode tocar e ver “o 
próprio feto do verbo –/ ainda sem movimento/ Aonde a gente 
pode enxergar o feto dos nomes –/ ainda sem penugens” [...] 
(SACRAMENTO, 2002, p.08)

O poema segue a proposta do livro (contexto de publicação) 
como um todo e propõe uma releitura do mundo, das “coisas”, 
realizada a partir de um ponto de vista próximo do infantil, sem ser 
necessariamente o de uma criança (devir-criança). Como se fosse uma 
criança diante de um objeto desconhecido, o sujeito que se constrói no 
poema tenta apreender “o dinheiro” por um novo prisma, jogando com 
o senso comum, com o óbvio e com os sentidos construídos socialmente 
sobre a palavra dinheiro, seja pelo material (papel), função (valor 
quando se gasta) e obviedades (“Dinheiro é um pedaço de papel”). Mas 
a leitura não se restringe ao objeto (dinheiro), evoca também valores 
comuns à sociedade capitalista na qual vivemos, servindo, inclusive, 
como instrumento de poder.

Entrando no jogo: Na sua condição de papel, o dinheiro é 
comparado a cartas e fotografias, objetos impregnados de sentimentalismo 
e recordações, cujos significados distanciam-se do ritmo da lógica 
capitalista, principalmente, por “guardar valores” difíceis de serem 
comprados. No entanto, esses valores perdem-se facilmente como o 
dinheiro, principalmente, por serem de papel. O dinheiro, apesar de 
todo o poder de compra, é reduzido a um papel (“pega fogo fácil” e “não 
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se leva para o céu”). Além desse dado objetivador do objeto dinheiro, 
deparamos com um discurso que tece críticas a uma das principais 
características do sistema capitalista no qual vivemos: o acúmulo de 
bens e a atitude consumista (“o que não se quer melhor não comprar”/ 
“O que não se quer mais melhor jogar fora do que guardar em casa”). 
A objetivação do dinheiro provoca um processo de subjetivação, pois 
os enunciados destacados dizem mais do uso que nós, seres humanos, 
fazemos deste objeto. Os versos finais reafirmam e encerram esse 
conjunto de olhares sobre o dinheiro, expondo que o valor do mesmo 
existe a partir do seu uso e do modo como essa função é construída 
em práticas sociais e discursivas produzidas ao longo da história.

Portanto, no poema em estudo, está presente tanto a revisão 
do objeto dinheiro, proporcionada pelo devir-criança, quanto a 
condição do homem inserido na lógica capitalista. Seja pelo já dito 
“Dinheiro não se leva para o céu” e nossa condição de mortais; seja pela 
problematização do “dinheiro” como acúmulo de bens e simbologia de 
poder. O processo de objetivação do dinheiro nos conduz aos processos 
de subjetivação, uma vez que falar do dinheiro implica falar do humano.

Do livro Frases do Tomé aos três anos

Nesse livro, o diálogo entre palavra e imagem ocorre de forma 
invertida, pois o texto é construído a partir de compilações de frases/
expressões ditas pelo filho de Arnaldo aos três anos e ilustrados pelo 
poeta. Antunes compõem junto com a criança, aproxima-se da infância 
enquanto possibilidade poética e brinca com esse espaço de criação. 
“Na verdade, todo o raciocínio infantil me fascina. Ele tem uma poética 
muito própria, capaz de dar baile em qualquer adulto” (ANTUNES, 
1993, p.54).

As imagens/ilustrações desse livro não se configuram como 
garatujas, tendo em vista o traçado, a linha, o formato e as dimensões 
do desenho que ganham outra configuração. A espessura da linha, a 
riqueza de detalhes e o caráter representativo do desenho são outros, 
diferentes do perfil de um desenho de crianças com 3 anos, como 
indica, por exemplo, o livro As Coisas.

Todavia, o que nos interessa neste trabalho recai diretamente no 
diálogo entre os procedimentos de criação adotados nas duas obras, 
sobretudo pelo encontro entre o adulto e a criança para a composição 
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dos livros. Como exercício de leitura, recolhemos alguns textos para 
discussão com o objetivo de refletir sobre a proposta do livro no contexto 
da obra de Antunes. Ao trazer a criança como participante desse livro 
e do livro As Coisas, Antunes reforça traços de uma poética atravessada 
pelo devir-criança, com um modo de dialogar com a infância muito 
particular, indo até a infância para pensar o adulto ou, nesse encontro, 
refletir sobre o adulto e a criança ao mesmo tempo. 

Ao longo do livro Frases do Tomé aos três anos deparamos com várias 
“frases”, cujo teor, em grande parte, traz indagações sobre a passagem 
do tempo, tentando compreendê-lo da maneira mais concreta possível. 
Esse modo de pensar da criança fica estampado nas frases (ou poemas?) 
do livro, capturando o leitor e deixando-o em situação de perplexidade 
diante do tempo. O leitor é convocado a participar do jogo e se deixar 
levar pela complexidade das questões construídas no livro. 

Ao recolher e inserir essas frases ditas pelo filho em livro, 
Antunes desloca-as do cotidiano familiar para o campo da literatura, 
dando-lhe um nome de autor. Com esse gesto, o autor nos presenteia 
com achados poéticos reveladores da sensibilidade de um pai atento às 
questões do filho e, ao mesmo tempo, do poeta, cujo olhar desentranha 
o poético em acontecimentos singulares, passageiros. Ao migrar para 
o campo da literatura, essas frases convertem-se em poesia e revelam, 
também, um modo de compor o poema característico de um projeto 
poético do autor, atravessado por uma obsessão do poeta com a relação 
entre a palavra e suas possibilidades de significação, o nome e a coisa e, 
principalmente, com o ato de nomear. Nesse movimento de objetivação 
e de um certo modo concreto de conceber o poema, Antunes demonstra 
a incapacidade de se construir uma definição absoluta sobre algo, 
apontando, do mesmo modo, para uma fragilidade da linguagem no 
campo da nomeação e apontando para o dado poético como espaço de 
realização desse jogo de nomeação e exploração das possibilidades de 
significação da linguagem.

Eu sinto que a nomeação é uma questão de temática. Não se 
trata de um procedimento que eu desenvolva no sentido de 
renomear as coisas. Como procedimento me identifico mais – é 
quase uma obsessão – com a necessidade de definir o objeto, 
cercar, ver sob vários ângulos. Eu tenho obsessão por definição 
(ANTUNES citado por MEMELLI, 1998, p.224).

88



Quando o poeta faz referência a esse dado objetivo e ou 
concreto de conceber o poema e a linguagem, ele nos deixa uma pista 
esclarecedora do seu processo criativo, qual seja, quanto mais ponto de 
contato com uma infância da linguagem, mais próximo de um de um 
devir-criança da literatura. Ou: “mais criança e, paradoxalmente, mais 
maduro” (SUKMAN, 2004). 

Ao compor com a criança, Antunes reforça o devir-criança em 
sua poesia e nos convida a nos posicionar como criança diante do texto 
e do mundo, conforme anunciamos anteriormente e como demostra o 
texto a seguir.

O que essas frases nos indicam? O que elas dizem da nossa 
relação com o mundo? Essa composição de frases sobre a passagem do 
tempo e o modo de ilustração construída apontam para uma diferença 
significativa entre os dois livros, conforme já indicamos. Se no livro As 
Coisas, o traçado do desenho era delimitado por linhas mais grossas e 
“rabiscos” que indicavam Garatujas, aqui a imagem reveste-se de outros 
parâmetros de construção e capacidade representativa, designando 
outra posição de sujeito (adulto) e outra perspectiva imagética.  

Além das imagens, as interrogações sobre o tempo presentes 
na página 44, do referido livro, revelam a curiosidade infantil diante 
de questões e/ou problematizações nada simples, revelando um 
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poder de associação inusitado e um grau de complexidade capaz de 
deixar qualquer adulto sem resposta. Afinal, “crianças gostam de fazer 
perguntas sobre tudo. Nem todas as respostas cabem no adulto”.4

O livro Frases do Tomé aos três anos e o livro As Coisas não 
apresentam, em suas respectivas fichas catalográficas, a indicação de 
livros de Literatura Infantil. Esse dado reitera a proposta do devir-
criança que estamos discutindo, sobretudo, por serem livros construídos 
em parceria com a criança para pensar e problematizar o adulto. Não 
apenas o adulto, mas nossa condição no mundo. As questões colocadas 
por Tomé (coautor do livro?) podem atingir tanto o adulto quanto a 
criança e indicar possíveis processos de subjetivação.

Independente da temática da passagem do tempo, o que chama 
a atenção nesses textos, atravessados pela poesia, é a capacidade 
de direcionar o leitor para determinadas questões de linguagem e 
associações possíveis entre a palavra e o que ela representa. Um rápido 
olhar para a expressão “só mais um outro último, tá?/ eu quero muitos 
últimos!”, deixa nítido o deslocamento de sentido “de fim” da palavra 
“último”, funcionando como algo prazeroso, colocando o sujeito na 
condição de desejar “muitos últimos”. O significado usual da palavra é 
deslocado e passa a ganhar outros sentidos, tanto para o leitor quanto 
para o sujeito que a enuncia. Por esse motivo, a felicidade estampada 
na imagem do garoto do desenho fica tão evidente. De braços abertos, 

4  Verso final do poema “As Pedras”, do livro As Coisas (2000). 
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sorriso no rosto (é o que a imagem indica), uma sacola na mão direita 
e um objeto (doce?) na mão esquerda, que nos remete ao conteúdo da 
sacola e a mancha na boca, indicando algo comestível. Se o último tem 
um sabor especial, então, pela “lógica”, por que não ter muitos últimos?

Ao migrarem para o livro, essas frases|poema ainda guardam o 
sabor de um olhar infantil ainda não contaminado pelos valores do 
mundo adulto. É esse olhar de descoberta e de inquietação diante da 
linguagem a matéria-prima do que Antunes definiu como poética da 
infância. Nesse livro em especial, Antunes reitera questões teóricas 
levantadas pelos escritores modernistas brasileiros do século XX, 
principalmente Manuel Bandeira, para quem a poesia podia ser retirada 
do cotidiano, do mais simples possível.

O encontro com a infância, no livro Frases do Tomé aos três anos, 
reforça o que vimos discutindo até o momento e, por sua vez, parece 
ampliar-se nos diversos textos produzidos por Antunes. As temáticas 
são recorrentes e consistem em aspectos semelhantes aos já apontados. 
Nos poemas discutidos neste trabalho, há um modo de escrita próximo 
de uma forma de raciocínio infantil ou de uma poética da infância, um 
tom lúdico na escrita e nas imagens, no uso de pequenas narrativas. 
Antunes brinca com a linguagem e a poesia como tentativa de construir 
uma “zona de vizinhança” com a infância, tanto da linguagem quanto 
de mundo. Infância aqui considerada não como estágio inocente e/ou 
pueril, mas como potência criadora. Tais recursos mobilizam sentidos 
que, para serem apreendidos, necessitam de um rompimento com 
modos cristalizados de ler/perceber o mundo, a linguagem e, sobretudo, 
a poesia. 

Os textos e as imagens dialogam, complementam-se. As imagens 
ilustram ou interpretam o poema? Penso na soma, na composição! 
Lugares de autoria construídos. Ao receber um suporte (livro) e um 
nome de autor, os textos “do Tomé” deixam a condição de um dizer 
passageiro e passam a circular no campo da literatura e fazer parte de 
outro espaço de enunciação.

Os poemas aqui comentados, bem como o conjunto da obra de 
Antunes, indicam que o diálogo com a infância, seja na canção, no 
vídeo ou no poema, serve para (re)pensar nossa condição de adulto. 
Talvez, por esse motivo, Antunes propôs a canção Saiba (2004), lançada 
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em CD homônimo, como uma canção de ninar para adultos. Atenta 
a essa potencialidade do texto poder ser direcionado tanto para o 
adulto quanto para a criança, Adriana Calcanhotto, em 2004, regravou 
a mesma canção em um disco para crianças (Adriana Partimpim). 
Canções destinadas ao publico adulto e redirecionadas para crianças. 
Dupla captura: adulto e criança ao mesmo tempo. Devir-criança! É 
infantil? Adulto? Importa a classificação?

Para finalizar

Poderíamos finalizar este estudo cantado com Gonzaguinha que 
eu também fico com a pureza das respostas das crianças para afirmar a 
vida e a condição de eterno aprendiz; dizer com Oswald de Andrade 
que é preciso aprender com a criança que “a poesia é a descoberta do 
nunca visto”; ou com Manoel de Barros, que junto com a criança muda 
a função do verbo para que ele e a poesia possam pegar delírio! “Ser 
um eterno aprendiz” implica estar sempre aberto ao novo, a reinventar 
a própria vida para “perceber a eterna novidade do mundo”, como nos 
ensina Alberto Caeiro/Fernando Pessoa. 

Aposto, também, com Antunes que, ao compor com a criança, 
nos indica possibilidades entrar em outro espaço de produção de 
sentidos com a poesia e com a vida, acionados pelo devir-criança.

Com isso, quem sabe podemos constituir singularidades no meio 
da massa e inventar devires, nos reinventar. Acreditamos que o exercício 
da leitura literária, tal como indicado no início deste texto, contribui 
para a formação de leitores críticos diante de si mesmos e de seu tempo, 
irônicos diante das certezas cristalizadas, dos saberes e dos jogos de 
poder construídos, constantemente, para nos massificar e nos inserir 
nessa lógica do rebanho, onde tudo se padroniza. 

A constituição de singularidade exige esse compromisso aberto 
de enfrentamento consigo e com o mundo. A poesia e a literatura em 
geral podem contribuir e muito para compor linhas de fuga e processos 
de resistência. “Ser um eterno aprendiz” implica estar sempre aberto ao 
novo, a reinventar a própria vida, como nos ensinou Gonzaguinha, e 
como nos ensina Arnaldo Antunes quando estabelece parceria com a 
criança na construção da poesia. 
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AINDA UMA VEZ MAIS... LYGIA 
BOJUNGA PRODUZINDO SENTIDOS

Roselene de Fatima Coito
UEM 

Acho que o processo criador de um pintor 
e do escritor é da mesma fonte. O texto deve 
se exprimir através de imagens e as imagens 
são feitas de luz, cores, figuras, perspectivas, 
volumes, sensações.

Clarice Lispector

Introdução

Partindo da proposição de Clarice Lispector sobre o processo 
criador de um pintor e de um escritor, que são da mesma fonte, e 
do texto como um lugar em que as imagens se exprimem, proponho 
refletir sobre a função da ilustração no livro A casa da madrinha, lançado 
em 1978, escrito por Lygia Bojunga e ilustrado por Regina Yolanda 
Werneck, na 11ª edição, pela editora Agir, do Rio de Janeiro, em 1990. 

Quando Clarice Lispector (s/d), enquanto escritora e pintora, 
sugere que o processo criador de um escritor e de um pintor é da 
mesma fonte, podemos entender que ambos trabalham com a arte e 
que este trabalho demanda um debruçar-se na/sobre a imaginação. 
Esta pode ser entendida como algo constituído de imagens, as quais se 
revelam como um desvelar complexo, tendo em vista a constituição do 
sentido do conceito de imagem, a qual pode ser tomada como traços 
representativos de seres e de coisas (desenho, pintura) ou mesmo de 
discursos constituídos pela língua.

Com relação aos traços representativos de seres e coisas, temos 
que o desenho acompanha o homem desde a pré-história. Este, como é 
sabido, em desenhos rupestres, representava o cotidiano em paredes das 
cavernas. Por essa razão, a razão científica, principalmente a positivista, 
relacionou – e quiçá relaciona ainda, a imagem à primitividade humana.  
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Esta “primitividade”, principalmente com o avanço da escrita, revelou 
uma sociedade contraditória, ou seja, se a imagem está relacionada à 
primitividade, ao mesmo tempo, no século XXI está relacionada ao 
desenvolvimento tecnológico humano, tendo em vista a circulação 
da imagem nos meios digitais e/ou virtuais. Embora, no século XX, 
tenhamos vivido a “soberania do discurso”, como asseverou Michel 
Foucault (1999), a imagem, enquanto desenho, não perdeu seu espaço; 
seu espaço ficou relegado ao segundo plano da sociedade moderna 
que atribuiu ao discurso a soberania do dizer. Diante disso, podemos 
nos perguntar: como lidar com esta contradição? O que determina a 
primitividade humana no campo do saber? Essa pretensa primitividade 
instaura que olhar sobre o texto infantil?

Para responder estas perguntas, passo a arrolar alguns pressupostos 
alavancados por estudiosos da imagem, da leitura e de sua prática.

Da imagem como ferramenta da leitura: entre o cerceamento e a 
liberdade de produção de sentidos

Seguindo as proposições de John Berger (1999) sobre os modos 
de ver, o autor principia sua reflexão dizendo que o ato de ver estabelece 
nosso lugar no mundo e que ver é também um ato de escolha. A partir 
disso, pensamos: como a imagem estabelece essa relação entre a imagem 
mesma como instrumento de leitura e a leitura como um processo de 
produção de sentidos? Se escolhemos o que vemos, a leitura pode ser 
considerada da ordem do visível? 

Tomando por base os apontamentos de Roger Chartier sobre as 
práticas de leitura, o mesmo pergunta o que é ler uma imagem, quer 
ela seja simples figura ou composição complexa, quadro do mestre ou 
linhas e cores lançadas ao acaso? Diz ele que: 

às vezes, as relações estritamente ligadas, na tradição ocidental, 
entre os textos e as imagens, incitam a colocar como centrais 
as relações entre as duas formas de representação que sempre 
se excluem uma a outra, mas que sempre também, como 
testemunha Poussin, articulam o visível sobre o lisível. 
(CHARTIER, 1985, p.61)
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Diante desta assertiva de Chartier, há uma articulação do visível 
sobre o lisível quando há relações entre textos e as imagens. Nesta 
relação, se o ato de ver estabelece nosso lugar no mundo, o ver poderia 
ser considerado um ponto de partida para o ler ou um modo de ler?

Manguel (1997), ao arguir sobre o ato de leitura tomando a 
leitura de imagens, ao falar das imagens na constituição da leitura, nos 
idos tempos dos séculos passados em que havia uma população em 
sua grande maioria iletrada, toma a imagem como um instrumento de 
leitura e o ler como um perceber visualmente, que segundo ele, é um 
modo de ler. Sua reflexão está voltada, para pensar o ver como ler, no 
momento em que havia uma grande população iletrada no continente 
europeu, e, além disso, na vigilância que a Igreja tinha da produção 
do dizer, fosse ele de forma pictórica ou verbal, sobre o dito, tanto que 
a Igreja ora liberava a leitura de imagens ora cerceava sua produção, 
tirando a liberdade daquele que produzia a imagem e sua circulação. 
Isso também não foi diferente, quando no século XVIII, as livrarias 
europeias, principalmente, a francesa, a inglesa e a alemã, começaram a 
produzir ilustrações que acompanhavam os livros tanto direcionados ao 
público adulto quanto ao infantil. 

Pode-se dizer que a falta de autoridade ou de autonomia daquele 
que produzia a imagem estava relacionada tanto à questão moral, 
quando se vinculava à Igreja, quanto à questão econômica e comercial, 
quando se tratava das livrarias europeias do século XVIII. 

Essa proibição da circulação de imagens e do controle da produção 
das imagens traduz-se no cerceamento da produção de sentidos, tendo 
em vista que a imagem é a presença de uma ausência, a qual pode ser 
preenchida pelo leitor conforme o lugar que este ocupa no mundo, já que, 
para os primeiros cristãos as imagens tinham, de acordo com Manguel 
(2001), uma dupla função: o atributo e a substituição. Por ter esta dupla 
função, a imagem atribui e produz sentidos. Essa atribuição pode ou 
não estar relacionada ao texto, se se pensar na ilustração que acompanha 
o discurso e a substituição pode não ser a prevista por aquele que a 
produziu, mesmo que, como assevera Chartier “todo autor, todo escrito 
impõe uma ordem, uma postura, uma atitude de leitura” (1985, p.58).

Também neste sentido, o processo de interlocução – seja na 
identificação ou não – desencadeia, segundo Berger (1999), o processo 
de significação. Portanto, tanto o lugar que o leitor ocupa no mundo 
quanto o seu processo de interlocução com o visto e/ou lido, fazem da 
leitura um processo complexo de significações. 
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A complexidade de produção de sentidos está neste processo de 
significações do ato e do gesto de ler. Do ato, pensando na relação que 
se estabelece entre autor e ilustrador, do autor e do leitor, do ilustrador 
e do leitor, do leitor com o autor e com o ilustrador por meio do texto e 
da ilustração; do gesto não só com o que envolve o ato, mas as condições 
de produção do dizer e da circulação do dito. 

Pode-se dizer que a produção de sentidos estabelece para a 
leitura, enquanto um processo complexo, o estatuto de prática cultural 
e de prática discursiva. Dito de outro modo, ler é um processo que está 
na ordem do visível, do lisível e do interpretável e, devido a isso, há 
uma postura, uma atitude, um protocolo que envolve autor, ilustrador, 
texto, imagem e tipos de leitores. Portanto, ler não é uma prática, mas 
práticas de leitura.

A leitura como prática cultural e discursiva: breves apontamentos

Para pensar a leitura como uma prática engendrada 
socioculturalmente e desdobrada discursivamente, temos que nos 
remeter à leitura como uma questão que se diferencia de sociedade para 
sociedade, de cultura para cultura. Essa diferença se coloca por causa 
do processo histórico e econômico dos países. Sem, neste momento, 
querer adentrar em detalhes minuciosos da história e da economia dos 
países, temos que a relação que a sociedade estabelece com a leitura se 
dá de forma variada, e muitas vezes, bastante diferente. 

Fazendo uma comparação breve entre o comércio de livros em 
países de chamados de “primeiro mundo” e de “países emergentes”, 
temos que os primeiros têm uma política de barateamento dos livros, 
haja vista as modalidades de confecção dos livros em livros de bolso, 
livros de papel reciclável, além de uma forte insistência da leitura como 
uma prática efetiva na sociedade e na escola, ao passo que, nos chamados 
“países emergentes”, por questões históricas e financeiras, como o Brasil, 
a relação é outra, tanto do comércio do livro quanto da efetivação do 
ler na escola. Se, nos chamados países de “primeiro mundo” há um 
conjunto mais ou menos coeso do entendimento da importância do ler, 
no seu ato e no seu gesto, nos “países emergentes” este conjunto ainda 
está na fase do aparar as suas arestas até se chegar à leitura como prática 
social, e, mais especificamente, como cultural, mesmo havendo, no 
Brasil, por exemplo, de tempos em tempos, propagandas televisivas de 
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incentivo à leitura, mesmo sem haver uma política social e econômica 
efetiva sobre essa prática.

O historiador francês Roger Chartier (1985), no livro Practiques 
de la lecture, apresenta um capítulo, homônimo ao titulo do livro, em 
que discute esta questão da prática da leitura como prática cultural. Ele 
assim a toma partindo da história do impresso e do suporte no qual a 
leitura se instaura. Mais uma vez, essa prática cultural se relaciona com 
a questão econômica (o desenvolvimento industrial, na Inglaterra, por 
exemplo, e junto com este desenvolvimento o nascimento da imprensa 
de Guttenberg que propiciou uma divulgação e uma circulação maior de 
textos nas sociedades) e com a relação social estabelecida e estratificada 
das e nas sociedades.

Diante da história do desenvolvimento e da constituição dos 
diferentes países, a leitura apresenta práticas culturais e entendimentos 
do que seja o ler, diferenciadas. Apesar disso, as imagens do ler podem 
não variar tanto assim. Em outras palavras, há também uma história da 
leitura que alimenta algumas imagens que se perpetuam ao longo da 
história e que partem da história vigente.

Para citar um exemplo bem conhecido que ilustra o que acabei 
de dizer, trago a leitura na época em que a burguesia ascendeu ao 
poder. Neste momento histórico, a prática de leitura de romances 
estava diretamente ligada ao público feminino, público o qual fazia 
da leitura um passatempo e a leitura de jornais – uma leitura mais 
rápida e objetiva –, ao público masculino, aos homens que saiam para 
negociar. E a leitura para o público infantil era dos contos de fadas e 
das fábulas, que, em sua maioria, vinham e ainda vêm, acompanhados 
de ilustrações. Então, a prática cultural da leitura estava historicamente 
ligada à mudança da sociedade europeia daquele momento dividida em 
classes e em gênero. Pelo fato de, neste momento histórico, a criança 
ainda ser tomada como um adulto em miniatura, um pequeno selvagem, 
ou, ainda uma tabula rasa, tudo que se associava ao universo infantil 
era considerado primitivo. Foi só a partir da metade do século XIX e 
começo do século XX que o olhar sobre a mulher e a criança começa a 
tomar novos contornos em todos os campos do saber. Além da divisão e 
estratificação social do público leitor, houve uma preocupação em tirar 
as crianças da rua e colocá-las na escola e esta passa a ser então um outro 
lugar em que a leitura se realiza. 
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Segundo Roger Chartier, fora da escola, a cultura da leitura 
está trabalhada pelo escrito, pela fala e também pela memorização. 
A escola ensina a ler e este ensinamento se dá de forma regrada e 
institucionalizada e neste regramento e nesta institucionalização do ler, 
exige-se um protocolo de leitura. Assevera o historiador: 

O protocolo de leitura define quais devem ser a correta 
interpretação e o justo uso do texto e, ao mesmo tempo, desenha 
seu leitor ideal. Deste, autores e editores sempre têm uma clara 
representação: são as competências que lhes supõem que guiam 
seu trabalho de escritura e de edição, são os pensamentos e os 
caminhos que eles desejam que fundam seus impulsos e os 
efeitos de persuasão. (CHARTIER, 1985, p.57)

Como podemos ver nesta citação, a cultura da leitura é uma 
obrigação social – proporcionar o acesso também ao escrito – e 
institucional – dirigir e mediar o ato de ler para gerir, encaminhar e 
direcionar o gesto da leitura, tendo em vista que este gesto envolve 
práticas históricas, sociais, culturais e discursivas. É partindo deste 
complexo campo que envolve a leitura que passo no item seguinte a 
pensar o protocolo da leitura do texto e da ilustração do livro A casa 
da madrinha, publicado pela primeira vez em 1978, escrito por Lygia 
Bojunga Nunes e ilustrado por Regina Yolanda Werneck.

Do protocolo de leitura à produção dos sentidos: A casa da madrinha

Tomando como ponto de partida o protocolo da leitura como 
algo que “define a correta interpretação e o justo uso do texto e, ao 
mesmo tempo, desenha o leitor ideal”, conforme a citação anterior, 
como se instaurar, no processo de leitura, esse leitor ideal e esse definir 
a correta interpretação do texto?

Primeiramente, faz-se necessário entender que a literatura 
voltada ao público infantil brasileiro passou por diferentes momentos 
sobre a concepção do ser criança. Sem explanar em detalhes minuciosos 
estes diferentes momentos, é notório que o olhar para a criança, em sua 
acepção atual, começa com Monteiro Lobato na criação da personagem 
Emília, do Sítio do Pica pau amarelo. A partir deste momento, a literatura 

100



infantil ganha nova feição e as produções destinadas a este público, em 
sua maioria, não vê mais a criança como adulto e miniatura e nem 
como um pequeno selvagem, apesar de os textos direcionados a crianças 
virem, em sua maioria, ilustrados, fato este que, ainda é considerado 
por muitos, como traço de primitividade. 

É nesta nova feição do público infantil que a produção de Lygia 
Bojunga ganha destaque na literatura infantil. 

Lygia Bojunga estreia em 1972 com o livro Os colegas e, em 
1973, ganha o prêmio Jabuti. Em 1982 recebe o prêmio Hans Christian 
Andersen, uma das mais relevantes premiações em Literatura Infantil e 
Juvenil. Ganha outros prêmios e em 2004 cria a fundação Lygia Bojunga. 

Já, a ilustradora Regina Yolanda Werneck trabalhou 50 anos 
na educação de base e, além de ser autora e ilustradora de livros 
infanto-juvenis, foi representante do Brasil na UNESCO, foi júri dos 
ilustradores na Tchecoslováquia e do Prêmio Fundation Espace Enfants, 
em Genebra. Essa minibiografia de ambas revela a dedicação de seus 
trabalhos ao público infantil.

A casa da madrinha, escrito em 1978 por Bojunga e ilustrado 
por Regina Werneck, traz como um dos temas da autora, a perda da 
identidade infantil nos grandes centros urbanos contemporâneos. O 
personagem principal é Alexandre, um menino que mora numa favela 
do Rio e tem que vender coisas na rua e na praia para ajudar no sustento 
da família. 

Por ter uma vida tão difícil para uma criança que tem sua infância 
apagada, o irmão Augusto, todas as noites conta-lhe histórias e inventa 
que Alexandre tem uma madrinha e que, na casa da madrinha, ele 
poderá ter o direito de ser criança.

Alexandre sai em busca da casa da madrinha e no percurso 
encontra o pavão que sofre exploração de seus donos por ser inteligente. 
Dois personagens relegados a um segundo plano por uma sociedade 
de exploração, que seguem juntos a viagem para a casa da madrinha e 
conhecem Vera. 

A personagem Vera é uma menina de classe média que passa a 
ser a interlocutora de Alexandre e do pavão na aventura da ida à casa 
da madrinha. Contudo, sua interlocução é interrompida pela família 
quando esta sugere a Vera que há diferenças sociais, ou seja, Vera, embora 
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partilhe das mesmas fantasias de Alexandre por ser criança não deve, 
segundo sua família, se misturar com eles. Neste momento da narrativa, 
Bojunga instaura, no olhar da criança que lê, o olhar que a sociedade 
tem da criança que não terá oportunidade de ler e da sociedade que não 
propicia esta oportunidade, que, portanto, não instaura uma prática 
cultural da leitura e nem uma prática discursiva da leitura.

Outro momento da narrativa que sugere este olhar crítico da 
escritora sobre a sociedade estratificada em classes e de perfil exploratório 
está nas passagens em que o pavão e Alexandre relatam sobre sua 
vivência na escola. Alexandre conta a história da professora que levava 
uma mala para a aula e cada dia tirava desta mala um aprendizado 
diferente fugindo do que a escola tinha como imagem do ensinar. Já o 
pavão que recebe um filtro para pensar pingado, isto é, para aprender 
a ter uma obediência cega a aqueles que o possuíam com o objetivo de 
explorá-lo. Nestas duas passagens, a escola como uma instituição que 
não tem como obrigação o ensinar e o refletir, mas como um “aparelho 
ideológico” de exclusão. Então, a casa da madrinha seria este lugar de 
comida, roupas e fantasia. 

Cria-se, por meio do discurso literário, um protocolo de leitura 
de um leitor ideal da leitura deste texto e, ao mesmo tempo, um olhar 
do autor e do editor sobre o público infantil leitor como tendo as 
competências necessárias para, pelo menos, senão refletir, “pressentir” a 
crítica social realizada por este discurso. Além disso, as ilustrações que 
acompanham este texto, no primeiro momento, não são tão persuasivas. 
Há no jogo do dizer e do ver uma sutileza necessária do interpretar. 
Dito de outra forma, Regina Werneck sugere com suas ilustrações um 
caminho que pode ser seguido no ler para se alcançar um modo mais 
adequado de uma condição de possibilidade de leitura. 

É interessante notar que as ilustrações deste livro não estão, 
como de costume, na relação texto e imagem, ou seja, a ilustração 
ao lado do texto escrito. Só há uma ilustração nesta disposição da 
página. A ilustração deste livro, predominantemente, inicia, com letras 
capitulares, como vemos a seguir: 
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Essa letra capitular inicia a história de Alexandre. 
Coincidentemente ou não, começa com a primeira letra do alfabeto 
e com a apresentação da personagem principal – Alexandre e com o 
desenho da pena do seu companheiro de viagem, o pavão. Além disso, 
começar com a letra capitular, supostamente, remete aos contos de fadas 
antigos, os quais tinham as letras capitulares mais como ornamento. 
Neste caso em questão, a letra capitular e o desenho da pena, que remete 
a outro personagem da história, ultrapassam o ornamento e antecipam 
o que será dito.

Outro detalhe importante de se observar na construção desta 
negociação de sentido entre texto e imagem é a ilustração como moldura 
de capítulos, como se pode ver logo a seguir: 
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Da mesma forma que a ilustração da letra capitular, as moldura 
remetem à história que estará contida nelas. Como a passagem que 
traz a cena em que Alexandre vai para a praia vender sorvetes e que 
decide ir à casa da madrinha. A moldura traz desenhos de guarda sol, 
de pessoas se divertindo na praia e das ondas do mar. Essa moldura, ao 
mesmo tempo em que repete o texto escrito parece limitar o sentido. 
Contudo, ela não o limita. Pelo contrário, denuncia a diferença social e 
o apagamento da infância não usufruída. 

No decorrer da narrativa há todo esse jogo e essa relação de 
sentidos que vão sendo construídos no ato de ler. 

E por fim, a história acaba quando Alexandre, ao encontrar a flor 
amarela, imagina que dentro dela há a chave da casa da madrinha e diz 
a Vera que seguirá em frente porque quando encontrasse a chave, como 
dizia Augusto, ele não teria mais medo. E assim foi embora junto com 
o pavão. 

Nos últimos parágrafos da narrativa não há ilustração que 
acompanha o texto, nem como letra capitular e nem como moldura. 
Sugere, então que Alexandre está liberto do medo e que o leitor está 
aberto a novas leituras. 

E fazendo uma circularidade de sentidos na produção dos efeitos 
de sentido, a capa traz a porta azul da casa da madrinha com a flor 
amarela e a chave dentro, como se pode ver logo abaixo:
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A casa azul com a flor amarela e a chave dentro é uma ilustração 
que antecipará o final de história e criará um efeito de circularidade 
daquilo que não tem um fim, ou de uma crítica social da eterna 
diferença social entre os seres humanos, e neste caso, entre crianças que 
têm o direito à infância e de crianças que não o têm. 

Para uma reflexão final.

O propósito da reflexão aqui arrolada é de entender a leitura 
como um dispositivo complexo de produção de sentidos. E para este 
entendimento, procurei trazer um pouco da história da leitura, da 
circulação do dizer, do ato e do gesto do ler. Neste trazer da história, da 
circulação, do ato e do gesto de ler, como um texto de literatura infantil 
pode dizer muito e como pode nos fazer, enquanto leitores adultos, 
refletir sobre a leitura como prática cultural e como prática discursiva. 

Enquanto prática cultural, Lygia Bojunga Nunes alerta seus 
leitores, sejam eles de qual faixa etária for, da impossibilidade de se 
fazer da leitura uma prática cultural quando a prática política e 
institucionalizada, como a escola, não cumprem o seu papel social, 
já que, acredita-se nas sociedades contemporâneas, que cabe à escola, 
também, a função de criar dispositivos de acesso a leitura efetiva. 
Outrossim, que a exploração minuciosa do texto, enquanto escrita e 
enquanto ilustração, desenvolvem no leitor mirim um regime de olhar 
mais agudo ou afiado para o ato do ler. A ilustração serve sim para o ver, 
mas também o ler e o interpretar, como foi brevemente demonstrado 
na análise de três passagens do texto. 

A leitura exige sim uma postura, uma atitude e um protocolo. 
Este não só do autor e das editoras, mas da escola na sua função social 
no ato e no gesto do ler. 

John Berger (1999), em Modos de ler, assevera que ver é um ato de 
escolha e que só vemos o que escolhemos. Podemos dizer que mais do 
que um ato de escolha, o ver é um ato de oportunidade daquilo que se 
quer e que se pode ler. Por isso, Chartier (1985) traz em suas reflexões a 
leitura como algo que tem uma política e, enquanto tal, supõe projetos 
e discussões, intenções e reformas. Mas, diz ele também que a leitura 
exige que sempre sejam questionadas as suas razões e suas condições 
de possibilidade. E é justamente nessa perspectiva da leitura, que 
propõe projetos e discussões, que tem as suas razões e suas condições de 
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possibilidade, que o texto literário de Lygia Bojunga e as ilustrações de 
Regina Werneck se constituem como textos e que instauram o discurso. 

E como bem pontuou Aristóteles segundo Manguel (1985), o 
pensamento requer imagens e elas, as imagens, denunciam, repetem, 
renovam, ressignificam e se ressignificam na leitura enquanto ato e 
enquanto gesto, como pudemos ver ainda uma vez mais na produção 
de sentidos de Lygia Bojunga Nunes.
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“Foi assim que, devagarinho, me habituei com essa troca tão gostosa que – 
no meu jeito de ver as coisas – é a troca da própria vida; QUANTO MAIS 
EU BUSCAVA NO LIVRO, MAIS ELE ME DAVA.”

Lygia Bojunga
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A PERSONAGEM QUE SE FAZ:
Sobre Ana Paz e a ficção

Juliana Santini
UNESP/Araraquara

[...] o que realmente constitui um personagem?
James Wood

A questão aqui utilizada como epígrafe norteia a discussão de 
James Wood em capítulo dedicado à natureza do personagem, no 
volume Como funciona a ficção, cuja tradução foi publicada no Brasil 
no ano de 2012. A indagação, repetida pelo autor ao longo do texto, 
chama atenção para uma instância que, do ponto de vista do leitor de 
ficção, pode parecer pouco polêmica. Para quem lê cotidianamente, 
o personagem pode ser simplesmente aquele que vivencia os fatos 
narrados e que constituem o enredo; pode ser também protagonista 
– principal – ou secundário, dependendo do vulto que assume na 
narrativa; pelo leitor especializado, pode ser tratado como ator, actante, 
ou a partir de uma nomenclatura, digamos, volumétrica, por meio da 
qual o personagem passa a ser plano ou esférico. 

No ensaio intitulado “A personagem do romance”, Antonio 
Candido já reivindicava uma reflexão que, colocando em xeque o 
personagem, fosse menos classificatória e, portanto, considerasse 
a sua natureza enquanto objeto de representação, determinado 
pela relação fundamental entre realidade e ficção que, no limite, 
o determina e o constitui. É justamente essa relação que serve de 
mote para que Candido (2000) defina o personagem como um 
“ser fictíco”, colocando no cerne do debate a confluência entre 
o ser – ente de existência palpável, real – e a invenção ou, no 
limite, o que particulariza um personagem diante de uma pessoa.  

E é como glosa a esse mote que se pode tomar a narrativa 
Fazendo Ana Paz, publicada por Lygia Bojunga em 1991, cuja 
dimensão metaficcional é previamente apontada pela autora no prólogo 
“Caminhos”, esclarecendo ao leitor que o texto que se apresenta diante 
dele é parte de um conjunto maior, composto, ainda, por Livro – um 
encontro com Lygia Bojunga Nunes, de 1988, e Paisagem, de 1992.1 Na 
verdade, a trilogia recobre um projeto temático que se inicia, no volume 
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de 1988, com a problematização da relação da escritora com o livro e a 
leitura e termina, em 1992, com a transferência do foco para o leitor. Entre 
um e outro polo, Fazendo Ana Paz traz a lume o processo de composição 
de Lygia, que aqui dá voz a uma personagem escritora que descreve o 
embate estabelecido com seus personagens no momento da criação.

A narrativa desenvolve-se a partir do relato dessa narradora, 
uma projeção ficcional da própria autora, o que se pode verificar desde 
o princípio da narrativa, no momento em que, manifestando-se em 
primeira pessoa, ela relata o modo como redigiu uma personagem antiga: 
“Não deu nem pra me espantar direito: a tal Raquel me pegou e não me 
largou mais; me disse que precisava encontrar um lugar pra esconder 
três vontades que ela tinha; e não fez mistério nenhum das vontades, 
me contou cada uma tintim por tintim” (NUNES, 1995, p.11). Mais 
adiante, a narradora revela que a personagem e suas vontades fazem 
parte do romance A bolsa amarela, o que impõe, de imediato, uma 
aproximação entre a figura autoral e a instância narrativa, embaralhando 
realidade e ficção em um relato que trata, ironicamente, do modo como 
o discurso ficcional se engendra a partir da realidade.

Interessa, nesse sentido, observar de que maneira o livro Fazendo 
Ana Paz, colocado diante do leitor desde sempre como um relato 
metaficcional, revela para esse mesmo leitor não apenas a natureza da 
ficção, mas também o processo de composição do personagem, aqui 
representado pela busca da forma e da história de Ana Paz. Transposta 
para o livro de Lygia Bojunga, a indagação de James Wood que abriu esta 
reflexão pode, agora, ser reformulada: do que – e como – se faz Ana Paz? 
Essa pergunta conduzirá o olhar aqui lançado para a narrativa, servindo 
como instrumento de perscrutação em torno do conceito de personagem 
que se desenha ao longo do texto e, ainda, do sentido de um processo 
de composição que, partindo do real, deixa exposto o fingimento.

Edmir Perrotti (1986) situa a obra de Lygia Bojunga no interior 
de um conjunto da produção literária para crianças e jovens no Brasil 
em que se verifica a superação do utilitarismo ou o redimensionamento 
da função predominante no texto, que passa do direcionamento 

1 “Em Livro, o prólogo foi inserido posteriormente, em sua reedição pela Casa Lygia Bo-
junga. A propósito, nessa reedição, a referida obra teve o título alterado pela segunda vez. 
Se na primeira, ainda pela editora Agir, o título foi modificado para Livro: um encontro 
com Lygia Bojunga, desta vez, a autora o abreviou para Livro: um encontro.” (ANDO, 
2011b, p.2)
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pedagógico e do valor pragmático do ensinamento moral para a 
dominante poética, melhor que se diga para a dimensão estética. 
Em sua análise da diacronia da literatura infantil e juvenil brasileira, 
Perrotti observa o processo de emancipação do literário em relação ao 
pedagógico e aponta, no discurso utilitário, os traços que definiram, ao 
longo de anos, o texto como vetor de valores morais e posicionamentos 
ideológicos determinantes na formação do pequeno leitor. É nesse 
sentido que o autor acerta ao identificar, no utilitarismo, o primado de 
elementos externos à linguagem, que colocam o leitor em uma posição 
passiva, alijado do “prazer do texto” a que se refere Barthes (1993): “[...] 
se o narrado não obedece às suas próprias leis, isso se dá porque o outro 
elemento do discurso, o narrador (locutor), visando ao ensinamento, 
assume a postura de professor, reservando ao terceiro elemento da cadeia 
do discurso, o leitor, a posição de aluno” (PERROTTI, 1986, p.17).

Em Fazendo Ana Paz (NUNES, 1995), a dimensão estética do 
texto assume papel central na medida em que se constitui como tema e 
como forma. No início do relato, a narradora conta ao leitor que, assim 
como havia acontecido com Raquel, a personagem Ana “chegou” e se 
impôs em seus principais contornos: 

[...] ela chegou, e sem a mais leve hesitação, foi me dizendo:
– Eu me chamo Ana Paz; eu tenho oito anos; eu acho o meu 
nome bonito.
Tem gente que, para andar mais depressa, me chama só de 
Ana. Mas se tem coisa que eu não gosto é ver meu nome pela 
metade. E tem gente me chamando de Pazinha. Finjo até que 
não escuto quando alguém me chama assim. Mas a minha mãe 
e o meu pai sempre me deram uma força: eu nunca ouvi eles me 
chamando diferente de Ana Paz. (NUNES, 1995, p.14)

Atribuindo voz a Ana Paz em sua apresentação inicial, a 
narradora-autora traceja para o leitor o que seria o início da história: 
uma garota de oito anos que viu seu pai despedir-se apressado e, em 
seguida, ouve os tiros que teriam causado sua morte. Antes de partir, o 
pai teria pedido que não se esquecesse da carranca que ele trouxera para 
ela. Pouco se sabe sobre o que motivou o assassinato do pai de Ana Paz, 
mas as palavras desconexas que ela ouviu – militar, sindicato, tenho 
que sumir – apontam para uma situação contextual específica. A partir 
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desse momento, as vozes passam a se alternar na narrativa, de modo 
que a narradora explicará seus encontros com Ana Paz ao mesmo tempo 
em que lhe cede a palavra. Ocorre, porém, que a menina não retornará 
e deixará a escritora angustiada, com uma história por terminar, 
determinando a estrutura da narrativa. Trata-se, portanto, da narrativa 
de uma autora que conta a construção da história da personagem Ana 
Paz ao mesmo tempo em que se narra a história dessa personagem. 

Essa estrutura em abismo ou de uma narrativa menor (a vida 
de Ana Paz) que se encaixa em uma narrativa maior (a construção da 
personagem Ana Paz) é o que dá sentido ao gerúndio que faz parte do 
título do livro, traço que não deixa de antecipar a “primazia do narrar” 
em Fazendo Ana Paz: “Tem-se, assim, uma simulação de simultaneidade, 
como se os movimentos de escrita e leitura coincidissem, ou seja, como 
se o leitor tivesse contato com o texto ao mesmo tempo em que este está 
sendo escrito, feito” (ANDO, 2011a, p.185). E essa feitura, no início, dará 
muito trabalho: com o desaparecimento de Ana Paz de sua imaginação, 
a narradora cria duas outras personagens, uma jovem sem nome que se 
apaixona por um rapaz chamado Antônio; uma senhora sem nome que, 
no dia de seu aniversário, recusa a festa organizada pelo filho e parte do 
Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul para encontrar duas amigas. 

E é no encontro da velha com suas amigas – Ana Paz e a jovem 
sem nome – que as duas narrativas se cruzam:

A Moça-que-se-apaixonou-pelo-Antônio começou a se ocupar 
de lenha, graveto e abano. Quando o fogo pegou ela sentou 
perto da Velha e as duas ficaram olhando pro fogo.
As duas, não: nós três: eu também estava parada na minha 
mesa, lápis parado, olho perdido no fogão de lenha; e a gente 
ficou assim um tempão. E aí eu saquei o que as três personagens 
tinham a ver uma com a outra. Mais que depressa eu fiz a Velha 
perguntar:
– Quando foi que você se perdeu da Ana Paz?
E a Moça respondeu (direitinho) o que eu tinha acabado de 
sacar:
– No dia em que eu me apaixonei pelo Antônio.
É isso! as três são a mesma! Não foi à toa que quando eu fiz a 
moça e a Velha eu não dei nome nem pra uma nem pra outra: 
lá no fundão escuro da minha cuca eu já devia ter sacado o que 
só agora eu saquei. (NUNES, 1995, p.28)
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Mesclam-se, nesse ponto, o discurso da narradora e a fala das 
personagens, criando para o leitor a dimensão do “abismo” estruturado 
pela narrativa. O olhar do leitor tem acesso a uma cena que se constrói 
em perspectiva, sendo que a ele é dado observar a figura da narradora-
escritora diante da folha de papel, em que o lápis escreve/molda a 
matéria narrada que agora se revela por meio da instituição de um eixo 
temporal estruturante: ao unir as três personagens na figura da Ana Paz 
inicial, a escritora submete a personagem ao domínio de uma história 
que começa a se contar e, simultaneamente, já conhece seus vazios: Ana 
Paz, a criança que presenciou a morte do pai, um sindicalista, apaixona-
se por Antônio e deixa sua cidade. Na velhice, retorna à casa da infância 
e se reencontra com a menina que foi um dia e com os vestígios do que 
havia esquecido.

A construção da personagem realiza-se, assim, por meio de sua 
relação com um espaço vivido ou, se assim se preferir, por meio da 
atribuição de significado, pela experiência, a uma dada espacialidade, 
também ela composta sob os olhos do leitor a partir da fala da narradora. 
No relato de como esse espaço é desenhado para, logo em seguida, 
abrigar a personagem, encontram-se os detalhes da elaboração estética 
da escritora, que expõe ao leitor os alicerces da habitação:

Fui gostando tanto de fazer a Casa que, em vez de ir pra mesa 
escrever, eu ficava me balançando na rede, trazendo pro meu 
estúdio uma porta da minha avó, um pátio da minha outra avó. 
Parava de fazer a casa e ia plantar no pátio um pé de jasmim que 
tinha no jardim da minha prima; botava num quarto da Casa 
um guarda-roupa de espelho na porta que um dia encontrei 
num quarto de hotel; botei até na cozinha uma torneira que 
sempre pingava lá na casa onde eu me criei. (NUNES, 1995, 
p.26)

Nesse processo de revelação encontra-se a relação entre fictício 
e imaginário descrita por Wolfgang Iser (1999) em sua análise do 
estatuto da ficção. Para ele, o fictício apresenta-se como um meio para 
que o imaginário seja ativado e se constitua como um espelho e um 
desdobramento do real. Essa relação de espelhamento finca suas bases 
na instituição de um jogo, por meio do qual se constrói a articulação 
do texto ficcional com uma realidade exterior. É no fingimento que os 
termos e as regras desse jogo são apresentados, em um processo dinâmico 
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em que os “atos de fingir” discutidos pelo autor complementam-se 
continuamente. 

Em Fazendo Ana Paz (NUNES, 1995), a narrativa que conta 
o processo de composição da história de Ana Paz coloca diante do 
leitor os andaimes do fingimento, revelando cada ato em sua maior ou 
menor complexidade. Nesse sentido, o modo como se edifica a casa 
de Ana Paz deixa evidente a primeira cartada do jogo, o ato de seleção 
ou o recorte de elementos extratextuais que serão organizados pelo ato 
de combinação, responsável pela organização da sintaxe narrativa. A 
ficcionalização da escrita põe à mostra, na descrição da maneira como 
se construiu a casa da infância da personagem, os recortes de real que, 
retirados de dados referenciais, serão costurados à tessitura do texto e 
determinarão o reflexo que se mostra no espelho. 

Terminada a casa, a narradora-autora a define como a espacialidade 
que, na narrativa, funcionará não apenas como ponto de encontro da 
senhora Ana Paz com a criança que ela fora, mas também como eixo a 
partir do qual se dará a concatenação de fatos no enredo da narrativa 
secundária, qual seja a história de Ana Paz. Nesse ponto, a narração põe 
em cena uma espécie de movimento teatral, em que a casa se torna o 
palco do reconhecimento de Ana Paz por meio da ativação da memória: 
encontrando as imagens de sua infância e aquilo que optou por não ser 
quando, jovem, apaixonou-se por Antônio, decide reformar a casa. A 
reforma assume o estatuto de uma metáfora na narrativa por agenciar o 
acerto de contas com passado e representar, no limite, um movimento 
de reparação. Esse processo se confirma quando Ana Paz revela ao filho, 
que chegara ao Rio Grande do Sul com o intuito de a levar de volta ao 
Rio de Janeiro, as providências para o tombamento da casa e a doação 
do prédio para o município. A recuperação do passado e daquilo que 
ela havia esquecido – a carranca e os ensinamentos do pai – inscreve no 
espaço as marcas da renovação.

Note-se que, narrada a decisão da personagem e o seu encontro 
com o jardineiro que cuidará da casa, a escritora considera a narrativa 
pronta, faltando apenas o preenchimento de algumas lacunas – a figura 
do pai, a carranca que não poderia ser esquecida, a figura de Antônio. 
É a narração do fracasso em preencher esses espaços em branco que 
porá fim à narrativa maior no momento em que a escritora se encontra 
com uma Ana Paz revoltada por ter sido esquecida na gaveta. O último 
capítulo do livro é justamente o diálogo final entre criador e criatura e 
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revela a natureza da personagem, que se concluirá com o encerramento 
do ato de leitura:

[...] Por que que você não pode me contar pros outros assim? 
desacertada, inacabada, esperando a luz que, um dia, vai 
se acender (ou não) em tudo que é pedaço que eu tenho na 
escuridão? puxa vida! eu nasci pra viver num livro! livre”! (você 
sabe tão bem quanto eu que não tem nada mais livre que um 
livro); já chega o tempo que eu fiquei numa gaveta, já chega o 
tempo que eu fiquei na tua cabeça: tudo tão fechado, tão cheio 
de complicação. Eu quero ir lá pra fora!!

E hoje ela foi. (NUNES, 1995, p.54)

A fala final de Ana Paz a define enquanto personagem ou, para 
retomar o questionamento inicial, mostra o que a constitui. Enquanto 
“ser fictício”, Ana Paz se compõe a partir da junção de fragmentos e 
de traços que remetem a uma realidade exterior e, ao mesmo tempo, 
combinam-se em uma sintaxe narrativa específica que a insere no 
domínio do fictício. Assumindo a voz para reivindicar o direito de se 
manter desse modo, sem a linearidade da vida – que era justamente 
o que buscava a escritora –, a personagem pede para si a liberdade da 
construção de sentido que se realiza pela leitura. Se o personagem se 
define por meio de uma estrutura textual ativada pela articulação de um 
conjunto finito de traços retirados de uma realidade referencial, como 
quer Antonio Candido (2000), Ana Paz tem razão em se considerar 
“pronta”. Os três estratos temporais que se projetam das três imagens 
criadas pela escritora garantem a possibilidade de unificação do sentido 
e, ademais, permitem que Ana Paz possa, quem sabe, ser incluída na 
galeria de personagens preferidos de James Wood: “Meu gosto pessoal 
pende para o personagem apenas esboçado, cujas omissões e lacunas 
nos intrigam, fazendo-nos entrar em suas superficialidades profundas 
[...]” (WOOD, 2012, p.95).

Ao terminar a história afirmando que “hoje” Ana Paz foi 
liberada, a narradora-escritora faz com que três tempos passem 
a coincidir: o presente da narração, momento em que ela encerra a 
criação de sua personagem; o presente dos fatos narrados, tempo em 
que se deu o processo de escritura da narrativa; o presente da leitura, 
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tempo em que o leitor não se restringiu ao papel passivo da apreensão 
de significados, mas participou ativamente da construção de Ana Paz, 
unindo os fragmentos da escrita em um fio narrativo guiado pela fala 
da escritora. Nesse ponto, é necessário que se observe que a conclusão 
dos fatos narrados impõe a necessidade de reflexão em torno dessa voz 
que encerra a história da composição de sua personagem, datando-a e 
determinando o local de sua construção.

No caso específico de Fazendo Ana Paz (NUNES, 1995), as 
referências ao local e à data de composição da narrativa articulam-
se à assinatura da autora na capa do livro, uma vez que a narradora 
havia, desde o princípio, se identificado com a própria Lygia Bojunga 
pela referência à menina Raquel, de A bolsa amarela. Considerando o 
recurso por meio do qual o autor se coloca no interior da narrativa 
como personagem de si mesmo, nota-se que a narrativa de 1991 
apresenta para o leitor um segundo personagem em construção, qual 
seja a própria escritora. Aqui, o autodesnudamento, terceiro ato de 
fingir descrito por Iser, completa-se de maneira efetiva: Lygia Bojunga 
recria-se como personagem-escritora para, por meio de sua própria fala, 
colocar em evidência o como se da ficção, ou seja, como se fosse verdade, a 
personagem Ana Paz é escrita para mostrar que ela mesma é fingimento. 

Os recortes da realidade externa à linguagem irão, nesse sentido, 
ultrapassar as portas e as janelas da casa da infância de Ana Paz, que Lygia 
afirma ter extraído das lembranças de casas que conhecera em sua própria 
infância: o ato de seleção, visto da perspectiva da autoficção, envolve a 
figura do escritor, o ato da escrita e o rito de trabalho com a linguagem:

A autoficção é uma máquina produtora de mitos do escritor, 
que funciona tanto nas passagens em que se relatam vivências 
do narrador quanto naqueles momentos da narrativa em que 
o autor introduz no relato uma referência à própria escrita, ou 
seja, a pergunta pelo lugar da fala (O que é ser escritor? Como é 
o processo da escrita? Quem diz eu?) (KLINGER, 2007, p.51).

Enquanto Ana Paz refaz o passado e reconstrói as paredes de 
sua antiga casa, Lygia Bojunga faz do discurso o espaço de revelação 
da natureza da ficção e dos fragmentos de tempo – e de vida – que 
constituem um personagem. Ana Paz é linguagem e se apresenta ao 
leitor enquanto tal, fazendo-se em seus contornos ao mesmo tempo 
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em que sua criadora se refaz, sob a máscara da escritura. Para Catherine 
Gallagher (2009, p.653), a natureza do personagem se define como 
um artefato que promove uma identificação do leitor com “ninguém”, 
ou seja, trata-se de um simulacro que, no interior da narrativa, 
espelha o humano pelos traços que o constituem: “A força emotiva 
da personagem deriva, na minha opinião, da interseção, nela, de uma 
ilusória cognoscibilidade com uma aparente profundidade: do vínculo 
entre sua inexistência no real e a sensação de profunda intimidade que 
inspira no leitor”. 

Diante do jovem leitor, a narrativa dispensa o utilitarismo do 
ensinamento moral e, como linguagem, faz do “efeito personagem” de 
que fala Catherine Gallagher instrumento para revelação da própria 
linguagem. Ana é personificada como a possibilidade de reparação de 
um erro – o de ter deixado a casa da infância e os valores ensinados 
pelo pai – mas é, também, o recorte do real que vai para o texto como 
um fragmento de pessoa. Para ser verdade, a literatura se coloca, aqui, 
como fingimento e, para esse jovem leitor, a revelação dos protocolos 
ficcionais faz com que o jogo se estabeleça e se renove continuamente, 
afinal, é ele que continua fazendo Ana Paz.
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OS LUGARES DA ESCRITA:
O livro livre de Lygia Bojunga

Paulo Fonseca Andrade
UFU

É numa casa que a gente se sente só. Não do lado de 
fora, mas dentro. [...] dentro da casa a gente fica tão 
só que às vezes se perde. [...] para escrever. Não para 
escrever como havia feito até então. Mas escrever 
livros desconhecidos para mim, e nunca previamente 
determinados, por mim nem por ninguém.

Essas palavras, ditas e depois escritas por Marguerite Duras 
(1994, p.13), iniciam um belo testemunho sobre sua forma singular de 
escrita e o seu laço com as casas que habitou e onde escreveu seus livros 
e dirigiu seus filmes. São exatamente essas palavras e a força de que são 
imantadas que me vêm à memória quando penso em Lygia Bojunga, 
sua escrita, sua obra e Casa editorial que criou. Em seu site, podemos 
ler que, aos 27 anos, ela “cria sua primeira morada”, diante de uma 
mata, nas montanhas do estado do Rio de Janeiro. Essa casa, batizada 
posteriormente de “Boa Liga”, que inaugura sua relação com uma nova 
fase de vida e de escrita, será a matriz da Casa Lygia Bojunga:

A Casa Lygia Bojunga surgiu de uma necessidade da autora 
conhecer e esmiuçar o caminho que seus personagens têm que 
percorrer até chegar às mãos dos leitores. Com essa trajetória 
Lygia quer aprofundar sua relação com o livro – o que vem 
fazendo de várias maneiras há muitos anos. A nova Casa (que 
nasceu com a discrição que caracteriza a sua criadora) não tem 
a intenção de publicar outros autores; foi criada para abrigar, 
unicamente, os personagens de Lygia. (CASA, 2013, grifo meu)

É no ano de 2002 que a escritora cria uma casa editorial e passa a 
publicar e a reeditar seus próprios livros. A partir daí, então, ela assume, 
acumula duas funções: a de autora e a de editora. Já sabíamos, desde a 
chamada “trilogia do livro” – que inclui Livro: um encontro, de 1988, 
Fazendo Ana Paz, de 1991, e Paisagem, de 1992 –, de seu fascínio pelo 
livro como objeto e como dispositivo de criação. Ela nos conta: 
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Agora já faz tempo que – depois de encontros e desencontros 
com uma vocação que se anunciou nos meus 7 anos, quando 
inventei meus primeiros personagens – eu assumi por completo 
a minha vocação literária e o meu desejo de viver com livro, 
viver pra livro, viver de livro, sonhando alimentar a imaginação 
de quem vem a mim, quer dizer, de quem me lê. (BOJUNGA 
citada em CASA, 2013)

É justamente essa vocação literária e o desejo de “viver com livro, 
viver pra livro, viver de livro” que permitem a Lygia alargar o trabalho 
da criação, a partir de uma complexa manipulação dos espaços do livro, 
incluindo a perigrafia, o formato, o projeto gráfico, capa, ilustrações, 
etc. Tendo já escrito, encenado e ficcionalizado sua relação com o 
livro e com a própria escrita, é sobretudo com a criação de um espaço 
movente de diálogo com o leitor, nomeado “Pra você que me lê” (que 
ora funciona como prefácio, ora posfácio, ora “intrafácio”), que Lygia 
Bojunga irá instaurar um delicado e subversivo jogo de construção/
desconstrução do livro.

Sabemos que o livro, como tecnologia, passou ao longo de 
sua história por muitas transformações materiais e formais, a ponto 
de podermos perguntar “se ele seria um único e mesmo objeto”. O 
que os estudos demonstram é que “cada forma de apresentação do 
livro vai criando, desde a postura física, modos diferentes de leitura” 
(WALTY et al, 2000, p.14 e 17), que vão, evidentemente, interferir 
em sua significação. E é somente após o advento da imprensa, já no 
século XVII, que o livro estabelecerá um código mais fixo e rígido de 
seu modelo de apresentação. Para isso, os paratextos se multiplicam e 
passam “a exercer a função de demarcar fronteiras rígidas e hierárquicas 
entre os elementos do livro, manifestando assim os princípios de 
unidade e coesão da estética clássica” (MUZZI, 1996, p.8).

A modernidade, contudo, tornará as relações entre texto e 
paratextos ainda mais complexas, ao questionar ou diluir a rigidez dessas 
fronteiras. Opacos, ambíguos, os paratextos podem eventualmente 
funcionar como peças de um jogo múltiplo de leitura, e não tanto como 
sinalização que conduzirá o leitor a uma significação exata e unívoca.1 
1  Tomemos aqui como exemplo radical dessa possibilidade de jogo, na literatura brasileira, 

o livro Tutaméia: terceiras estórias (1967), de João Guimarães Rosa. Ele consta de um índi-
ce de leitura; outro de releitura (ao final do livro, onde os elementos do título se invertem 
– Terceiras estórias: Tutaméia – e uma nova ordem de leitura é proposta); quatro prefácios 
que vão aparecendo ao longo do livro; glossário; uma mesma vinheta (a imagem de um 
caranguejo) que se repete ao fim de algumas estórias, etc.
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Contudo, como nos adverte Eliana Muzzi,

[a] função básica assumida pelo paratexto desde sua criação 
está, entretanto, sempre presente: exibir o texto, apresentá-lo, 
encená-lo – função ostentatória e teatral. Por outro lado, o paratexto 
constitui um meio de controle do autor ou do editor sobre o livro, 
de onde advém sua aptidão para funcionar como instrumento 
ideológico: é o lugar por excelência de uma ação sobre o público, 
onde se estabelecem critérios de recepção e consumo. Essa função, 
publicitária, pragmática e estratégica, visa a situar o leitor no espaço 
social da leitura, a determinar uma atitude de leitura, e a instituir o 
texto como lugar de investimento fantasmático. (p.8, grifos meus.)

Sabemos que, na obra de Lygia Bojunga, o teatro ocupa um 
lugar privilegiado, não apenas pela formação da autora (que foi atriz na 
juventude), ou pelas mambembadas empreendidas por ela (projetos de 
encenações-monólogos de vários de seus textos), ou ainda como tema 
ou elemento narrativo. O teatro se faz presente também – e sobretudo 
– como linguagem, determinando o estilo da escrita, a composição de 
personagens e da voz narrativa, o jogo dialógico com o leitor, entre 
outros aspectos. Assim, é também nesse sentido, que devemos entender 
a apropriação feita por ela do espaço paratextual: o trabalho como 
editora, afastando-se da função de controle – “publicitária, pragmática 
e estratégica” –, traz novas possibilidades teatrais. O caráter ideológico 
do paratexto é assim deslocado para um campo limítrofe, e talvez 
indiscernível, entre a ficção e o seu fora. Por isso, se o paratexto é por 
excelência o lugar “de uma ação sobre o público”, para a Lygia-editora 
essa ação é acima de tudo pautada pela liberdade da criação teatral da 
escrita e do livro, e não por normas classificatórias ou mercadológicas. 
E se o texto, ainda, é instituído pelos paratextos “como lugar de 
investimento fantasmático”, os fantasmas que aí vagam não são – para 
Lygia (qual delas?) – os da identificação simplista e narcísica, que 
embotam as elaborações e as metamorfoses do leitor, mas, antes, aqueles 
que, pura máscara e teatro, fantasmas fantásticos, nos assombram, nos 
alertam para a necessidade das – quase sempre dolorosas – travessias.

Entendemos esse teatro de Lygia, aqui, como uma das quatro 
operações a que Roland Barthes se refere, em Sade, Fourier, Loyola 
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(1990), como necessárias à fundação de uma nova língua (não uma 
língua linguística, voltada à comunicação, mas uma língua literária, 
“que só pode oferecer-se à definição semiológica do Texto” (p.7). 
A quarta operação realizada por um logoteta (fundador de língua) 
é teatralizar. “O que é teatralizar? Não é enfeitar a representação, é 
ilimitar a linguagem.” (p.9)

Vemos assim que Lygia opera a função editorial como uma 
extensão do seu trabalho de escritora. Não que Lygia, antes, já não 
interferisse ou “brincasse” com os elementos paratextuais – desde 
seus primeiros livros, podemos observar o jogo, por exemplo, com 
as notas de rodapé: paratexto incomum em livros infantis e juvenis; 
tradicionalmente usado como comentário, em textos acadêmicos, ou 
em edições especiais, onde se faz ouvir a voz de um tradutor, editor ou 
organizador. Mas o que podemos observar é que, para Lygia, a partir 
da sobreposição dos papéis de escritora e editora, essa interferência ou 
jogo não se resume mais à proposição da ficção, ou à metalinguagem; 
ela converte-se em uma prática da letra que imprime nos livros outra 
dimensão, à medida que lhes recusa uma substância definitiva.

Tomemos alguns exemplos. Quando Lygia estabelece o “Pra você 
que me lê” como um espaço de diálogo direto com seu leitor e passa a 
utilizá-lo reiteradamente em seus livros, ele passa a produzir um efeito 
que – já presente em alguns de seus livros – estende-se para toda a sua 
obra, como se os pusesse todos em relação (inclusive porque, nesses 
paratextos, Lygia refere-se com frequência a outros livros e personagens 
seus). O efeito é justamente o de uma confusão ou indiferenciação entre 
as instâncias do autor, do narrador e das personagens (e ainda, podemos 
dizer, do editor).

Primeiramente porque não há grande diferença, em termos de 
estilo, entre a linguagem ficcional e a de comentário de Lygia, o que 
resulta num primeiro apagamento das fronteiras que dividem texto e 
paratexto (voz narrativa e voz autoral coincidem? – ela nos provoca). 
Ocorre também de o “Pra você que me lê” ganhar mobilidade, fato ao 
qual já me referi, “ora é no começo, ora no fim; ora faz parte da história, 
ora se torna ausente, ora se limita a dar uma ou outra informação sobre 
o livro que você tem na mão” (BOJUNGA, 2006, p.251). Como é o 
caso do livro Sapato de salto, em que a autora (ou seria o narrador?) 
interrompe a narrativa, a poucas páginas do final, pra travar esse 
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diálogo com o leitor, que se vê, assim, à primeira vista, obrigado a sair, 
distanciar-se do mundo ficcional e lembrar que está lendo um livro, 
para, logo em seguida, voltar a adentrar os seus domínios.

Ou ainda em Retratos de Carolina, onde o “papo”, dessa vez longo, 
acontece no início da segunda parte do livro, antes do último retrato. 
Nesse “Pra você que me lê”, Lygia pretende “contar a hesitação que 
me perseguiu até conseguir botar um ponto final na Carolina. Só que, 
dessa vez, eu converso com você em feitio de história-que-continua” 
(BOJUNGA, 2002, p.163). Esse feitio, na verdade, não nos é estranho: 
é uma nova teatralização da escrita e dos espaços do livro. A personagem 
Carolina, já acabada, “sai” do livro, de sua história, para vir conversar 
com a escritora e pedir, inconformada, mais um retrato ou dois. Para 
essa invasão da vida da autora pela ficção, num espaço supostamente 
não ficcional, Lygia nos apresenta a seguinte justificativa:

Foi também no Feito à Mão que eu perdi de vista o meu 
gosto de privacidade e trouxe as minhas moradas pro texto do 
livro. Agora, aqui, nos Retratos, retomo também essa prática: 
a de trazer minhas moradas pro meu texto. Mas com um 
propósito um pouco diferente: o de começar a integrar minhas 
personagens com os meus espaços (pensando assim: se eu sou 
uns e outras, por que dissociar uns das outras?), encarando o 
fato de que agora a gente – meus personagens e eu – passamos, 
“fisicamente”, a morar juntos. (BOJUNGA, 2002, p.163-4)

O convite feito por Lygia não é simplesmente o de tomar suas 
personagens como desdobramentos ou alter egos da autora, num espécie 
de representação ou fingimento primário. O seu teatro “expõe de 
uma só vez a arte e o trabalho, reserva a cada um deles sua escritura” 
(BARTHES, 2005, p.71-2), lembrando o efeito de distância proposto 
por Brecht, que o situa no centro do teatro revolucionário: “pelo 
descontínuo dos códigos, por essa cesura imposta aos diferentes traços 
da representação”, Lygia-editora-escritora-narradora-personagem 
“multiplica a linha escrita, não pela virtude de algum apelo metafísico, 
mas pelo jogo de uma combinatória que se abre no espaço inteiro do 
teatro” (p.75), do livro.

Já em Tchau, único livro de contos da autora, Lygia faz uma 
manipulação ainda mais sutil dos paratextos, ao atribuir a seus 
personagens a autoria das ilustrações e da caligrafia utilizadas no projeto 
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do livro. O espaço de créditos ou das informações técnicas de um livro 
é raramente acessado pela maioria dos leitores, mas, ao manipulá-lo 
dessa forma, Lygia “traz” o mundo da ficção para o da “realidade”, 
promovendo outra rasura, outra zona de indiferenciação e ambiguidade 
entre personagens, autor, editor.

Essa relação entre o fora e o dentro do texto, do livro, acaba 
por tocar aquilo que talvez seja o centro do problema de escrever: sua 
permanente inconclusão, sua errância infinita. Seria possível, construir 
um livro que não pusesse termo ao louco erro da escrita, mas que 
pudesse precisamente abrigar sua dissipação? Um livro que fosse apenas 
o fracasso ou a ausência dele próprio? Essa ausência, de que nos fala 
Blanchot, não é exatamente a negação da presença (pensemos em Fazendo 
Ana Paz, por exemplo); ela é cavada pelo próprio movimento da obra:

Escrever é produzir a ausência de obra (a desocupação).2 Ou 
ainda: escrever é a ausência de obra tal qual ela se produz através 
da obra e atravessando-a. Escrever como desocupação (no 
sentido ativo dessa palavra) é o jogo insensato, o risco entre 
razão e desrazão. (BLANCHOT, 1995, p.622-3, grifos do 
autor)

“O jogo insensato de escrever”, de que falava Mallarmé, está 
associado ao seu projeto do Livro – obra inacabada e desdobrável, que, 
sobretudo a partir de 1866, passa a perseguir obsessivamente o poeta. 
Ele traça e calcula um projeto de escrita que será o sumo da literatura, 
sua “enciclopédia” essencial e inesgotável, e, embora sempre promessa e 
plano, esse Livro – que não foi escrito de fato – tem sua realização mais 
afirmativa a partir de sua inexistência.

“O livro”, escrevia Mallarmé, “expansão total da letra, deve 
tirar dela, diretamente, uma mobilidade e, espaçoso, por 
correspondência, instituir um jogo, não se sabe, que confirme 

2  É importante aqui atentarmos para a palavra désoeuvrement, utilizada por Blanchot e que 
traduzimos por desocupação. Nas traduções para o português, tem-se preferido ociosidade, 
ou inoperância, e ainda não obrar. Apesar de desocupação não estabelecer, como no original 
francês, um jogo de palavras com obra (oeuvre/désoeuvrement), ela mantém os sentidos 
de “ociosidade”, “sem ofício”, “livre”, e também de “esvaziamento”, como quando se diz 
“desocupação de um imóvel”, reiterado aí pelo prefixo des- (separação, transformação, 
intensidade, ação contrária, negação, privação) que se encontra igualmente no original. 
Preferimos, assim, mesmo correndo o risco de cair em sulcos costumeiros da língua, estar 
em meio a seu fluxo-e-refluxo (como a palavra em francês está) a, fugindo dele, forjar algo 
como o neologismo desobramento.
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a ficção”. Tal programa, aquele que Un coup de dés realiza, 
condensa de tal modo os traços da escrita, que ela pretende ser 
topológica: a letra, única unidade de partida, barulho, quase 
som; caractere ou espaço, é uma coisa só; o livro, em movimento 
no espaço, universo em expansão. (COMPAGNON, 1996, 
p.108)

Esse novo programa, essa topologia do livro e da escrita encontra 
sua realização por meio da manipulação da letra, de uma poética 
tipográfica, já definida no prefácio de Um lance de dados: o emprego de 
diferentes tipos, a posição das linhas tipográficas, os espaços em branco, 
a composição incomum da página, que não enxerga na prega central 
do livro um limite. Assim, da letra extrai-se um movimento (“uma 
mobilidade”), que abandona a ideia de livro como mero suporte da 
escrita, ao mesmo tempo em que lhe reconduz à sua condição material 
de objeto físico – não mais pensado como simples veículo, mas como 
corpo complexo que também solicita sobre si a mão do escritor.

O livro todo-inteiro torna-se livre: “eu confundo as palavras livro 
e livre: me acontece muito querer dizer uma e sair a outra” (BOJUNGA, 
1988, p.55) – espaço não previamente mapeado, onde a escrita (a obra) 
se trabalha. Tal como nos diz o próprio Mallarmé, nos fragmentos de 
seu Livro inexistente: 

2 folhas
| o título

no verso
de uma – que se torna rosto

– no rosto da
outra – que

se torna verso.
[...]

tudo que existe extraído da folha – ao desdobrá-la –
luz que dela escapa – tudo que se deve
ver nesse branco virgem num piscar.

(MALLARMÉ, 1990, p.133)
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Num piscar de olhos, no verso tornado rosto, tornado verso, 
o branco virgem da folha desdobra-se nessa luz que escapa: a escrita, 
universo em expansão. Mas se tanto Mallarmé como Lygia Bojunga 
fazem da letra um ovo cósmico, essa espécie de átomo primordial que 
origina a escrita e o livro, suas obras permitem-nos também entender 
esse movimento de expansão como algo que se dirige a uma compactação 
que, por sua vez, devolve-nos ao infinito: reduzindo o volume dos vazios 
da escrita a fim de dar à letra maior densidade, resistência e estabilidade, 
é para o vazio sem limites que esses escritores nos conduzem. Assim, 
retornando ao verso, talvez sejam as letras que se desdobrem no branco 
virgem que nos escapa aos olhos: folha que paulatinamente se ocupa 
por uma escrita em desocupação.

A obra de Lygia acaba por nos remeter, afinal, para “a ideia de 
um livro que se escreve, se reescrevendo” (TURRER, 2002, p.37), que 
ainda está se fazendo, ali, à mão, sem começo nem fim, “território sem 
fronteiras” (BOJUNGA, 2004, p.112), pura potência encarnada.

mas um dia, eles, os livros não serão a nossa imagem mas as 
faces apreensivas dos que nos procuram a ninfa ali 
deitada apunhalou o livro, e o livro, num rasgo de vontade, 
registou o facto; a ninfa ali deitada espezinhou o livro, e o livro, 
num rasgo de sensibilidade, guardou os passos mal dados; a 
ninfa, ali deitada, queimou o livro, e o livro, num rasgo de 
inteligência, espalhou-se no ar. (LLANSOL, 1996, p.85)
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UMA CARTA PARA LYGIA: 
Desenhos ficcionais espaciais e fantásticos n’O sofá estampado

Marisa Martins Gama-Khalil 
UFU/ CNPq

Parece-me que a análise da linguagem da obra como 
espaço vale a pena ser tentada.

Michel Foucault

Lygia, desde quando comecei a ler suas narrativas, poéticas e 
instigadoras (e isso já faz tempo!), minha percepção me dizia que o foco 
para a constituição estética das narrativas era um trabalho elaborado 
com os espaços ficcionais. Por isso, pensava, como, Deleuze e Guattari 
(1995, p.13), que elas não tinham “nada a ver [só] com significar, mas 
com agrimensar, cartografar, mesmo que [fossem] regiões ainda por 
vir”. O leitor das suas narrativas entra sempre em contato com enredos 
que desvelam mundos que representam muitas vezes penosas realidades 
sociais, como a morte, a violência e as desigualdades sociais; contudo 
todo esse realismo temático não é trabalhado na forma realista tradicional 
de composição, com a descrição direta de situações coloquiais. Pelo 
contrário! O realismo temático aparece construído, em muitas de 
suas narrativas, através da irrupção do insólito nas cenas cotidianas. 
Os espaços normatizados pela sociedade sofrem um deslocamento e 
passam a abrigar espacialidades em que o irreal, o onírico e o insólito 
se desvelam. E assim tinha a certeza, em minha percepção de leitora, 
que o insólito surgia para explicar o sólido; o irreal abria-se como 
uma zona possível dentro do real, ou, dito de outra forma, o irreal 
apontava as inconsistências do real. É o que temos, por exemplo, em A 
bolsa amarela, em A casa da madrinha, em Nós três e em tantas outras 
narrativas escritas por você. 

O sofá estampado, texto que me “sacode” enquanto leitora desde a 
primeira leitura, revela ao seu interlocutor um mundo de possibilidades 
no terreno conotativo. Seu universo ficcional é plurissignificativo 
a começar pelo título: o vocábulo estampado não é mera escolha do 
acaso. Por que o sofá não é simplesmente amarelo bem clarinho e 
pronto? Ou verde, ou azul, ou rosa, ou branco? Por que Lygia? Não, 
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ele é “estampado”. Aliás, o que é estampado nesse livro? Foi a partir 
dessa indagação que iniciamos uma investigação mais apurada sobre as 
“estampas” desenhadas no livro. Vejamos a descrição do sofá:

O sofá estampado é uma graça. Gorducho. Braço redondo. 
Fazenda bem esticada. Mais pra baixo que pra alto. Mas o 
melhor de tudo – longe, nem se discute – é o estampado que 
ele tem: amarelo bem clarinho, todo salpicado de flor; ora é 
violeta, ora é margarida, e lá uma vez que outra também tem 
um monsenhor. (1991, p.9)1

Entendendo estampa por “desenho impresso ou gravado; 
imagem; figura; impressão” (LUFT, s.d., p.296), ou “ilustração fora do 
texto, em folha de papel especial, a arte de imprimir” (HOLANDA 
FERREIRA, 1986, p.577), verificamos a sua característica tanto visual 
como verbal. Se alguma coisa constitui-se de variadas estampas, essa 
coisa recebe a denominação de estampada. Um tecido, por exemplo, 
é estampado quando é composto não só por uma cor, mas por várias 
cores e/ou figuras, formas.

O texto, Lygia, assim eu o entendo, torna-se estampado por se 
constituir pelo visual, um visual onde pululam imagens ininterruptas, 
fragmentárias e, ao mesmo tempo, aglomeradas. Assim, ao relacionar 
os elementos estruturantes do texto e os códigos atualizados no mesmo, 
constatamos que o vocábulo estampado não aparece, de fato, em vão, 
pois a própria escritura da narrativa é estampada. A narrativa que 
conta a trajetória do Vítor propicia a conjunção do aparentemente 
inconjugável, construindo-se pelo alinhavo entre diferentes tecidos, 
planos, visibilidades e espacialidades.

Toda a construção de Vítor, o tatu protagonista da história, é 
norteada pela categoria básica de significação: /visão/ X /cegueira/. 
Sendo que entendo os dois termos não no sentido biológico e denotativo, 
mas no sentido metafórico. Vítor, no início da narrativa consegue ver o 
mundo – não é cego dos olhos, porém é cego de ideias, (pelo menos de 
algumas ideias). O seu percurso será, então, gerado pela necessidade de 
visão, visão essa não só constituída pelo eidô (eu vejo), mas também e, 
principalmente, pelo eidós (ideia). A cegueira, diz Sócrates, é a perda do 

1  Todas as citações do livro serão retiradas da referida edição. Assim, nas citações de O sofá 
estampado, farei referência apenas ao número da página citada.
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olho da mente. A proximidade sonora entre avoir (possuir) e voir (ver) 
indica a proximidade ideológica, pois ver é possuir o mundo.

Lygia, Vítor sempre passou para mim – e acho que para tantos 
outros leitores – o desconforto que sente pelo fato de ser olhado, de 
ser visível. Merleau-Ponty assegura-nos que “há um círculo do visível 
e do vidente, o vidente não existe sem a existência do visível” (1971, 
p.139). Um trecho da sua linda narrativa que ilustra perfeitamente 
esse sentimento de temor ao olhar do outro é quando Vítor começa a 
estudar:

Quando o Vítor entrou pra escola escolheram o lugar dele: 
primeira fila. Ele perguntou se podia trocar. Só que em vez da 
pergunta saiu um espirro. A professora respondeu saúde! E ele 
ficou na primeira fila: escolhido, cara baixa. No outro dia já 
entrou bem encolhido. Disse bom dia bem baixinho (ninguém 
ouviu), e se mudou pra segunda fila: baixinho também. E daí 
pra frente foi se mudando cada vez mais baixo e cada vez mais 
pra trás. Acabou chegando numa árvore que marcava o fim da 
classe. Deslizou pra trás do tronco: se ajeitou; entortou a cara 
pra espiar o que estava acontecendo na aula. Quando o olho da 
professora chegou perto da árvore, a cara desentortou.
Entortou.
Desentortou.
Entortou. (p.22)

Na primeira fila, Vítor seria muito notado e a sua figura visível 
ficaria exposta demasiadamente: daí ter-se escondido paulatinamente 
até chegar ao fim da classe. O parágrafo seguinte ao trecho que 
destaquei revela plenamente o resultado da não-visão dos outros sobre 
ele: “Desentortou; o tempo passou. E de tanto ninguém ver o Vítor, 
parecia que todo mundo tinha se esquecido do Vítor.” (p.22 – grifos 
nossos) O olhar, conforme a gente pode notar, constrói os signos; o 
que o nosso olho alcança é significante e, imbuído de significado, emite 
significações. Já o não-olhar destrói os signos, niiliza-os.

Na cena que citei, Vítor encontra-se na sala de aula e, apesar 
de toda a sua timidez e do desejo de apagar-se diante dos outros, ele é 
escolhido pela professora para declamar justamente o poema “O último 
andar”, de Cecília Meireles. Como leitora fiquei me perguntando: por 
que a Lygia colocou exatamente esse poema nessa cena? O último 
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andar é um lugar elevado e quem olha dele tem que lançar um olhar 
a distância. Nele, a visão é panorâmica; os mínimos espaços não são 
percebidos, só se alcançam com clareza as coisas grandiosas. O mar, 
como é colocado no poema, pode ser visualizado; em compensação, 
as coisas menores ficam imensamente diminuídas: os homens 
transformam-se em pequenos pontos. Curiosamente, o último andar 
representa para Vítor, no contexto em que ele se situa, o lugar onde ele 
desejaria estar, pois, se lá estivesse, não conseguiria olhar com nitidez 
os outros e, consequentemente, os outros não poderiam olhá-lo com 
nitidez. Bom, essa foi a leitura que fiz sobre o porquê do poema da 
Cecília naquele momento da vida do Vítor.

Aliás, Lygia, para mim, a trajetória de Vítor é marcada por 
esse desejo de manter-se escondido, sem ser olhado, um desejo de 
invisibilidade. No entanto, uma reviravolta ocorre no percurso de Vítor, 
já que, de oculto, ele passará a ser extremamente exposto, ao abandonar 
a floresta e ir para a cidade. É quando se torna tatu-propaganda em 
função do seu amor por Dalva, a gata que mora na cidade, vencedora 
do prêmio de “telespectadora mais assídua” de propagandas da TV. Para 
conquistar Dalva, Vítor torna-se tatu-propaganda (o que faz o amor!). 
Sua imagem passa a ser veiculada por milhões de telas em milhões de 
casas. No ritmo publicitário, sua imagem passa a ser “alugada-vendida-
emprestada”, até ele ser de todo “espremido”: “Ele não interessa mais: a 
tevê já espremeu tudo que ele podia dar” (p.98). Percebo, nesse trecho, 
que se evidencia o final de Vítor como tatu-propaganda; o poder de 
esvaziamento do olhar do outro é imenso, já que, de tanto a imagem 
de Vítor ser olhada, foi sendo a tal ponto esvaziada, que se tangeu para 
o nada.

E por falar dos espaços do “nada”, o jogo entre as espacialidades 
do visível e do invisível perpassa toda a trama. No plano da aparente 
invisibilidade, temos um dos mais importantes espaços da narrativa: os 
buracos que Vítor cava para fugir dos olhos dos outros. Cava buracos 
na floresta, cava buracos na cidade, cava buracos no sofá estampado da 
sala de Dalva.

O buraco, para mim, Lygia, nestes e em outros casos, metaforiza 
a abertura para o desconhecido. Foi de um buraco no crânio de Zeus 
que saiu Atena, a deusa da inteligência e, por isso, o buraco pode ser 
simbolicamente considerado como o caminho do parto natural da 
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ideia, não é? É revestido por todas essas significações que o buraco se 
estampa na narrativa. Vítor, quando cava buracos, cava a abertura para o 
desconhecido, para um espaço replenamente insólito. Com os buracos, 
Vítor reelabora suas ideias através do imaginário. Ao cavá-los, imerge 
no seu próprio espaço desconhecido – nas redes do seu subconsciente – 
e procura-se, esmiúça-se, esbarra-se em seus medos e, finalmente, acha-
se. É nos buracos que Vítor rompe as barreiras do mundo cotidiano, 
opressor, delineador de ordens, e alcança outro mundo. E esse novo 
mundo, ironicamente, um mundo onírico, será a sua forte ponte para 
o mundo real. 

Agora estou escrevendo este texto e olhando pro Vítor (um 
tatuzinho de borracha recoberto por veludo verde musgo), que ganhei 
lá pelos idos do início dos anos 90 – já do século passado! –, época em 
que fazia a dissertação do meu mestrado, cujo objeto de estudo era O 
sofá estampado. Ele fica aqui em minha escrivaninha ao lado do meu 
Dom Quixote. Olho para os dois e só agora percebo como eles têm mais 
afinidades do que eu supunha, pois ambos criam espaços fantásticos 
para instalarem-se e plantearem seus sonhos, medos, angústias.

De acordo com Louis Vax (1965), o espaço fantástico aparece 
como uma variação subjetiva do espaço objetivo – ao mesmo tempo 
homogêneo e contínuo –, desencadeada por meio da hesitação do 
sujeito, vítima de eventos anormais. O mundo exterior deixa de ser 
uma realidade plena para transformar-se em outra realidade, que 
se constitui no interior do sujeito, irradiando-se para o exterior sem 
demarcar contornos precisos. Nesse sentido, é o jogo entre os espaços 
externos e internos que define em grande parte o grau do fantástico na 
narrativa de ficção, como acontece com o seu/nosso Sofá estampado. 

Como esclarece Milton Santos (2004, p.153), o universo “não é 
um amontoado de coisas, e sim um sistema formado de sistemas que 
agem entre si [...]. O que se passa em um lugar depende da totalidade 
de lugares que constroem o espaço”, totalidade essa que abrange não 
só a topografia dos lugares físicos, mas também a complexidade entre 
os espaços internos e os externos. Contudo, “o jogo entre o exterior e a 
intimidade não é um jogo equilibrado” (BACHELARD, 1993, p.19) 
nem simples. E eu concordo com Milton Santos e Bachelard, pois 
esse jogo intensamente complexo entre o espaço externo e o interno é 
uma das principais molas propulsoras do insólito em O sofá estampado, 
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insólito que ocorre a partir da metáfora dos buracos escavados pelo 
tatu Vítor. Os buracos externos conectam-se a experiências e memórias 
internas, onde estão guardados os medos, coragens, desejos, renúncias – 
tudo se mistura para a composição de imagens que aparecem de forma 
fragmentária. Os buracos podem ser lidos como zonas de fronteira. 
No entanto tais fronteiras não figuram como uma simplificação entre 
o limite do exterior com o interior, mas como lugares de abertura e 
de diálogo entre níveis de realidade e irrealidade aparentemente 
incompatíveis. 

Essa ideia dos espaços internos e externos pode ser explicada por 
um dos recursos fundamentais para a irrupção do fantástico, no ponto 
de vista de Remo Ceserani, que é a zona de limite e de fronteira. Para 
Ceserani (2006, p.73), nas narrativas fantásticas:

 [v]árias vezes encontramos [...] exemplos de passagem da 
dimensão do cotidiano, do familiar e do costumeiro para a do 
inexplicável e do perturbador: passagem de limite, por exemplo, 
da dimensão da realidade para a do sonho, do pesadelo, 
ou da loucura. O personagem protagonista se encontra 
repentinamente como se estivesse dentro de duas dimensões 
diversas, com códigos diversos à sua disposição para orientar-se 
e compreender.

A fronteira desencadeia o “efeito limite”, e, ao trabalhar com esse 
efeito, a narrativa desloca posições e sugere o movimento entre ordem e 
desordem. Nos buracos, o nosso Vítor, apesar de considerar-se perdido, 
acaba organizando suas ideias e suas visões sobre o mundo. O trabalho 
com o “efeito limite” aparece quase sempre atrelado ao desvelamento 
de um outro espaço, o “nada”, já que tais buracos geram espaços vazios  
dentro da realidade, você concorda? 

O efeito limite, gerado pela literatura que mina o real, desloca-o, 
desestabiliza-o, assemelhando-se à noção de devir. Linda essa noção de 
devir! Para Deleuze (1997, p.11) o devir: “não é atingir uma forma 
(identificação, imitação, mimese), mas encontrar a zona de vizinhança, 
de indiscernibilidade.” Nesse sentido, o devir concretiza-se como uma 
zona intermediária, um espaço entre, no meio. O espaço proposto 
pela literatura fantástica é o do entrelugar, o da indiscernibilidade. 
Nos buracos, Vítor consegue instalar-se nesse entrelugar e construir 
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um mundo paralelo, no qual as imagens dele resultantes provocam 
sensações contraditórias, como as de hesitação e compreensão; de 
desconforto e conforto.

Entendo, Lygia, que o espaço do fantástico, do insólito, é também 
essencialmente rizomático (DELEUZE; GUATTARI, 1995), seja por 
sua multiplicidade significativa, seja pela ruptura que estabelece com 
o “real”, seja pela conexão alegórica que opera em relação ao mundo. 
Porque os rizomas são sempre a-centrados, mancham os mapas e 
quebram as pretensas linhas retas. Percebo que os buracos que Vítor 
cava quando se sente envergonhado e começa a tossir desencadeiam 
outras importantes imagens narrativas, outras espacialidades, com as 
quais Vítor depara. Tais imagens têm uma forte coerência interna, 
apesar de parecerem completamente desconexas. A primeira dessas 
figuras é a escada. A escada é símbolo por excelência da “ascensão e 
da valorização, ligando-se à simbólica da verticalidade” (CHEVALIER; 
GHEERBRANT, 1990, p. 378). 

Depois da escada, é o céu cinzento, a rua, o silêncio, a hera a 
subir pelos muros, o vento leve e o cheiro de jasmim. Essas imagens 
e espacialidades são, na verdade, a preparação para a entrada de duas 
figuras principais que aparecem na rua: o lenço estampado e frio, e a 
mulher sem rosto.

A rua pode simbolizar o próprio caminho a ser percorrido por 
Vítor. O céu cinzento remete ao cinza, a cor do inconsciente, a cor 
da “ressurreição dos mortos” (CHEVALIER; GHEERBRANT, 1990, 
p.247). Não é forçoso então pensar que Vítor, enquanto está na rua, se 
encontra num estado de conjunção com o seu inconsciente profundo. 
É como se estivesse temporariamente morto para as coisas concretas e 
pudesse renascer a qualquer momento. A sua saída definitiva dos buracos 
representará a sua ressurreição. A hera é símbolo “da persistência, do 
desejo” (CHEVALIER; GUEERBRANT, 1990, p.486); e Vítor é 
persistente, apesar dos temores que assolam seu cotidiano, tanto que ele 
cava diversos buracos na intenção de achar a rua novamente; quanto ao 
seu desejo, o seu maior desejo, no meu entendimento, é conhecer-se a 
si próprio: da imersão para a emersão e vice-versa. O vento simboliza 
a mudança que está por vir nos rumos de Vítor. É como um presságio. 
O vento é leve, pois a sua mudança é paulatina. Se pensamos no cheiro 
do jasmim, nossa percepção remete logo a um forte aroma, como o 

135



das flores que ornamentam a morte. O lenço, todos sabem, pois assim 
é marcado no imaginário popular, é símbolo do adeus: a morte é um 
adeus. Esse lenço não é um lenço qualquer, ele é estampado: “Amarelo 
bem clarinho, todo salpicado de flor; ora violeta; ora era margarida, e 
lá uma vez que outra tinha um monsenhor” (p.47). De acordo com 
a simbologia (CHEVALIER; GUEERBRANT, 1990, p.40-1), o 
amarelo é, ao mesmo tempo, símbolo da fertilidade, da morte e da 
decepção. A narrativa engloba toda a simbologia da cor amarela: Vítor 
encontra a rua nos seus momentos de decepção com o mundo e, nela, 
encontra a morte, só que esta morte é bem fértil, pois dela vem o seu 
ressuscitar, a sua constituição como sujeito “por dentro”, oposta à 
prática de subjetivação que o constrói “por fora” – pela família, pela 
escola, pela televisão, pela sociedade. O lenço é estampado de flores 
(violeta, margarida e monsenhor). A flor pode metaforizar nesse caso 
da fugacidade das coisas e da vida. A Mulher sem rosto é a principal 
imagem relacionada à morte nessa textura de imagens que dialogam e 
se esbarram. Mais uma vez posso recorrer ao imaginário popular, que 
me diz: a morte não mostra a cara.

O título do texto focaliza em close o sofá, que é um espaço de 
enorme relevo na trama. Na relação de Vítor com a gata Dalva, o sofá 
deveria ser o palco do amor, incorporar Eros – porque seria o espaço do 
“namoro” dos dois. “Seria” porque “acaba não sendo”, já que o namoro 
é pura aparência de namoro apenas.

O estampado do sofá é o mesmo do lenço. O sofá “amarelo 
bem clarinho” representa o espaço das decepções e da fertilidade. As 
decepções amorosas do tatu em relação à gata angorá. O amarelo bem 
clarinho do sofá é também fertilidade, pois, assim como o amarelo mais 
fugidio e transcendente dos raios solares, é no amarelo do sofá que 
Vítor ultrapassa os seus limites contemporâneos e viaja no tempo ao 
retornar à infância – como um raio de luz – e consegue refazer-se. 

Outro objeto importante de estampamento do espaço é a mala da 
Vó. Inversamente à ideia da caixa de Pandora, onde se encerram todos 
os males, a mala da Vó encerra todas as esperanças, descobertas e ideais 
do Vítor. A mala da Vó encerra os ideais do socialismo; a mala do pai, os 
ideais capitalistas. Vítor opta pela mala da Vó. Os temas do socialismo e 
do capitalismo são representados por dois outros importantes espaços: 
a urbe e a floresta. As coisas da cidade, da urbe, representam, em planos 
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gerais, o capitalismo. As coisas da floresta representam quase que 
sempre, na narrativa, o olhar socialista.

A gata Dalva é insensível e indiferente ao mundo real – o seu 
mundo é a tevê. Entretanto, por sua misteriosa beleza (“Nossa! Que 
coisa mais linda; como é que um bicho podia ser assim tão bonito?”, 
p.59) seduz Vítor e o leva ao caos. Ela também, no meu entendimento, 
Lygia, reforça a tematização do capitalismo, visto ser obcecada pelos 
“milagres” divulgados pela tevê, pelo mundo das aparências.

O homem moderno aprendeu que nem sempre a luz é libertadora. 
A cegueira pode ser consequência da claridade excessiva. Os neons da 
cultura moderna e a insistente luz televisiva são agentes de uma cegueira 
em massa. A modernidade legou-nos um homem que, apesar de ser 
espectador de milhões de imagens, pode ser programado para não-
ver. Dalva, mesmo não fazendo outra coisa a não ser ver (tevê), não é 
capaz de, como diz o dito popular, “ver um palmo diante dos olhos”, 
pois o seu olhar é de passividade, não de atividade. Como essa Dalva é 
paradoxal, Lygia!

Kant nos ensina que o lema da maturidade humana é sapere aude, 
que pode ser intercambiado por outro lema: videre aude. O resultado do 
ousar ver não será como confirma Sérgio Paulo Rouanet, “um mundo 
de voyeurs, e sim um mundo transparente” (1993, p.147). Dalva, no 
caso, traduz-se como voyeur; ao passo que Vítor tenta ousar ver.

Dalva localiza-se sobre o sofá e à frente da televisão; Vítor, quando 
inseguro com o fato de Dalva dar mais atenção à televisão do que a ele, 
cava um buraco no sofá, invade o “dentro” do sofá, instalando-se em 
um mundo insólito, rizomático e labiríntico. De um ponto de vista, 
podemos pensar que o mundo da TV (de Dalva) e o do buraco (de 
Vítor) assemelham-se por serem duas formas de fuga da realidade. Mas 
que fuga é essa? Percebo que as diferenças entre as imagens da TV e 
as do buraco são imensas, já que a narrativa mostra que os buracos de 
Vítor representam a sua dobra enquanto sujeito; Dalva, porém, com a 
televisão, não consegue atingir a dobra, continua passiva e submissa às 
imagens que a TV propaga. 

Por que é exatamente o sofá o eleito para representar toda a 
narrativa? Percebemos inicialmente a relação entre sofá e literatura. 
Ambos são espaços em que se pode “viajar” pelo descanso, pelo sonho 
ou pela leitura. O sofá é, na obra, um dos espaços em que ocorre a 
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entrada de Vítor, o protagonista, em “outros espaços” – diferentes do 
“real”, cujo acesso são os buracos que ele cava. Tais espaços funcionam 
como pontos de fuga da realidade e, ao mesmo tempo, espaços de 
revisão da realidade.

Os espaços insólitos descortinados pelo estampado do sofá 
e do lenço se instituem, no meu entendimento, como práticas de 
subjetivação. Michel Foucault entende a subjetivação como “um 
processo pelo qual se obtém a constituição de um sujeito, ou, mais 
exatamente, de uma subjetividade” (REVEL, 2005, p.82). A noção de 
sujeito em Foucault é percebida por meio das relações de poder e estas 
são construídas historicamente. Os dispositivos de poder interpelam 
o indivíduo e o subjetivam; entretanto, nesse processo, o sujeito, para 
projetar-se como sujeito de sua própria existência, resiste às regras, 
enfrenta os mecanismos de poder, combate e questiona os modos de sua 
sujeição Por isso, para Foucault (1988, p.91) só há poder onde existe a 
possibilidade de liberdade e o exercício da resistência.

N’O sofá estampado, é possível perceber que as construções 
metafóricas e espaciais derivantes dos buracos fazem-nos refletir sobre 
essas relações entre os sujeitos e o poder. Vítor, ao cavar buracos e adentrar 
o mundo insólito e rizomático, mesmo sem ter plena consciência, 
resiste às sujeições impostas pela sociedade e busca a sua dobra. No ver 
de Foucault (1995, p.236), “os mecanismos de sujeição não podem 
ser estudados fora de sua relação com os mecanismos de exploração 
e dominação”; por esse motivo, temos, na narrativa, um tatu que, 
ao perceber a sua condição de explorado e dominado, cria condições 
para reinventar as relações que o rodeiam, e com isso reinventar-se a si 
mesmo para poder mudar o que está fora de si – o mundo. 

Lygia, como você pode ver, na minha leitura (uma das 
tantas possíveis!), a narrativa de O sofá estampado concentra-se, 
primordialmente, no enfoque espacial. Tal enfoque constrói-se 
especialmente através do jogo entre o visível e o invisível, o mundo 
lógico e o mundo insólito, entre o cotidiano e o inexplicável.

O limite entre o cotidiano e o inexplicável foi objeto de discussão 
de alguns estudiosos do fantástico. Para Castex (citado por TODOROV, 
2004. p.32), o “fantástico se caracteriza por uma intromissão brutal 
do mistério no quadro da vida real”; Roger Callois (citado por 
TODOROV, 2004, p.32) considera que “todo o fantástico é ruptura 
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da ordem estabelecida, irrupção do inadmissível no seio da inalterável 
legalidade cotidiana”; Louis Vax (1974, p. 8) revela que a “narrativa 
fantástica gosta de nos apresentar, habitando o mundo real em que nos 
achamos, homens como nós, colocados subitamente em presença do 
inexplicável”.

Se interpretarmos esses espaços à luz da teoria de Deleuze e 
Guattari, as espacialidades insólitas corresponderiam ao espaço liso e 
as espacialidades cotidianas poderiam ser lidas como espaços estriados. 
Gilles Deleuze e Félix Guattari (1997) argumentam que o espaço 
estriado é composto por intermédio das sedimentações históricas de 
regras e movimentos disciplinares, e por essa razão ele se estrutura de 
forma linear e organizada. No estriamento, existe a organização das 
linhas, planos e formas, apontando para a normatização das ações. É o 
espaço da escola de Vítor, onde as crianças têm que ler da mesma forma, 
praticar ações ordenadas; é o espaço da agência de propagandas onde 
Vítor trabalha como tatu-propaganda, já que nesse espaço o objetivo 
maior é o de instigar os telespectadores a aceitarem passivamente as 
normas, ou seja, comprar os produtos; enfim, é o espaço da “realidade” 
social que abarca o mundo de Vítor. O espaço liso, inversamente, 
institui-se de forma peregrina, constituindo-se enquanto superfície 
que se alastra em diferentes direções, daí a sua composição ter como 
fundamento a heterogeneidade e o desgoverno. O espaço liso possui 
uma composição descentrada, obtida através de transformações 
contínuas, desencadeando-se pela metamorfose, num entrelaçado 
de linhas, planos e formas. Na narrativa, os buracos que Vítor cava 
representam o espaço liso, pois, como demonstrei, dos buracos surgem 
diferentes imagens e espacialidades, e todas elas parecem explodir em 
várias direções e formas. 

Em geral, na arte que se elabora como realista, há a instauração de 
um mundo que é erigido pelo artista por intermédio de uma ordenação 
que procura estabelecer semelhanças com o real. No caso da narrativa 
realista, a reflexão sobre o real é desencadeada especialmente a partir 
de cenas próximas das cotidianas que o leitor tem diante de si, bem 
como das críticas – diretas e indiretas – realizadas pelo escritor ao longo 
da narração. A literatura fantástica não descarta, de maneira alguma, a 
crítica sobre o real, porém ela encaminha a irrupção da crítica por outra 
perspectiva. Nela, temos a possibilidade de, diante das ambiguidades 
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deflagradas pelo irreal e pela mistura de mundos e espaços, repensarmos 
a nossa realidade, aparentemente tão homogênea e ordenada. É 
importante ressaltar que esse efeito é inteiramente natural, já que, 
por mais que não queiramos aceitar, o nosso mundo cotidiano/real 
não existe fora da conjunção com outros planos, ou seja, a realidade 
por nós habitada nos oferece espaços fragmentados, multifacetados, 
que conjugam o vivido e o imaginado, o explicável e o inexplicável, o 
cômodo e o incômodo. Dessa forma, a representação de zonas plurais 
e fronteiriças pode levar o leitor a refletir muito mais acerca de sua 
realidade.

Lygia, você nos instiga a perceber que é a alternância dos espaços 
reais e irreais que dará ao nosso tatu (bem como a tantos outros tatus) a 
possibilidade de ele conhecer-se e para enfrentar melhor o seu mundo, 
realizando a dobra de força, que o fará sujeito de si. E o exercício de leitura 
que você propõe a nós, seus insaciáveis leitores, é sempre um exercício 
de não só revisão, mas de invenção de práticas, de mundos... de arte.

No CENA III,2 para fomentar os diálogos sobre as literaturas 
infantil e juvenil, escolhemos dois grandes autores da nossa literatura 
infantil e juvenil no Brasil: você, Lygia Bojunga, e o mago mineiro 
Bartolomeu Campos de Queirós. E um dos melhores momentos do 
CENA III foi a leitura da sua carta. Antes da minha fala na mesa 
redonda sobre Lygia Bojunga, decidi ler “a carta da Lygia”. Todos 
ficaram emocionados com um pouco de você, com a possibilidade 
de escutar aquelas suas palavras expostas na carta que você havia me 
escrito, naquela que era a mesa de encerramento do evento. Foi mágico! 
Eu via nos olhos dos meus alunos, dos meus colegas professores, enfim, 
de todos, jorrar a felicidade, que era resultado do encontro com aquelas 
suas palavras. Tais palavras ecoaram no anfiteatro e pareceu-me que 
elas, naquele momento, não eram feitas somente de som, mas também 
de muitas luzes e cores, de diversas texturas, de cheiros e gostos até! Deu 
um nó na minha garganta no finalzinho e todos ficaram esperando – 
ansiosos – pra receberem suas últimas palavras da carta... E eu consegui 
chegar ao final. Pensei no Vítor, na Raquel, na Ana Paz, no Rodrigo e 
no Tuca, no Lourenço, enfim, trouxe todos bem pra perto de mim e 

2  O CENA III (Colóquio de Estudos em Narrativa: As literaturas infantil e juvenil... ainda 
uma vez) aconteceu, na Universidade Federal de Uberlândia - UFU, nos dias 11 e 12 de 
março de 2013, com o apoio da UFU, da CAPES e da FAPEMIG. Este livro é resultado, 
em grande, parte das palestras que se realizaram durante o evento.
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terminei, com eles, a leitura da carta (que vai entrar aqui no livro no 
espaço do “Pra você que nos lê”).

Quero te agradecer por sempre nos “tirar do lugar” com suas 
narrativas, sacudir nossas percepções aparentemente estáveis, mostrar 
que o insólito, o fantástico que você nos oferece, em suas narrativas, é 
uma maneira metafórica para nos fazer ver o quanto esse nosso mundo 
real é cheio de irrealidades! Sua literatura parece confirmar, sempre de 
forma mágica, a tese defendida por Maurice Blanchot (1997): a ideia de 
que a literatura, como a loucura, pertence à parte do fogo, pois tudo o 
que a cultura joga no fogo, tenta reduzir a cinzas (ou varrer pra debaixo 
dos tapetes), a literatura resgata e oferece para os seus leitores.

Para dialogar com a parte do fogo de Blanchot e com a sua 
literatura, Lygia, trago estas palavras do Bartolomeu Campos Queirós 
(em PAULINO, 1997, p.42): “A arte, e no caso a literatura, é para 
criar o desequilíbrio, buscar outro prumo, e não botar pano quente em 
inquietações mornas”.

Um grande abraço, afetuoso, cheio de admiração e ansioso por 
novos sentidos e sentimentos que virão com certeza com as palavras dos 
seus próximos livros! Sua sempre encantada leitora,

Marisa Martins Gama-Khalil
Uberlândia, 12 de março de 2013.

Referências

BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

BLANCHOT, Maurice. A parte do fogo. Trad. Ana Maria Scherer. Rio de 
Janeiro: Rocco, 1997.

CESERANI, Remo. O fantástico. Trad. Nilton Tripadalli. Curitiba: Ed. 
UFPR, 2006.

CHEVALIER, Jean; GUEERBRANT, Alain. Dicionário de símbolos. Trad. 
Vera Costa e Silva et. al. 2.ed. Rio de Janeiro: José Olympio, 1990.

141



DELEUZE, Gilles. Crítica e clínica. Trad. Peter Pál Pelbart. São Paulo: Ed. 
34, 1997.

DELEUZE, Gilles; GATTARI, Félix. Mil Platôs – v.1. Rio de Janeiro: Editora 
34, 1995.

DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Trad. Peter Pál Pelbart; Janice Caiafa. 
Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia – v.5. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1997.

FOUCAULT, Michel. História da sexualidade I: A vontade de saber. Trad. 
Maria T. Albuquerque; Guilhon Albuquerque. 13.ed. Rio de Janeiro: Edições 
Graal, 1988.

FOUCAULT, Michel. O sujeito e o poder. In: RABINOV, Paul; DREYFUS, 
Hubert. Michel Foucault: uma trajetória filosófica para além do estruturalismo 
e da hermenêutica. Trad. Vera Porto Carrero. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1995.

FOUCAULT, Michel. Linguagem e literatura. In: MACHADO, Roberto. 
Foucault: a filosofia e a literatura. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2000, p. 139-
74.

HOLANDA FERREIRA, Aurélio Buarque de. Dicionário da Língua 
Portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986.

LUFT, Celso Pedro. Minidicionário de Língua Portuguesa. São Paulo: Scipione 
[s.d.].

MERLEAU-PONTY, M. O visível e o invisível. Trad. José A. Gianotti e 
Armando Mora de Oliveira. São Paulo: Perspectiva, 1971.

NUNES, Lígia Bojunga. O sofá estampado. 11 ed. Rio de Janeiro: José 
Olympio, 1991.

QUEIRÓS, Bartolomeu. Menino temporão. In: PAULINO, Graça (Org.). O 
jogo do livro infantil. Belo Horizonte: Dimensão, 1997, p.41-3.

REVEL, Judith. Michel Foucault: conceitos essenciais. Trad. Maria do Rosário 
Gregolin; Nilton Milanez; Carlos Piovesani. São Carlos: Claraluz, 2005.

ROUANET, Sérgio Paulo. O olhar iluminista. In: NOVAES, Adauto (org.). 
O olhar. São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

SANTOS, Milton. Por uma geografia nova: da crítica da Geografia a uma 
Geografia Crítica. São Paulo: EDUSP, 2004.

142



TODOROV, Tzvetan. Introdução à literatura fantástica. São Paulo: Perspectiva, 
2004.

VAX, Louis. A arte e a literatura fantásticas. Lisboa: Arcádia, 1974.

VAX, Louis. L’univers fantastique. In: VAX, Louis. La séduction de l’étrange. 
Paris: PUF, 1965.

143



144



PRA VOCÊ QUE NOS LÊ



146



UMA CARTA...

147



148



149



150



151



152



SOBRE OS AUTORES

Graça Paulino
É licenciada em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais (1971), mestre 
em Literatura Brasileira pela Universidade Federal de Minas Gerais (1979) e 
doutora em Teoria Literária pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (1990), 
com Estágio Pós-Doutoral em Antropologia e Educação na PUC-Rio (2011). Foi 
professora de Teoria da Literatura e Semiótica na Faculdade de Letras da UFMG 
de 1973 a 1994. Atualmente é professora associada da Faculdade de Educação da 
UFMG. Tem experiência nas áreas de Letras e Educação, com ênfase em Ensino de 
Literatura, atuando principalmente nos seguintes campos temáticos: formação de 
leitores, leitura, ensino de literatura, leitura literária e letramento. É pesquisadora 
do Ceale FAE/UFMG, com Bolsa de Produtividade do CNPq.

Aracy Alves Martins
Possui graduação em Letras pela Universidade Federal de Minas Gerais (1983), 
mestrado em Educação (1993) e doutorado em Educação, pela Universidade 
Federal de Minas Gerais (2000), com doutorado Sanduíche no Institut National 
de Récherche Pédagogique – INRP, Paris-França; Pós-Doutorado realizado na 
Universidade do Minho, Portugal (2005) e nas Universidades de Campinas 
e de Coimbra, Portugal (2008/2009). Trabalhou inicialmente na Fundação 
Universidade de Rondônia/UNIR. Atualmente é Professor Associado da Faculdade 
de Educação, da Universidade Federal de Minas Gerais. Pesquisadora do CEALE 
(Centro de Alfabetização Leitura e Escrita) e do NERA (Núcleo de Estudos e 
Pesquisas sobre Relações Raciais e Ações Afirmativas). Tem experiência na área de 
Educação, com ênfase em Educação e Linguagem, atuando principalmente nos 
seguintes temas: formação de leitores, leitura literária, formação de professores, 
escolarização, livro didático/manuais escolares, relações étnico-raciais.

Silvana Augusta Barbosa Carrijo
Possui Graduação em Letras pela Universidade Federal de Goiás, Campus Catalão 
(1995), Mestrado em Letras e Linguística (2003) e Doutorado em Letras e 
Linguística pela Faculdade de Letras da Universidade Federal de Goiás (2009). 
Como parte das atividades de doutoramento, realizou Estágio de Doutorado 
na École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris. Atualmente é docente 
do Curso de Letras da Universidade Federal de Goiás, Campus de Catalão. 
Tem experiência na área de Letras, com ênfase em Estudos Literários, atuando 
principalmente nos seguintes temas: Lya Luft, imaginário, ficção, memória, 
literatura de ideias, Marina Colasanti, literatura de autoria feminina, gênero 
(gender), literatura infanto-juvenil.

153



Maria José Boaventura
Cursou, em Belo Horizonte, a Escola de Belas Artes da UFMG, especializando-
se em Desenho e Pintura, em 1976. Lecionou no Curso de Educação Artística 
da Universidade Federal do Rio Grande, até 1979. Em São Paulo, nos anos 
80, dedicou-se à ilustração e artes gráficas para várias editoras e publicações. 
Teve vários trabalhos publicados e premiados como artista, ilustradora e autora, 
entre eles o Prêmio Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, 1987; o Prêmio 
Luís Jardim: Melhor Livro de Imagens de 1988, da FNLIJ, 1989; e Menção 
Honrosa: FNLIJ, 1989. Desde 1984, vive em Tiradentes, onde participou 
da Casa de Gravura Largo do Ó, na produção, memória e difusão de edições 
de arte e ainda do Instituto Cultural Biblioteca do Ó, criando e realizando 
saraus de poesia, eventos literários, oficinas de leitura e exposições de arte.

Lucia Castello Branco
Nasceu no Rio de Janeiro, em 1955, e foi para Belo Horizonte ainda adolescente. 
É Doutora em Literatura Comparada e Mestre em Literatura Luso-Brasileira pela 
Universidade de Indiana (USA). É psicanalista e professora titular em Estudos 
Literários da Faculdade de Letras da UFMG. Autora de diversos livros de ensaios 
no campo de Literatura e Psicanálise, e ainda de romances, novelas, livros de contos 
e literatura infanto-juvenil, entre eles Júlia-Toda-Azul, O menino e a lágrima de 
Vênus, Desiderare, O fazedor de palavras e O homem da lua de abril.

Antônio Fernandes Júnior
Possui graduação em Letras pela Universidade Federal de Uberlândia (1997), 
mestrado (2002) e doutorado (2007) em Estudos Literários pela Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Atualmente, é professor adjunto da 
Universidade Federal de Goiás, Campus Catalão. Tem experiência na área 
de Letras, com ênfase em Literatura Brasileira e Análise do Discurso, atuando 
principalmente nos seguintes temas: Letra de Música e Poesia no Brasil; Arnaldo 
Antunes; autoria e suporte de textos; poesia e infância.

Roselene de Fátima Coito
Possui graduação em Letras pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita 
Filho (1990), mestrado em Estudos Literários pela Universidade Estadual 
Paulista Júlio de Mesquita Filho (1996) e doutorado em Estudos Literários pela 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (2003). Realização do 
Pós-doutorado nos anos de 2008-2009 na École des Hautes Études en Sciences 
Sociales – Paris – sob a supervisão do Prof. Dr. Roger Chartier. Atualmente é 
professora associada da Universidade Estadual de Maringá. Tem experiência na 

154



área de Letras, com ênfase em Letras, atuando principalmente nos seguintes 
temas: discurso, identidade, leitura, literatura, poder e imagens. 

Paulo Fonseca de Andrade
Possui graduação em Letras (1997), mestrado em Literatura Brasileira (2000) e 
doutorado em Literatura Comparada (2005), todos os títulos pela Universidade 
Federal de Minas Gerais. Atualmente é professor de Literatura e Ensino de 
Literatura na Universidade Federal de Uberlândia, atuando na Graduação e no 
Programa de Pós-Graduação em Letras/ Mestrado em Teoria Literária. Realiza 
pesquisa sobre a experiência literária a partir de Maurice Blanchot e Marguerite 
Duras. Nos últimos anos, tem se dedicado também à Literatura Infanto-juvenil. 

Juliana Santini
Possui Graduação em Letras pela UNESP, Araraquara (2002) e Doutorado em 
Estudos Literários pela UNESP, Araraquara (2007). Atualmente, é professora 
do Departamento de Literatura da UNESP, Faculdade de Ciências e Letras de 
Araraquara, onde atua no Curso de Letras e no Programa de Pós-Graduação 
em Estudos Literários. Desenvolve projeto de pesquisa na área de Literatura 
Brasileira, com publicações e orientações relacionadas aos temas: regionalismo na 
literatura brasileira (séculos XX e XXI); prosa brasileira contemporânea; realidade 
e representação na literatura brasileira contemporânea. Na pós-graduação, está 
vinculada às linhas de pesquisa História Literária e Crítica e Teoria e Crítica da 
Narrativa.

Marisa Martins Gama-Khalil
Possui Mestrado em Letras: Literaturas de Língua Portuguesa pela Universidade 
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho/Assis (1994) e Doutorado em Estudos 
Literários pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho/Araraquara 
(2001). Trabalhou de 1987 a 2006 na Universidade Federal de Rondônia. 
Atualmente, é professora, nível Associado, da Universidade Federal de Uberlândia, 
onde atua na graduação em Letras e no Programa de Pós-Graduação em Letras/ 
Mestrado em Teoria Literária. É líder do Grupo de Pesquisas em Espacialidades 
Artísticas e pesquisadora do CNPq com bolsa de Produtividade em Pesquisa. Tem 
livros, artigos e capítulos de livro publicados, com ênfase nas reflexões sobre o 
espaço ficcional e sobre a narrativa fantástica; bem como nas relações plausíveis 
entre Teoria Literária e Análise do Discurso.

155



Lygia Bojunga
Escritora de grande expressão no âmbito da literatura brasileira, com vinte e dois 
livros publicados no Brasil e em várias partes do mundo. Recebeu merecidamente, 
pelo elaborado e sensível trabalho com a palavra literária, muitos prêmios nacionais 
e internacionais, dos quais destacamos: o Prêmio Jabuti (1973), o conceituado 
Prêmio Hans Christian Andersen (1982) e o Prêmio da Literatura Rattenfänger 
(1986), o Prêmio Alma – Astrid Lindgren Memorial Award – (2004), e o 
Prêmio “Faz diferença” (2004). O que mais? Lygia é uma escritora que escapa a 
definições formais e por isso talvez seja importante deixá-la falar neste final de sua 
minibiografia:

Pra mim, livro é vida; desde que eu era muito pequena os livros me deram 
casa e comida.

Foi assim: eu brincava de construtora, livro era tijolo; em pé, fazia parede, 
deitado, fazia degrau de escada; inclinado, encostava num outro e fazia telhado.

E quando a casinha ficava pronta eu me espremia lá dentro pra brincar de 
morar em livro.

De casa em casa eu fui descobrindo o mundo (de tanto olhar pras paredes). 
Primeiro, olhando desenhos; depois, decifrando palavras.

Fui crescendo; e derrubei telhados com a cabeça.
Mas fui pegando intimidade com as palavras. E quanto mais íntimas a gente 
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(Texto de Lygia Bojunga para o Dia Internacional do Livro Infantil e Juvenil, 
traduzida e divulgada nos 64 países membros do IBBY).
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Este livro foi sonhado entre um 
amor inesperado que chegava e uma 

preciosa carta que se perdia – Este livro 
foi iluminado pelo olhar e pelas tintas de 
Marijô, a comadre alquimista do azul – 

Este livro foi tecido, a várias mãos, entre o 
fim do outono e o princípio do inverno do 
turbulento ano de 2013, no platô côncavo 
da cidade de Uberlândia, arrodeada de 

estranhas Minas Gerais.
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