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A Literatura Infantil/Juvenil entre textos e leitores: 

reflexões críticas e práticas leitoras, nasce do objetivo de trazer à 

luz textos de professores integrantes do Grupo de Pesquisa CNPq 

EnLIJ – “Encontros com a Literatura Infantil/ Juvenil: ficção, teorias 

e práticas”, cujas pesquisas se voltam para diferentes aspectos 

dessa literatura potencialmente dirigida a crianças e jovens. A 

publicação deste livro representa a culminância de um esforço 

que começou há algum tempo, quando nos reunimos para o I 

Encontro Nacional de Literatura Infantil/Juvenil: teorias e práticas 

leitoras, na UERJ, em junho de 2019, momento em que houve 

uma breve homenagem a escritora portuguesa Agustina Bessa-

Luís, por Viviane Vasconcelos, texto que aqui se apresenta 

plenamente desenvolvido. 

A primeira seção do livro, “Literatura Infantil/Juvenil em 

novos tempos”, constitui-se de dois capítulos. No primeiro, 

refletindo sobre a “exigência” contemporânea de uma 

conectividade que preenche todo e qualquer tempo do 

indivíduo, o professor José Nicolau Gregorin Filho questiona os 

aspectos que cercam a tecnologia e, em especial, como a 

literatura para crianças e jovens “tem sobrevivido a esse 

universo de informações em tempo real”. Evidencia, igualmente, 

preocupação com o papel da literatura e a formação de leitores 

numa sociedade de consumo imersa em realidades virtuais. 

A professora Rosa Maria Cuba Riche volta o olhar para o 

poder das mídias sociais, ilustrando seu ponto de vista com a 

análise e repercussão da obra Peppa, de Silvana Rando. Em seu 
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estudo, Rosa Riche compara Peppa a Ofélia, a ovelha, que 

protagoniza o livro homônimo de Marina Colasanti, ambas 

integrando a “galeria de personagens inconformadas da 

literatura infantil”. O foco da pesquisadora se atém a uma 

pergunta, com referência à Peppa: “Então o que faz uma obra 

com 27 mil exemplares vendidos até 2017, na 10ª reimpressão, 

premiada pela crítica, não ser mais considerada adequada para 

crianças, depois da leitura realizada por uma youtuber e 

postada na Internet?”. 

Dando continuidade às reflexões aqui trazidas, na 

segunda parte, “Literatura Infantil/Juvenil e escola”, o 

professor Thyago Madeira França empreende uma defesa 

árdua da necessidade e do direito de se ensinar literatura na 

escola pública. Alerta para o fato de que os alunos dessa rede, 

em sua maioria, pertencem a grupos sociais em situação de 

vulnerabilidade econômica, o que projeta a discussão não 

apenas no campo dos direitos humanos, mas no dos processos 

históricos de exclusão social. Considerando a escola como o 

espaço privilegiado na formação de leitores, o pesquisador 

citado defende uma abordagem em que se promova uma 

competência literária responsiva, por meio de processos de 

escolarização da literatura adequados, responsáveis e éticos no 

contato com texto literário, conjugando a formação estética 

com a formação crítica e ética. Thyago França discute práticas 

efetivas na escolarização da literatura, afastando visões que 

ratificam a leitura como simples fruição e prazer, centrando-se 

nas que envolvem o letramento literário. Exemplificando sua 

perspectiva, o pesquisador apresenta atividades, estratégias 
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metodológicas e resultados obtidos com o projeto Oficinas de 

Letramento Literário, em que foram analisados textos variados, 

a partir das etapas propostas por Cosson. 

A professora Raquel Cristina de Souza e Souza traz 

preciosas contribuições sobre a formação do leitor literário na 

escola a partir da utilização do diário de leitura como ferramenta 

didática. A pesquisadora defende a leitura literária na escola 

como experiência, enraizada na subjetividade dos indivíduos, 

além da necessidade de se inserir estudos literários nas 

discussões no campo da educação. Dando visibilidade à sua 

exposição, Raquel Souza apresenta os resultados obtidos com o 

diário de leitura em turmas de sexto ano do ensino fundamental 

de uma escola pública federal localizada no Rio de Janeiro. 

Partindo de um questionamento que intitula seu capítulo 

– Poesia na sala de aula: por que não? –, a professora Tania Maria 

Nunes de Lima Camara provoca seus leitores analisando a 

discrepância entre o prazer estético que uma obra literária 

produz e o interesse/desinteresse dos alunos. Com foco na 

poesia, constata a pesquisadora que “o estado de liberdade em 

que a língua se encontra deveria constituir-se um espaço capaz 

de atrair leitores”, o que raramente se verifica, levando-a a 

elencar alguns fatores que conduzem a essa situação. 

A terceira seção privilegia a “Literatura Infantil/Juvenil e 

o diálogo com diferentes linguagens e artes”. Nesse âmbito, o 

capítulo da professora Maria Teresa Gonçalves Pereira focaliza 

a importância da linguagem no texto literário dirigido a crianças 

e jovens, por vezes (ainda) integrando uma literatura 
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considerada como um gênero menor. Contrária a esse 

posicionamento, a pesquisadora defende: “Trata-se de uma 

literatura com objetivos, funções e temáticas próprias no 

panorama cultural brasileiro contemporâneo com identidade 

estabelecida, que forma indivíduos críticos e participativos, 

enfim, cidadãos.”. É sobre a linguagem na literatura para 

crianças e jovens que a pesquisadora se debruça, que longe 

está de ser uma simplificação da adulta, apresentando 

qualidade literária e enfoque linguístico inovador. 

Abordando o diálogo da literatura juvenil com outras 

artes, a professora Diana Navas centraliza-se no conceito de 

textos multimodais, aqueles que incluem múltiplos modos (ou 

gêneros) de representação, combinados a elementos de 

impressão, imagens visuais e design. São textos típicos da 

contemporaneidade, em que emergem novas práticas de 

leitura e escrita, bem como recursos de tecnologia 

informacional e conectividade. A pesquisadora destaca, na 

literatura preferencialmente endereçada a jovens leitores, uma 

produção híbrida, em que convergem diversos gêneros 

literários, bem como o diálogo com diferentes linguagens, em 

níveis variados, podendo atingir o plano temático e a 

arquitetura da narrativa literária, caso em que, segundo a 

autora, a linguagem literária incorpora a sintaxe compositiva de 

outras linguagens. No capítulo, sob um olhar crítico atento e 

objetivando o diálogo entre o texto literário e a linguagem da 

música, do cinema e da fotografia, o estudo se atém às obras: 

O rapaz que não era de Liverpool, de Caio Riter; A invenção de 
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Hugo Cabret, de Brian Selznick; e Catálogo de Perdas, de João 

Anzanello Carrascoza. 

Interessada em “problematizar tão somente a 

potencialidade da ilustração, elemento constituinte do livro 

endereçado às crianças, como recurso comunicativo-discursivo 

colaborativo para a construção do sentido textual”, Beatriz dos 

Santos Feres fixa o olhar nos livros com ilustração, distinguindo-

os dos livros ilustrados. Investiga o fato de a imagem influir 

diretamente na constituição do sentido global comunicado, 

sem desconsiderar outras funções que lhe são frequentemente 

atribuídas, como ornamentar o texto. Partindo de uma base 

teórica principal ancorada na Semiolinguística e em estudos 

relacionados à ilustração em livros para crianças, a autora 

reflete sobre essas e outras questões nos livros: Procurando 

firme, de Ruth Rocha, em diferentes edições; Se os tubarões 

fossem homens, de Bertold Brecht, com ilustrações de Nelson 

Cruz; O matador, de Wander Prioli, com ilustrações de Odilon 

Moraes, e Este não é um livro de princesas, de Blandina Franco 

e José Carlos Lollo. 

Destacamos, em seção específica intitulada “Literatura 

Infantil/Juvenil, minorias e diversidades”, os capítulos dos 

professores Shirley de Souza Gomes Carreira e Henrique 

Marques Samyn. O primeiro texto aborda a condição dolorosa 

do exilado que, diferentemente do emigrante, é forçado a se 

refugiar em outro país, geralmente por razões políticas, visando 

a preservar a própria vida. Evidenciando processos de 

desterritorialização e reterritorialização, a pesquisadora propõe 

uma análise da novela No pasó nada, de Antonio Skármeta, 
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inscrita no contexto da ditadura chilena: o narrador é um 

adolescente de quatorze anos, exilado em Berlim com seus pais 

e um irmão menor, depois do golpe; segundo a autora, é por 

meio do olhar dessa personagem que o leitor acompanha o 

choque entre as culturas e o seu processo de aculturação. 

O trabalho de Henrique Marques Samyn focaliza a 

história do “Pretinho Sambo” (The Story of Little Black Sambo), 

escrita em 1899, por Helen Bannerman, evidenciando o 

processo que cerca a escritura e a publicação da obra, bem 

como sua recepção por leitores e crítica. Publicado inicialmente 

em Londres, em outubro de 1899, o livro alcançou sucesso 

imediato. Nos Estados Unidos, porém, o pesquisador destaca e 

analisa a ocorrência de um modo específico de racialização de 

Sambo, bem como a reação a esse processo. Henrique Samyn 

também se interroga sobre a influência dessa história, de 

substrato racista, sobre crianças negras estadunidenses, 

lançando, ao final, duas propostas investigativas a seu leitor. 

Finalizando as reflexões críticas suscitadas por este 

livro, a última seção intitula-se “Literatura Infantil/Juvenil, 

questões a rever”, iniciando com o texto da professora Marisa 

Martins Gama-Khalil. Sobre uma literatura reduzida a seu 

adjetivo infantil ou juvenil, em que pese um discurso utilitário, 

interroga a referida pesquisadora: “Entretanto alguém já ouviu 

falar que há uma escultura ou uma pintura voltada para 

crianças e jovens especificamente? [...] O rótulo infantil e 

juvenil não ajudaria o mercado a vender mais os produtos 

registrados dessa forma?”. Iluminando a questão, Gama-Khalil 
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resgata o pensamento da crítica, trazendo a contribuição de 

vários estudiosos da literatura infantil e juvenil. 

Questionando igualmente aspectos demarcadores do 

texto para crianças e jovens, bem como as relações entre a LIJ, 

o compromisso com a formação de leitores e a influência do 

mercado sobre essa produção, a professora Ana Crelia Dias 

discute aspectos como qualidade estética em obras para 

crianças diante do alargamento do conceito de literário e a 

importância de livros informativos. Analisa alguns caminhos da 

produção literária para a infância, bem como o conceito de 

reendereçamento, ilustrando com a obra O galo gago, de 

Antonio Carlos Secchin. 

O capítulo do professor Flavio García apresenta uma 

leitura do conto O menino no sapatinho, de Mia Couto, sob o 

ponto de vista da figuração insólita. O texto, porém, parte de 

considerações sobre o que se está sendo chamado de literatura 

infantil e/ou juvenil. O pesquisador realça que noções envolvendo 

a identificação de traços comuns conduzem à construção de um 

leitor implícito infantil, mas fronteiras permeáveis permitem que 

o texto deslize de um público leitor a outro diferente, como 

acontece com a história eleita para este trabalho. 

A professora Regina Michelli traz seus questionamentos 

acerca do maravilhoso e da ameaça que paira sobre seres 

mágicos, como bruxas, fadas e duendes, banidos de alguns 

livros possivelmente destinados a crianças ou mesmo a jovens. 

Considerando a metamorfose como elemento que contribui 

para a caracterização do maravilhoso, a referida pesquisadora 
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fixa o olhar no protagonismo feminino, analisando contos dos 

irmãos Grimm em que a personagem feminina é capaz de 

operar transformações metamórficas como processo de 

salvamento próprio ou de redenção de outrem. 

Este livro, por meio de seus autores, apresenta 

inquietações, questionamentos, análises críticas, proposições 

metodológicas... Oferece, a seu leitor, um passeio por 

diferentes perspectivas teóricas e práticas capaz de compor 

boa parte desse mosaico que é a literatura passível também da 

recepção infantil e juvenil. 

Boa leitura! 

Regina, Nicolau e Flavio 
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Viviane Vasconcelos 

Há pequenas impressões finas como 
um cabelo e que, uma vez desfeitas 

na nossa mente, não sabemos aonde 
elas nos podem levar. Hibernam, por 

assim dizer, nalgum circuito da 
memória e um dia saltam para fora, 

como se acabassem de ser 
recebidos. Só que, por efeito desse 

período de gestação profunda, 
alimentada ao calor do sangue e das 

aquisições da experiência temperada 
de cálcio e de ferro e de nitratos, 

elas aparecem já no estado adulto e 
prontas a procriar. Porque as 

memórias procriam como 
se fossem pessoas vivas.1 

(Agustina Bessa-Luís) 

Este texto é, antes de tudo, uma homenagem cujas 

partes iniciais foram apresentadas oralmente no dia 04 de 

junho de 2019, um dia após a morte da escritora Agustina 

Bessa-Luís (1922-2019), na abertura do I Encontro Nacional de 

Literatura Infantil/Juvenil: teorias e práticas leitoras. Sendo um 

texto em forma de homenagem, fala de memória e de exercício 

de leitura. Por ser uma escrita sobre a morte, quer mencionar 

o que permanece pela presença, o que me faz lembrar das 

páginas iniciais de Adeus a Emmanuel Lévinas, discurso em que 

Jacques Derrida fala da morte do amigo, quando o filósofo 

anuncia o temor em dizer a perda de Lévinas: “A quem nos 

                                                           
1 BESSA-LUÍS, 2004, p.13. 
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dirigimos num momento como este? E em nome de quem nos 

autorizamos a fazê-lo?” (DERRIDA, 2008, p.16). Recorro à obra, 

que me permite a escrita deste texto ainda sem definição. E, 

inevitavelmente, aos leitores e futuros descobridores da obra 

de Agustina Bessa-Luís, escritora polígrafa e uma das maiores 

vozes das Literaturas de Língua Portuguesa. 

A epígrafe com qual abro este trabalho, presente no livro 

Antes do degelo, publicado em 2004, retoma uma discussão 

presente em Crime e castigo, o conhecido romance de Fiódor 

Dostoiévski, para problematizar uma das questões centrais da 

obra agustiniana, a saber: a armadilha da escrita literária diante 

da relevância de temas relativos à História e à Memória. O 

discurso, operacionalizado por meio de fragmentos ou pistas 

inconclusivas, reforça a tese de uma impossibilidade de haver 

um diálogo mais perceptível entre as duas obras, a de Agustina 

e de Dostoiévski. Todo e qualquer intertexto na escrita 

agustiniana, seja ele feito por meio de fatos, referências a 

quadros, ou através de figuras históricas, como Marquês de 

Pombal, ou escritores, como Camilo Castelo Branco, será um 

jogo que se abre nos romances como uma demorada 

especulação dos narradores acerca das relações humanas. 

No artigo “Crime e Tragédia – II”, que integra os escritos 

entre 1965 e 1969 reunidos no livro Alegria do mundo I, 

Agustina analisa uma observação sobre Crime e castigo atribuída 

a Kafka, a quem dedica outros textos críticos. Com uma escrita 

aforística, tão característica de sua obra, Agustina diz que “o 

mistério policial não aspira à verdade, mas sim ao diagnóstico 

perfeito duma encenação” (BESSA-LUÍS, 1996, p.265). 
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Interessa-me particularmente pensar, neste momento, 

que uma parcela significativa da obra agustiniana também 

serve à encenação, como se as personagens estivessem 

contracenando em um palco em que pouco importa a verdade 

como um objetivo final das interpretações dos narradores ou 

dos leitores, mas o percurso para o qual somos convidados a 

relativizar as certezas por meio das versões possíveis para uma 

história, seja ela fictícia ou não. 

Em A corte do norte, publicado em 19872, por exemplo, 

a morte de Rosalina, a baronesa de Madalena do Mar, parece 

ser o enigma que atravessa toda a narrativa. “Quem matou 

Rosalina?”, é uma interrogação que poderia estar em qualquer 

gênero policial, mas que nada significa dentro do romance 

agustiniano, que é um demorado exercício de reflexão sobre os 

papéis sociais no século XIX, a arte e a representação. A história 

de Rosalina/Emília, um duplo sustentado desde o início do 

romance, vai e volta no tempo por meio de reconstruções da 

vida da atriz. 

Essa forma de escrita, que parece trazer uma organização 

linear através de fatos, capítulos, sequências que, 

aparentemente, revelariam uma progressão, engana desde o 

primeiro romance de grande aceitação do público, A Sibila. 

Publicado em 1954, talvez seja um dos mais conhecidos da obra 

de Agustina Bessa-Luís. Narra a história da família Teixeira a 

                                                           
2 Há na narrativa uma descrição biográfica da famosa atriz Emília das Neves, que ficou 
conhecida como Linda Emília. No romance, ela é conhecida como Emília de Sousa, seu último 
sobrenome. A história de Emília, a atriz, se confundirá com Rosalina de Sousa, Baronesa de 
Madalena do Mar. 
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partir da personagem principal, Joaquina Augusta, que é uma 

mulher de poder e sabedoria, caracterizada como a Sibila. No 

livro, organizado em dezenove capítulos, o leitor parece 

reconstituir com o narrador memórias da casa da Vessada, 

propriedade que é quase um cenário da vida da família. A 

rememoração é despertada por Germana, ou Germa, que, ao 

visitar a velha casa, inicia na narrativa as lembranças da tia 

Joaquina Augusta. A rememoração é ponto de partida para o 

início do trabalho do narrador onisciente em terceira pessoa, que 

conta detalhadamente cada particularidade da casa, dos 

personagens que passaram por ela. Realiza inúmeras digressões, 

retoma fragmentos de memórias que vão e voltam alternando 

uma memória individual e uma memória familiar. O leitor 

percebe, então, que não se trata de Germa ou de Quina somente, 

mas de uma narrativa acerca da importância da memória: 

É esta a mais grandiosa história dos homens, a 
de tudo o que estremece, sonha, espera e tenta, 
sob a carapaça da sua consciência, sob a pele, 
sob os nervos, sob os dias felizes e monótonos, 
os desejos concretos, a banalidade que escorre 
das suas vidas, os seus crimes e as suas 
redenções, as suas vítimas e os seus algozes, a 
concordância dos seus sentidos com a sua 
moral. Tudo o que vivemos nos faz inimigos, 
estranhos, incapazes de fraternidade. (BESSA-
LUÍS, 2005, p.250) 

A análise inquieta do narrador me faz lembrar do que 

diz Eduardo Lourenço (1993) sobre a totalidade da obra de 

Agustina Bessa-Luís, uma espécie de “tapeçaria” em que reúne 

fragmentos de memórias, muitas definições de tempo e de 

espaço. Quando mencionamos uma obra de Agustina, parece 
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que já podemos recorrer a outra, em um movimento que 

oferece aos leitores um labirinto ficcional desenvolvido por 

esse conhecimento sempre parcial da história humana. Para 

isso, essa escrita, como já dito, não só se relativiza, como 

também tudo que a compõe. 

Ainda sobre essa relativização, penso em Um bicho da 

terra (1984), obra que narra a vida de Uriel da Costa (1585-

1640), um filósofo judeu de nacionalidade portuguesa, nascido 

no Porto com o nome de Gabriel da Costa Fiuza, de família 

judaica, mas que converteu ao catolicismo por imposição da 

Inquisição da Península Ibérica. Muda-se com a família para 

Amsterdã, mas também é perseguido por suas ideias liberais 

em relação aos dogmas religiosos. Ao descrever o quadro A 

jovem do copo de vinho (1659-1660), do pintor holandês, 

Johannes Vermeer, o narrador aproxima a figura a Uriel, 

afirmando que ele está “sujeito a tantas emendas e retoques” 

(BESSA-LUÍS, 2005, p.37). Na capa da primeira edição do livro 

de Agustina Bessa-Luís está o quadro de Rembrandt, O filósofo 

em meditação (1632), que também é inserido na narrativa para 

ratificar as incertezas em relação aos fatos e a grandiosidades 

das histórias escritas à contrapelo, para lembrar de uma das 

exigências tão conhecidas do pensamento de Walter Benjamin 

(1996) sobre a tarefa do historiador: 

A vida de Uriel não ocupa o centro da 
perspectiva; é a escada, com sua revolução 
perdida na altura, que se manifesta como coisa 
intencional. Uriel está à parte, munido da 
disposição de espírito necessária para penetrar 
no mundo desconhecido, perante o qual todas 
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as maneiras de pensar e todos os conceitos já 
declarados não servem de ajuda. (BESSA-LUÍS, 
2005, p.275) 

No documentário Conversazione a Porto (2005/2006), 

dirigido por Daniele Segre e que resulta no livro organizado pelo 

professor Aniello Avella, Um concerto em tom de conversa 

(2007), Agustina Bessa-Luís e o cineasta Manoel de Oliveira 

conversam sobre literatura, cinema, criação, memória, história. 

No texto de apresentação do livro de Avella, há uma afirmação 

importante acerca do que apresentei até agora: “os dois 

realizam uma tentativa de escavação dos sentimentos 

humanos em busca da ‘origem primordial’, da ‘verdade’, apesar 

de terem consciência de que ela é ontologicamente ilusória” 

(AVELLA, 2007, p.15). 

Os narradores de Agustina Bessa-Luís, que sempre 

despertaram a atenção de Manoel de Oliveira, reconhecem 

constantemente a complexidade do que chamamos de 

realidade e provisoriedade do tempo. Tomo como exemplo 

um dos seus conhecidos filmes, Francisca, de 1981, cujo enredo 

tem início em uma encomenda feita à Agustina Bessa- Luís. A 

ideia principal do romance agustiniano parece ser Fanny Owen, 

título da obra da escritora. Mas, ao trazer Camilo Castelo 

Branco e trechos de novelas e pensamentos por meio do que a 

própria escritora chamou de “colagem”, o narrador usa o 

intertexto para explorar as relações amorosas, a forma do 

romance oitocentista, a densidade das histórias amorosas que 

ultrapassam o tempo histórico. 
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Em Contemplação carinhosa da angústia (2000), livro 

que reúne textos não-ficcionais escritos em diversos momentos 

da obra de Agustina Bessa-Luís, o primeiro escrito é uma 

resposta a um inquérito do jornal Libération, publicado na 

coleção Le livre de poche, de 1998, que pergunta à escritora por 

que ela escreve: “Escrever é isto: comover para desconvocar a 

angústia e aligeirar o medo, que é sempre experimentando nos 

povos como uma infusão de laboratório, cada vez mais 

sofisticada” (BESSA-LUÍS, 2000, p.16). Na resposta, a escritora 

ainda afirma que escreve para incomodar, para desiludir. 

De algum modo, quando falei no início desta breve 

homenagem que abordaria a obra de Agustina, certamente 

sabia que não daria tempo de explorar todos os caminhos 

apresentados nas narrativas agustinianas. O desconcerto ao 

qual se refere a escritora é o meu modo de perceber esta 

imensa obra. Volto ao livro citado no parágrafo anterior, mais 

especificamente ao texto que dá título à obra, Contemplação 

carinhosa da angústia, apresentado em 1975, porque parte do 

discurso parece exemplificar minha argumentação sobre a 

escrita agustiniana: 

A experiência interior, factor desacreditado, é 
ainda, na civilização ocidental, uma medida de 
revelação dos fenómenos que são, ao mesmo 
tempo, os factos que a razão examina e que o 
espírito resgata ao mistério. O mundo parece 
estar hoje centrado numa realidade 
intransponível de que fazem parte mesmo as 
ideologias consideradas revolucionárias. Em 
detrimento da vida, que é força de realizar, o 
mundo consome os seus conhecimentos e 
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aquisições com estranha voracidade. A cultura, 
como corpo duma ideia, desmorona-se. A 
linguagem adormece na sua simplificação e 
volta ao pobre balbucio da infância. E quando se 
valoriza a consciência, ela parece agir mais 
como uma inibição, do que como um 
mecanismo da cultura possível. [...] Contudo, a 
vida não é uma punição nem uma justificação: é 
uma acção momentânea de amor e desamor. 
(BESSA-LUÍS, 2000, p.19-20) 

Ainda sobre a experiência humana, a escritora realiza 

uma extensa reflexão em que ressalta o conflito entre o poder 

e o fracasso, a relevância das pequenas histórias do cotidiano 

que, segundo Bessa-Luís, são as maiores fontes da literatura: 

Eu sou uma escritora, testemunha sensível dos 
costumes, circunstâncias e discursos da minha 
época. A minha tarefa é compreendê-los, 
tentando arrancá-los à circularidade das 
verdades que a angústia e o tédio autorizam 
num tempo medido entre a vida e a morte. Para 
além da duração vegetativa e do caminho 
aberto às transformações que cada profissão 
admite, há alguma coisa mais. Há uma 
revelação reflexiva e uma revelação também da 
nossa presença imaginária que inclui forças 
inumanas e poderes que ultrapassam o real. 
São estas, sobretudo, que actuam nos leitores, 
pois de certa maneira eles esperam um destino 
singular na vulnerabilidade da sua própria vida. 
(BESSA-LUÍS, 2000, p.23) 

O destino singular destacado no discurso de Agustina 

Bessa-Luís parece existir nas reflexões de seus narradores 

quando as personagens entram em contato com a literatura ou 

com outras manifestações artísticas. Outra observação relevante 
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presente em Contemplação carinhosa da angústia é a 

importância da realização no intervalo entre a vida e a morte. Em 

muitas das suas obras ficcionais, fica evidente a necessidade da 

criação como uma possibilidade de reinvenção constante de 

sentidos para histórias de pessoas públicas ou não, assim como 

a relevância de uma força quase inumana trazida pela 

acentuação de características aparentemente misteriosas, como 

a adivinhação. Posso lembrar novamente de A Sibila ou de um 

conto, ainda não citado nesta homenagem, que é A mãe de um 

rio, publicado em 1981, que conta a história de Fisalina, uma 

jovem que mora em uma aldeia e que recorre a uma entidade, a 

Mãe do Rio, para tentar escapar das convenções às quais está 

submetida e acaba assumindo certas características da figura. 

Sobre o destino humano, lembro de A ronda da noite, 

de 2006, último livro escrito por Agustina. O narrador sugere 

uma leitura da vida da protagonista do romance, Martinho 

Nabasco, a partir da relação que ele estabelece com o quadro 

de Rembrandt. As figuras que estão representadas na tela vão 

se movimentar, incansavelmente, de acordo com diferentes 

momentos do quadro na família Nabasco. A análise da tela 

permite ao protagonista se desafiar, interrogar suas escolhas, 

amores, medos: “O mundo era grande e ele tinha de começar 

por algum lado” (BESSA-LUÍS, 2006, p.101). Quando o quadro é 

destruído, vida que se confunde com a existência da 

personagem, há progressivamente o desaparecimento de 

Martinho, evidenciando que no intervalo entre o nascimento e 

a morte esteve presente a importância da criação. 
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Penso em Maurice Blanchot, no texto “A literatura e a 

experiência original” (2008), quando se refere à preocupação 

com a origem da obra de arte e afirma que ela, “embora dizendo 

os deuses, diz algo e mais original que eles, diz a privação dos 

deuses que é o Destino deles, diz, aquém do Destino, a sombra 

onde reside sem sinal e sem poder” (2008, p.253). 

No final de A Sibila, o narrador reforça o argumento que 

parece sustentar grande parte da escrita agustiniana: “porque 

aconteceu ser cedo ou ser tarde, porque não se compreende ou 

não se crê o bastante, porque se deseja demasiado e isto é todo o 

destino, porque... porque...” (2005, p.252). 

Se abri com um trecho de Antes do degelo para falar da 

intrigante capacidade da memória de se reproduzir, e, a partir 

dela, pude construir este texto para falar da presença de 

Agustina e do que aprendemos com sua obra, fecho esta breve 

homenagem também com um fragmento de um livro seu, 

citado neste texto, que é A corte do norte: “A cena é a vida, se 

vivemos. E as saudades tudo informam e a arte remedeiam, 

quando ela é pouca” (BESSA-LUÍS, 1996, p.273-274). “A cena é 

a vida” talvez seja uma das lições, se elas existirem, da leitura 

da obra de Agustina Bessa-Luís, que escreveu incansavelmente 

sobre a inesgotável possibilidade de realização humana e que 

revelou constantemente aos leitores de sua obra que “viver 

não é uma praxe” (BESSA-LUÍS, 2000, p.30). 
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José Nicolau Gregorin Filho 

Há muita publicidade sobre os avanços das tecnologias 

da informação e de como tais ferramentas mudaram a vida das 

pessoas, as relações sociais e sua capacidade de garantir uma 

comunicação mais ágil e eficaz, uma troca de informações 

imediata. Essa publicidade desenfreada dos produtos ligados a 

essas tecnologias criou um sem número de necessidades para 

que todos estejam conectados em tempo real, em todas as 

horas do dia, sem tempo para a reflexão sobre esse uso cada 

vez mais crescente no âmbito do público infantil e juvenil e 

mesmo nos espaços escolares. 

Filas enormes tomam espaço em festivais literários e 

feiras de livros no país, sendo que a maioria dos indivíduos 

espera horas para fazer uma selfie com um alguém famoso por 

publicações de vídeos na internet, diferente do tempo em que 

as pessoas procuravam esses encontros para estar com um 

livro na mão e apenas pedir uma dedicatória ao seu autor 

predileto, aquele cujas palavras e personagens ajudaram a 

resolver um conflito ou, por meio da ficção, contribuiu para o 

entendimento do momento em que a sociedade passava. 

Realmente, essas mudanças ocasionadas pelo uso das 

tecnologias digitais têm ocorrido de maneira muito rápida. Mas 

será que toda essa tecnologia está sendo utilizada no intuito de 

aproximar as pessoas e, mais ainda, de aproximar adultos, 

jovens e crianças da cultura? Como a literatura, uma forma de 
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aquisição de conhecimento pela arte, tem sobrevivido a esse 

universo de informações em tempo real? Essas questões 

parecem centrais nesta proposta de reflexão, pois: “A 

civilização dita tecnológica ou pós-industrial está em vias (e já 

dissemos bastante!) de sufocar em todo o mundo o que 

subsiste das outras culturas e de nos impor o modelo de uma 

brutal sociedade de consumo” (ZUMTHOR, 2014, p.128). 

O que se pretende discutir neste breve texto é de que 

maneira a literatura produzida para crianças e jovens vem 

sofrendo interferências dessas novas tecnologias da 

informação, seja na sua forma ou mesmo nas atividades de 

leitura, bem como as relações sociais tem vivenciado esse tipo 

de texto por meio das redes sociais, experiências essas que tem 

ocasionado grande repercussão no ambiente escolar de forma 

muitas vezes negativa para a formação de novos leitores e para 

a educação do olhar para a arte e, para tanto, retoma-se a 

seguinte questão de Chartier: “o ‘mesmo’ texto, idêntico em 

sua letra, não é o ‘mesmo’ se mudam os dispositivos de sua 

inscrição ou de sua comunicação” (2002, p.256). 

Esta proposta de reflexão parte de alguns pressupostos 

já elencados por Bakhtin e muitos outros estudiosos, ou seja, 

de que não se pode estudar ou mesmo olhar para uma 

literatura de modo apartado de todo o contexto cultural que a 

produziu e que a cultura e a literatura interagem no sentido de 

uma retroalimentar a outra, num constante diálogo entre a vida 

social e as representações literárias. 
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Então, pergunta-se de que maneira e com quais 

estratégias a formação de leitores literários pode ser mais 

eficaz nessa época de mudanças substanciais nas relações 

sociais ocasionadas pelas novas tecnologias da informação e 

por novos suportes textuais que se dizem mais práticos e 

atrativos do que o livro impresso. Será que essa cultura 

hipermidiática tem sufocado a cultura literária e, mais do que 

isso, tem prejudicado a formação de leitores? 

Quando se fala em literatura, fala-se de um tipo de texto 

que se utiliza predominantemente da função poética da 

linguagem, num uso metafórico da linguagem, não o seu fazer 

cotidiano, pragmático. O texto literário é um evento linguístico 

(ou híbrido, já que pode haver outras linguagens presentes, 

como no caso da literatura para crianças) que remete à ficção e 

que comporta dois pontos de articulação: um que se refere ao 

contexto intrínseco e outro, extrínseco, que se refere às 

múltiplas interpretações possíveis em relação ao tempo da 

recepção, ou seja, um tipo de texto que deixa em aberto sua 

relação com o mundo, de tal forma que múltiplas interpretações 

possam ser dadas, de acordo com as leituras e de acordo com 

leitores e épocas; uma construção intertextual que pode ser 

recriada em razão de novas concepções estéticas e mesmo para 

novas possibilidades de enfretamento de temas antigos. 

Entendendo dessa maneira, a literatura pode ser 

tomada como um importante meio de conquistar 

conhecimento e, desse modo, vale uma questão: a sociedade 

vive a era do conhecimento ou na era da informação? 
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Sabe-se que a literatura voltada para crianças e jovens 

nasce e se transforma nos fazeres das próprias culturas e 

buscam, nessa manifestação artística por meio da palavra, 

transmitir às novas gerações sentimentos, emoções e valores 

por meio dessa criação estética. 

Para que se entenda o público-alvo da literatura 

infantil/juvenil e a literatura produzida especificamente para 

essas etapas do amadurecimento humano, há necessidade de 

que se adotem alguns pressupostos, segundo os estudos de 

Coelho (2000, p.17). 

O primeiro deles é entender infância e adolescência 

como concepções culturais e historicamente produzidas. O 

termo infância é consolidado principalmente na segunda 

metade do século XIX, com o protagonismo da burguesia. Dessa 

época, a sociedade recebe como herança social a família 

tradicional e o universo da infância, pois novas maneira de se 

relacionar com essa etapa da vida e como educá-la para a idade 

adulta começam a ser pensadas. Temas como a morte, a 

violência e o sexo são afastados daquela etapa da vida que 

passa a ser considerada ingênua, uma tábula rasa pronta a 

receber os valores. 

A juventude, por sua vez, sempre foi a etapa mais 

carregada de ímpetos e paixões exacerbadas, mas no início do 

século XX essas características foram exacerbadas por uma 

sociedade de consumo que foi incrementada principalmente 

após a II Guerra Mundial, tendo como principal agente o 

cinema hollywoodiano. Implantava-se, então, a adolescência e 
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os traços de rebeldia alimentados pelo mercado de consumo 

que, sedento de novos nichos, acabou por trazer a figura da 

pré-adolescência no final do século XX. Na concepção de 

adolescência está embutida a ideia de fonte da eterna 

juventude e, por isso, apesar de existirem leis e estatutos 

estabelecendo limites para essas fases, o mercado teima em 

alargar esse período. 

Com tudo isso, é fundamental que se entendam essas 

duas concepções como cambiantes e motivadas por aspectos 

culturais, econômicos e mesmo por questões políticas, já que 

em várias sociedades inexistem tais concepções, passando o 

indivíduo de criança a adulto por meio de rituais de passagem, 

bastante comuns em algumas sociedades indígenas brasileiras 

e, por outro lado, questões econômicas fazem com que o jovem 

tenha responsabilidades de adulto, passando por essa etapa 

mergulhado no mundo do mercado de trabalho. 

Além desses dois pressupostos, há necessidade de 

entender a estreita relação entre literatura, história e cultura, 

já que o universo da ficção é alimentado pelo imaginário de 

uma determinada sociedade em determinada época, 

entendendo que algumas obras são capazes de representar 

aspectos humanos em todas as épocas e culturas, daí a 

existência dos chamados clássicos. 

A leitura é um diálogo entre leitor e texto e entre tempos 

e contextos às vezes bastante distantes, talvez daí a dificuldade 

de o jovem ler determinadas obras clássicas da literatura e 

compreender sua importância na construção do pensamento da 
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humanidade e suas transformações através do tempo. Isso 

também mostra a importância de uma literatura para os jovens 

que motive a descoberta de novos textos e possibilidades de 

encontro com a arte, pois entender a literatura e a escrita é um 

ato interdiscursivo e intertextual é fundamental para entender-

se como sujeito transformador na sociedade. 

Além desses pressupostos, é preciso ter sempre em 

mente que: 

A tendência a considerar a literatura infantil 
e/ou juvenil basicamente pelo que tem de 
infantil ou de juvenil é um perigo, uma vez que 
parte de ideias preconcebidas sobre o que é 
uma criança e um jovem e contribui para formar 
um gueto de autores reconhecidos, às vezes até 
mesmo consagrados, que não têm valor 
suficiente para serem lidos por leitores tão 
somente. (ANDRUETTO, 2012, p.60) 

Esse fato é muito comum nas escolas e no mercado 

editorial, pois determinados autores já com nome consolidado 

nesse segmento são adotados apenas pelo seu nome, sem que 

muitas vezes se leve em consideração a qualidade da obra. Há, 

em muitos casos, a escolha de lançamentos de um autor 

conhecido ou premiado, apenas em razão de o nome já ter 

figurado em listas de mais vendidos ou mesmo como ganhador 

de prêmios que, muitas vezes, não dialogam com o imaginário 

da criança ou do jovem. 

Como se disse anteriormente, outro fato atual e 

relevante é a promoção de autores e livros por grande 

quantidade de influenciadores digitais e profissionais que usam 
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os canais da internet para divulgar escritores e arrebatar 

admiradores, tornando-se eles mesmos cânones pelo seu 

nome, não pela qualidade de suas obras. 

Há de se perceber o protagonismo da literatura para 

crianças e jovens no espaço escolar para que se possa escolher 

adequadamente um livro para esse público-alvo. Para contribuir 

nessa difícil tarefa, há estudos que mostram diferentes tipos de 

leitor. Esses estudos já foram amplamente divulgados em várias 

obras por Nelly Novaes Coelho e Lúcia Santaella, cada uma 

focalizando os leitores por diferentes prismas. A primeira mostra 

uma tipologia de leitor em função da etapa de alfabetização em 

que se encontra e, a segunda mostra as relações entre leitor e 

interação com o suporte textual. 

Quanto aos tipos de leitor elencados por Coelho (2000, 

p.32-40), pode-se resumir da seguinte maneira: 

1) em função da etapa de sua competência linguística e 

textual e seu amadurecimento psicológico: 

1.1. pré-leitor: aquele que ainda não domina a modalidade 

escrita da língua, mas consegue ler outras linguagens, tais como 

ilustrações, cores e mesmo a textura do papel; 

1.2. leitor iniciante: aquele que se encontra no início da vida 

escolar e começa o processo de codificação/decodificação da 

linguagem verbal escrita e, nessa etapa, frases curtas e ordem 

direta são as mais compreendidas por esse tipo de leitor; 

1.3. leitor em processo: aquele que começa a ampliar a leitura 

da linguagem verbal e consegue relacionar de modo mais 
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abrangente esse tipo de linguagem com as outras linguagens 

presentes na arquitetura textual; 

1.4. leitor fluente: o que já tem domínio mais amplo da 

linguagem verbal, consegue compreender períodos mais 

complexos e estabelecer relações da linguagem verbal com 

outras linguagens presentes no texto e mesmo perceber as 

relações de intertextualidade; 

1.5. leitor crítico: o leitor competente, leitor de várias 

linguagens e gêneros. 

2) Considerando a relação com o suporte no qual o texto 

é veiculado e as relações entre leitor/suporte que ocasionaram 

profundas manifestações na atividade leitora, podemos 

encontrar em Santaella (2014, p.27-44): 

2.1. leitor contemplativo: leitor intimista e solitário do período 

pré-industrial, aquele que encontra nas bibliotecas o ambiente 

ideal para sua relação solitária com o texto escrito; 

2.2. leitor movente: o leitor que, após a revolução ocasionada 

pelo surgimento de grandes espaços demográficos, encontra-

se em meio a múltiplos estímulos promovidos pelo hibridismo 

de linguagens. Esse leitor passa a ler textos em movimento, 

bem como se move nas grandes cidades e toma contato com 

textos enquanto se move; 

2.3. leitor imersivo: é o leitor da hipermídia, aquele que adentra 

ao texto por meio das teias que o texto da internet proporciona; 

2.4. leitor ubíquo: termo bem comum no universo da 

computação móvel, este é o leitor que vive imerso em 
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tecnologias, recebe e envia várias informações ao mesmo 

tempo e, por isso, está imerso numa cadeia de comunicação 

que nem sempre age como sujeito consciente. 

É pertinente estabelecer uma relação entre essas duas 

tipologias, pois vale questionar como os usuários/leitores de 

todas essas novas tecnologias da informação podem ser 

classificados em função de sua competência linguística e 

textual, ou seja, será que esses leitores são críticos, será que 

eles conseguem refletir de modo satisfatório sobre todos 

aqueles textos que surgem diante das telas de seus 

smartphones e computadores? 

Com o avanço da chamada conectividade, uma grande 

preocupação de pais e educadores está em garantir que as 

escolas sejam capazes de promover um ensino voltado às 

tecnologias, utilizando-se de recursos didáticos cada vez mais 

sofisticados. Lousas e livros são substituídos por telas 

inteligentes, ocupando espaços de debates sobre leitura de 

obras literárias, por exemplo. 

Muito do que se discute pelas redes sociais sobre temas 

e autores de literatura para crianças e jovens mostram total 

desconhecimento das obras e mesmo do papel de 

representação social característico do fazer literário e são, por 

isso, sem fundamento nos estudos acadêmicos. Vivemos na era 

da informação e das fake news e as últimas já chegaram às 

escolas com força total. 

Nessa sociedade movida pela criação de necessidades 

é importante que se pergunte para onde foram as gostosas 
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rodas de conversa e a leitura dos livros compartilhados com 

irmãos e amigos, sempre com a recomendação de “tomar 

cuidado” para não estragar e muitos deles presenteados por 

pais e outros familiares. 

Nessa época, que parece ter ocorrido há séculos 

tamanha a velocidade das transformações, pais sabiam o que 

filhos liam, pois liam os livros e tinham uma relação mais 

pessoal e estreita com seu grupo de amigos, com a escola e 

seus professores, mas sempre respeitando a formação 

daqueles que ensinavam seus filhos. Havia valorização da 

figura do professor, isso não se debate na maioria das 

discussões sobre qualidade de ensino. 

Como já se mencionou, nessa época, o livro era um 

objeto de desejo, assim como o aroma de lápis de cor e giz de 

cera que tomavam conta do ambiente das salas de aula a cada 

início de ano letivo. E a literatura? Qual o papel da literatura 

nesse contexto de smartphones, tablets e laptops onde a 

informação tornou-se protagonista? 

A literatura pode se fazer muito presente, pois há várias 

páginas interessantes sobre o tema desenvolvidas por editoras, 

escolas e grandes autores. Mas basta um deles ser jogado na 

arena dos leões das redes sociais por uma quantidade ínfima de 

pessoas iletradas e desconhecedoras do papel da arte na vida 

social para que escolas tirem de circulação e uma turma de pais 

desavisados passem a criticar um autor muitas vezes premiado 

internacionalmente. Vale ressaltar que na maioria das vezes 

isso é feito por pessoas que sequer leram a obra e talvez nem 
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conheçam a biografia do autor, evidente. Esses indivíduos 

parecem os mesmos que faziam gestos nas arenas romanas 

para que se jogassem aos leões os gladiadores que não 

obtinham sucesso nas suas lutas. 

Com uma infinidade de dispositivos tecnológicos à 

disposição e com tamanha rapidez no processo de 

comunicação, seria muito bom que pais, educadores e público 

em geral procurassem nomes realmente reconhecidos no meio 

acadêmico, editorial e escolar para tirar suas dúvidas sobre a 

qualidade de determinada obra ou o valor de um autor no 

universo literário. Essa atitude de solicitar opinião sobre livros, 

temas e autores seria de grande valia, pois evitaria a situações 

parecidas com “queima” de livros e autores, muitas vezes 

promovidas apenas por uma frase ou uma suposta alusão a um 

tema sem que se verifique seu contexto, pois o contexto de 

uma obra de arte é fundamental para o seu entendimento, para 

entender o que nela se representa. 

Se literatura é arte, arte que se constrói pela linguagem e 

possui o papel de questionar a sociedade, seus valores e 

promover a reflexão por meio de um fazer artístico, num diálogo 

constante com o homem na sua caminhada histórica, de 

entender os conflitos humanos, essas novas tecnologias podem 

tornar a experiência da leitura literária mais rica, por meio de 

vários recursos gráficos, por exemplo e nem por isso esses novos 

recursos mudam o aspecto fundamental da arte da palavra, 

apenas ampliam possibilidades de suporte para os textos. 



39 

 

Então, quando se pensa no papel da literatura nesse 

mundo conectado por redes sociais, há que se perceber sua 

mesma função há séculos atrás, a função de questionar a 

sociedade e seus valores, de aparar as arestas dos preconceitos 

e de promover todas essas e mais outras discussões por meio 

da arte, num universo criado pela representação estética. 

É preciso que se avancem estudos de caráter 

multidisciplinar para entender esses novos modelos de relação 

humana mediados pela tecnologia para que possam ser 

devidamente discutidos nas escolas e na formação de novos 

professores a fim de que toda essa tecnologia à disposição não 

continue a transformar nosso tempo numa simples “era da 

informação”, em que aquilo que lemos agora não é apreendido 

e desaparece, já que a informação é rápida e fugaz, muitas 

vezes desprezando a arte e a cultura de uma sociedade. 

Talvez, uma maneira de pensar a educação nessa 

atualidade fugaz e líquida seja seguir o conselho de Balestrini: 

É provável que, do ponto de vista educativo, 
mediar, na era das tecnologias digitais, implique 
enfrentar o desafio de se mover com 
engenhosidade entre palavra e imagem, entre o 
livro e dispositivos digitais, entre a emoção e a 
reflexão, entre o racional e o intuitivo. (2010, 
p.35-46) 

Então, é urgente que se busque conhecimento, elemento 

indispensável na construção do ser humano e fundamental para 

que a sociedade prossiga sua caminhada. Para isso, a literatura é 

um recurso indispensável para vivenciar o humano pela voz e 

pelas ações de personagens que habitam na arquitetura de 
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grandes textos, independente do suporte onde ela é veiculada, 

mas enriquecida quando se trata do público infantil e juvenil 

pois, como se comentou, há inúmeras possibilidades de 

expressão com o crescente avanço da arte digital. 

Entendido esse contexto, pais devem promover um 

ambiente onde impere a liberdade de pensamento e de 

aprendizagem e, acima de tudo, precisam procurar 

pesquisadores e profissionais da educação para tirar suas 

dúvidas sobre aspectos das práticas pedagógicas e de livros 

adotados nos espaços escolares sem que tomem como verdade 

absoluta comentários de pessoas que se utilizam de redes sociais 

apenas para a autopromoção sem a devida formação na área. 

Por outro lado, cada vez mais os educadores e 

professores de mediação de leitura necessitam de formação 

contínua para tornar-se pontes entre os textos e o leitor, agora 

imersos em hipertextos e muitas vezes perdidos na ubiquidade 

dos processos de comunicação e da quantidade de textos que 

os envolvem. 

Pensando como Todorov: 

Hoje, me pergunto por que amo a literatura, a 
resposta que me vem espontaneamente à 
cabeça é: porque ela me ajuda a viver. Não é 
mais o caso de pedir a ela, como ocorria na 
adolescência, que me preservasse das feridas 
que eu poderia sofrer nos encontros com 
pessoas reais, em lugar de excluir as 
experiências vividas, ela me faz descobrir 
mundos que se colocam em continuidade com 
essas experiências e me permite melhor 
compreendê-las. (2009, p.23) 
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Escritas ainda na primeira década deste terceiro 

milênio, a resposta desse estudioso talvez consiga responder às 

questões de vários estudiosos de literatura frente a essas novas 

relações humanas permeadas pelas tecnologias da informação 

citadas aqui, isto é, o papel da literatura numa sociedade de 

consumo imersa em realidades virtuais. Talvez Todorov e 

Balestrini, aqui citados, tenham apontado caminhos para a 

leitura literária e sua importância na caminhada humana frente 

a esses novos desafios que se colocam diante da formação dos 

futuros leitores. 

Tomar contato com as novas tecnologias é fundamental 

para os mediadores de leitura na formação dos leitores deste 

terceiro milênio. Formar leitores de diversos tipos de texto, 

formar leitores do mundo e leitores de outros sujeitos que se 

colocam à sua frente requer muito mais do que o treinamento 

apenas técnico para o uso dessas novas tecnologias, junto com 

esse treinamento está colocado o desafio de mostrar aos jovens 

a possibilidade de conviver com o outro num universo real, num 

universo que não se deleta com o simples toque de uma tecla. 

A possibilidade de formar novos leitores está no 

entendimento que esse indivíduo, o leitor que se forma, pode 

estar convivendo com a ubiquidade de textos que se colocam à 

sua frente e ele mesmo ocupando diferentes lugares sociais em 

universos virtuais bem distantes daquele espaço físico onde a 

atividade de leitura ocorre na escola. 

Formar leitores na atualidade pode ser resgatar o afeto que 

se encontrava no folhear de um livro e na degustação das palavras 
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tecidas pela arte do texto literário, afeto esse que não precisa e não 

pode se apagar nas telas de seus aparelhos eletrônicos. 
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Rosa Maria Cuba Riche 

A NARRATIVA E A FORÇA DA PERSONAGEM 

Esse trabalho é um recorte de uma pesquisa sobre as 

representações da criança na literatura Infantil e juvenil 

contemporânea. Pretendemos nos ater a um viés dessa 

pesquisa cuja temática é o poder das mídias sociais que 

ultimamente vem influenciando a opinião pública que se 

manifesta através delas. Nesse estudo de caso, abordaremos o 

livro Peppa, de Silvana Rando. 

A obra foi publicada em 2009 e conta a história de uma 

menina que tem o cabelo mais forte do universo. Certo dia, 

andando pela rua, um cartaz que promete tratar qualquer tipo 

de cabelo desperta sua atenção, e a menina decide alisar suas 

madeixas encaracoladas. Para isso, junta as economias do 

cofrinho e, depois de “dezesseis horas e quarenta minutos” de 

tratamento no cabeleireiro, descobre que, para manter o 

cabelo liso, teria de seguir uma longa lista de proibições: não 

podia entrar no mar, nadar, tomar chuva, rolar na grama, correr 

e nem rir demais. Triste por não poder brincar como as crianças 

de sua idade, só lhe restava sentar no banco da pracinha e 

observar o movimento. Até que em um dia de calor intenso, 

Peppa, muito irritada com aquela situação, sai correndo e 

mergulha na piscina. Seus cabelos voltam a ser como antes, e a 

menina recupera a alegria de viver. 
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A narrativa verbal é linear, uma sequência de fatos sem 

saltos temáticos ou idas e vindas no tempo que possam 

dificultar a compreensão do leitor iniciante. Tudo é muito bem 

“costurado” para alcançar o clímax final em que a protagonista 

faz as pazes com seu cabelo encaracolado que a diferencia dos 

amigos, mas marca a sua identidade e, que ao ser recuperado, 

devolve-lhe o convívio com os amigos e a alegria de ser criança. 

O texto verbal e as ilustrações trazem o traço 

característico do humor que a autora imprime em sua obra. 

Esse recurso aparentemente ingênuo da estrutura 

comunicativa da obra literária reflete-se como campo propício 

para a crítica e o questionamento. São artimanhas da 

construção textual em que, através do jogo da linguagem, se 

revela a arte literária. É o que se observa no trecho a seguir, 

quando a menina decide alisar os cabelos: 

A cabeleireira, um pouco espantada, avisou que 
daria muito trabalho, mas era possível sim, 
obter um ótimo resultado. 

E que trabalho! Foram dezesseis horas e 
quarenta e oito minutos. 

Ufa! Agora sim, seu cabelo estava incrível!! 
(RANDO, 2009, p.14-15) 

O exagero típico dos desenhos de humor está presente 

aqui não só nas ilustrações, mas também na linguagem verbal, 

marcado especialmente pela frase “foram dezesseis horas e 

quarenta minutos”, tempo gasto pela cabeleireira para 

conseguir mudar a aparência do cabelo de Peppa (RANDO, 
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2009, p.15). A presença da interjeição Ufa!, aliada ao uso da 

pontuação, intensifica o viés humorístico da cena narrada. 

As ilustrações também exacerbam as características do 

cabelo, que é proporcionalmente muito maior do que o corpo da 

menina, e reduplicam o jogo literário do texto. O caráter 

libertário da arte, que ludicamente liberta o homem da sua 

condição humana, está presente na economia de traços 

fisionômicos das personagens que se aproximam do traço 

infantil. O humor tem esse potencial, através do exagero, da 

mentira implícita nas linguagens verbal e visual, permite ao leitor 

fazer um balanço entre a verdade e a falsidade, entre o igual e o 

diferente; ele expressa mais do que diz. E é esse não dito que 

abre múltiplas possibilidades de sentido e de interpretação. 

Peppa faz parte da galeria de personagens 

inconformadas da literatura infantil que, ao não aceitarem 

seus atributos pessoais ou comportamentos típicos 

cristalizados pela sociedade, experimentam rituais de 

passagem em busca de sua identidade. Entre as muitas 

personagens de obras voltadas para esse público que não 

aceitam sua aparência, um exemplo emblemático é Ofélia, a 

ovelha, a protagonista do livro homônimo de Marina Colasanti 

que, ao olhar seu reflexo no rio, percebe-se: 

Uma ovelha muito sem graça, isso é o que era. 
O pelo meio encardido, de cachos 
emaranhados, as orelhas tombando 
estabanadas, sem fidalguia. Igual a todas as 
ovelhas, e talvez até mais feia do que algumas, 
pensou ainda. E muito, muito diferente das 
ovelhinhas de presépio, sempre penteadas e 
limpinhas. (COLASANTI, 1989, p.3) 
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Inconformada, Ofélia abandona o redil no campo, desce 

o morro e alcança a feira da cidade. Em meio ao movimento do 

local, ninguém percebeu quando ela roubou uma pele de raposa, 

cortou o próprio pelo com os dentes, meteu-se debaixo da pele 

e sentiu-se forte e feliz, como se depreende do trecho a seguir: 

“Sim, esta nova aparência caía-lhe muito melhor, pensou com 

prazer. O pelo liso, brilhante, dava-lhe outra elegância. A grande 

cauda farta completava sua silhueta” (COLASANTI, 1989, p.7). 

Mas, o que ela não sabia é que a temporada de caça começara e 

ela é confundida com a raposa. A fugitiva é perseguida pelos 

caçadores e esconde-se num galinheiro, mas logo é descoberta 

pelo dono que a confunde com o ladrão de suas galinhas. Em 

desabalada corrida, Ofélia acaba por se esconder na toca da 

raposa e novamente tem que fugir. No caminho, a pele vai se 

rompendo e perdendo o viço. Com sede, ela vai beber água e, ao 

se mirar no rio, percebe que o seu verdadeiro pelo de ovelha 

crescera e sente saudades da tranquilidade do redil e volta. 

Como recuperara a sua real aparência, ninguém percebeu as 

agruras que passou por conta da sua transformação. Assim sua 

vida volta ao normal junto das outras ovelhas. 

Nas duas narrativas, as personagens experimentam 

novos comportamentos na tentativa de modificar atributos 

pessoais e, depois de enfrentarem um ritual de passagem, 

escolhem ser como são, como é o caso de Ofélia e também de 

Peppa. Ambas não gostam da própria aparência, afastam-se dos 

iguais por se sentirem diferentes, enfrentam provas, uma 

espécie de rituais de passagem dolorosos como as “dezesseis 

horas e quarenta e oito minutos” de tratamento do cabelo de 
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Peppa, ou as perseguições dos caçadores e do dono do 

galinheiro sofridas por Ofélia até o retorno ao rebanho. Saem 

da negação para a aceitação pessoal, mas ousam, se arriscam 

em busca de algo que nem sabe bem o que é. Interessante é 

observar que, nas duas obras, a protagonista é uma personagem 

feminina, corajosa e determinada, que não se intimida frente às 

dificuldades para atingir seus objetivos. O humor presente na 

obra de Rando ajuda a tratar com mais leveza o tema. 

Mas o humor que a linguagem verbal ou visual expressa 

só se realiza completamente na recepção, ou seja, não basta a 

intenção daquele que produz é preciso que o receptor perceba 

a intenção e reaja. É no efeito correspondente que ele se 

realiza. Por isso é variável, permite muitas interpretações e 

provoca reações, muitas vezes diversas das pretendidas pelo 

produtor. A ilustração da obra de Silvana Rando é narrativa por 

excelência, ou seja, por si só já seria suficiente para contar a 

história de Peppa. Não é um adereço, o texto verbal entra como 

um acréscimo que amplia a narrativa imagética. Essa qualidade 

amplifica a voz narrativa, permitindo que mesmo o leitor ainda 

não alfabetizado faça sua própria leitura com mais liberdade, 

interagindo e ampliando a sua percepção da obra. A escolha da 

paleta de cores fortes também chama a atenção do leitor desde 

a capa, passando pelas páginas internas, até a penúltima 

ilustração da menina mergulhando na piscina. 
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ARTE, LITERATURA E REALIDADE: O PODER DAS MÍDIAS 
SOCIAIS E DO “POLITICAMENTE CORRETO” 

A arte não é mera representação da realidade, a obra se 

concretiza de maneiras diferentes e igualmente válidas. O 

mesmo ocorre com o texto ficcional. Isso significa dizer que a 

literatura reflete esteticamente a realidade, por mais que em 

uma obra isso possa parecer o contrário. Assim, também não 

há uma única e verdadeira modalidade de criar personagens, 

todas são válidas, mas, segundo o crítico literário Antonio 

Candido, “só há um tipo eficaz de personagem, a inventada, 

mas que esta invenção mantém vínculos necessários com a 

realidade matriz, seja a realidade individual do romancista, seja 

a do mundo que o cerca” (1968, p.69). Tudo depende das 

possibilidades criadoras do autor de transformar essa 

realidade. Portanto, qualquer semelhança entre realidade e 

ficção é mera coincidência e não deve ser levada ao pé da letra. 

O leitor deve ter em mente que, mesmo o autor partindo de um 

modelo conhecido, através do trabalho de caracterização que 

explora ao máximo as virtualidades da fantasia, ele acaba se 

distanciando do modelo original. 

Muitos são os autores que confirmam terem criado 

personagens inspirados em modelos reais. Em depoimento 

sobre Peppa, a autora declara: “O livro foi concebido como 

uma história de humor que criticava a vaidade exagerada na 

infância. Foi inspirado em uma amiga oriental.” (SCORCE, 

2018). Ao observar os traços fisionômicos da personagem, 

percebe-se que são caricaturais e exagerados. Peppa tem olhos 

grandes, cabelos longos e encaracolados e em nada se 



49 

 

assemelham aos dos orientais, mesmo tendo a autora se 

inspirado nos cabelos da amiga. O olhar do artista transforma o 

real e vai além. Essa transgressão da realidade é um traço 

inerente à obra de arte. Ela sugere, mas não impõe verdades 

absolutas, por isso permite muitos olhares, diferentes leituras 

e produz múltiplos sentidos. Assim uma obra tem tantas 

leituras quanto o número de seus leitores. 

Então o que faz uma obra com 27 mil exemplares 

vendidos até 2017, na 10ª reimpressão, premiada pela crítica, 

não ser mais considerada adequada para crianças, depois da 

leitura realizada por uma youtuber e postada na Internet? 

Para entender melhor, é preciso voltar no tempo. Em 

2010, Peppa foi eleito um dos 30 melhores livros do ano pela 

revista Crescer e, no mesmo ano, foi adotado pela Prefeitura 

de São Paulo, pelo programa Minha Biblioteca São Paulo. Em 

2013, foi incluído na iniciativa literária Minha Biblioteca Itaú. 

Mas, a partir de 2016, o livro ocupou as mídias sociais e 

tornou-se o centro de um debate sobre identidade racial, 

quando a youtuber Ana Paula Xongani gravou um vídeo em 

seu canal do Youtube, apontando na narrativa alguns pontos 

que identificou como racistas. 

Segundo matéria publicada no jornal O Tempo 

naquela época: 

Para Ana Paula, a obra traz uma visão negativa 
dos cabelos crespos e não contribui para a 
autoestima das crianças. Ela conheceu o livro 
quando foi visitar a escola da sua filha, de 3 
anos. “Vi que crianças negras poderiam se 
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sentir incomodadas com a questão de como o 
cabelo crespo é tratado ali. O que é tratado de 
forma lúdica pela autora pode ser visto de 
forma dura por meio da vivência de uma criança 
negra”, diz. (online, 2017) 

A veiculação do vídeo com a análise da obra feita pela 

youtuber gerou inúmeras manifestações nas mídias sociais, 

provocou um debate acalorado com reações a favor e contra a 

leitura do livro que seria inadequado para as crianças. A 

polêmica cresceu, ganhou as páginas dos meios de 

comunicação, de revistas como Carta Educação, Nova escola, 

Superinteressante, do Jornal O tempo, de portais de notícias 

como G1, Folha de São Paulo, Folha MT, UOL Entretenimento, 

além de inúmeros blogs que replicaram entrevistas de jornais. 

Sem contar com as manifestações do público pelo facebook da 

youtuber e da autora. 

Em novembro de 2017, Pâmela Carbonari, da revista 

Superinteressante, entrevistou a autora e informou: 

O vídeo tem mais de 300 comentários, a favor e 
contra as afirmações. Depois dele, o livro 
recebeu avaliações negativas nos sites das 
principais livrarias do país. Por outro lado, 
escritores, pais e professores que trabalhavam 
Peppa em sala de aula se manifestaram em 
apoio à obra. A autora conta que o livro estava 
entre os mais lidos no Hospital de Câncer de 
Sorocaba, porque ajudava as crianças que 
estavam perdendo o cabelo a aceitarem que 
elas não precisavam ser iguais às outras 
crianças. (online, 2017) 
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Para uns, o livro aborda o empoderamento feminino, o 

amor próprio, o respeito e a aceitação de padrões, e a leitura 

veiculada no vídeo é equivocada e unilateral. Para as 

professoras que utilizavam o livro, as alunas negras que 

alisavam os cabelos deixaram de fazê-lo, após a leitura do 

livro, justamente por perceberem que é muito melhor aceitar 

as suas próprias características. Para muitos, a leitura do livro 

feita pela Youtuber não demonstra o conteúdo real da obra e 

lamentaram o fato de a autora ter retirado o livro de 

circulação, depois de várias tentativas de conversar sobre o 

livro com a Youtuber. 

Silvana, por sua vez, nos depoimentos a seguir, conta 

como viu a polêmica: “As críticas acabaram muito focadas na 

questão do cabelo, sem se aprofundarem na história, que trata 

justamente das questões estéticas que são impostas desde cedo 

às meninas” (CARBONARI, 2017). E prossegue esclarecendo: 

Nunca havia recebido este tipo de crítica. Ao 
contrário, fui convidada a ir a escolas 
justamente para falar de autoestima com as 
crianças. Mas sei que o cabelo tem uma 
simbologia forte para o movimento negro, e 
jamais quis que meu livro transmitisse qualquer 
coisa que fosse ofensiva nesse sentido. [...] 

O livro em questão fala da vaidade exagerada 
na infância, de trocar a liberdade de ser criança 
pelos padrões de beleza [...] O preço que 
pagamos por tentarmos entrar num molde que 
não nos pertence. Gostar de como somos é tão 
maravilhoso que quis deixar isso num livro para 
as crianças. (CARBONARI, 2017) 
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Muitas vozes se levantaram em defesa da autora e 

contra a censura no meio literário. Entre elas está o autor Ilan 

Brenman, que, em entrevista ao jornal O tempo, declarou: 

Minha filha pequena que tem cabelo crespo 
amava esse livro, é um livro que fortalece as 
crianças e não as rebaixam, afirma o autor. 

Peppa é um livro que exalta a identidade 
infantil, fala de uma jornada de busca por 
identidade e com muito humor (pecado mortal 
hoje ter humor). A blogueira fez uma leitura 
rasa e enviesada da obra da Silvana. [...] Se não 
pararmos com isso agora será um pandemônio 
literário. Os livros produzem ruídos, incômodos, 
sensações e pensamentos. Precisamos 
fortalecer as crianças com livros que criem 
imunidade simbólica. O que estamos fazendo é 
uma eugenia literária. (online, 2017) 

O clima de polarização tomou conta das redes sociais e 

Peppa não é o único caso. A literatura, ao refletir esteticamente 

as contradições, as misérias e as grandezas acerca do mais 

profundamente humano, emociona e provoca reações diversas 

nos leitores. Mas esse não é o papel da ficção? Qual seria, 

então, o sentido de rotular Peppa como uma obra não 

recomendável para crianças? 

O DIREITO À LITERATURA SEM ADJETIVOS 

A necessidade de rotular ou etiquetar nasceu, 

provavelmente, com o advento da sociedade de consumo. 

Com o aumento de produtos disponíveis, era necessário criar 

rótulos para orientar o consumidor a melhor identificá-los nas 

prateleiras dos supermercados. Na indústria da moda, nas 
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Artes e na Literatura não foi diferente. Desde a invenção da 

criança pela psicologia, que identificou as faixas etárias com 

características peculiares, fez-se necessário criar produtos para 

atender esse segmento de público diferenciado que se tornou 

um potencial consumidor. 

Assim também ocorreu na Literatura. Inicialmente, nas 

sociedades primitivas de base oral, o contador de histórias 

reunia indistintamente adultos e crianças para narrar contos ao 

redor da fogueira. Não havia uma separação entre histórias 

para crianças e histórias para adultos. Com a passagem da 

oralidade para a escrita, o nascimento da escola e a tentativa 

de passar os valores da sociedade burguesa através dos livros 

para as crianças, surgiu uma necessidade de produzir livros para 

esse público específico. Essa demanda do mercado editorial 

separou a literatura para adultos da literatura para crianças. 

A tendência de rotular a literatura com adjetivos cresce 

a cada dia. Os catálogos das editoras estão organizados em 

seções etiquetadas como: literatura infantil, juvenil, adulta, de 

valores, etc. Mas o adjetivo que volta e meia reaparece é o 

proibida. Em tempos do “politicamente correto” e de mídias 

sociais, uma leitura de uma youtuber, seguida de comentários, 

é capaz de mobilizar a opinião do público a ponto de a autora 

do livro Peppa decidir retirá-lo de circulação e o livro passar a 

fazer parte da galeria de livros proibidos. 

Um bom escritor não escreve por demandas políticas ou 

do mercado, nem para passar verdades, mas para buscá-las no 

processo da escrita. Está sempre em construção, escreve e se 
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inscreve, através de sua maneira peculiar de ver o mundo. Não 

escreve livros adequados a essa ou àquela faixa de público. O 

grande perigo que ronda a literatura é ser rotulada a priori 

como infantil, juvenil ou adulta. Uma obra agrada os leitores 

crianças, jovens ou adultos não pela sua adaptabilidade ao 

público, mas pela sua qualidade literária. O adjetivo que rotula 

o destinatário exige uma reflexão, pois ele pode estar atrelado 

a razões políticas, morais e de mercado. 

A literatura é um direito de todos, sem conteúdos 

impostos, prescrições ou expectativas do mercado. A ficção 

ajuda a compreender a grandeza e os fracassos humanos, a 

expandir os limites da experiência do leitor na medida em que 

ele pode viver novas experiências que não são as suas, em um 

tempo e espaço que não é o seu. Esse é o verdadeiro papel da 

literatura e isso é extremamente enriquecedor. 
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Thyago Madeira França 

REFLEXÕES INICIAIS 

O sonho de mudar a cara da escola. 
O sonho de democratizá-la, de 

superar o seu elitismo autoritário, o 
que só pode ser feito 

democraticamente. 

(FREIRE, 1991, p.74) 

Defendemos o ensino da literatura na escola pública 

como um direito de acesso inalienável para todos os alunos que 

nela se inscrevem, os quais, na maioria dos casos, já fazem 

parte de grupos sociais em situação de vulnerabilidade 

econômica. Reconhecemos a literatura, como preconizada por 

Candido (2011), uma necessidade universal, um saber singular 

que contribui para o processo de humanização e, por conta 

disso, negá-la aos alunos da escola pública é, de fato, cometer 

um espólio social. 

Em seu célebre texto “O direito à literatura”, Candido 

argumenta que a literatura, tomada num sentido amplo, é uma 

criação universal dos homens em todas as culturas conhecidas. 

Para o autor, o homem em sociedade não consegue se afastar 

totalmente de alguma espécie de fabulação, a qual funciona 

como um gatilho para uma infinidade de manifestações 

culturais análogas à literatura convencional. Dessa forma, por 

ser da natureza humana mergulhar nos universos ficcionais, a 
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literatura é, de fato, uma necessidade do homem e deve figurar 

como um direito, como um bem incompressível. Assim, 

entendemos que essas reflexões elevam a literatura a uma 

pauta a ser inserida nas discussões sobre direitos humanos e 

processos históricos de exclusão social. 

Ainda que o texto de Candido estabeleça uma reflexão 

sobre o leitor no âmbito da sociedade como um todo, 

entendemos que a escola é o espaço de formação de leitores 

por excelência, espaço onde muitas crianças e jovens lerão os 

primeiros (talvez os únicos!) livros de suas vidas. Dessa forma, 

mesmo que a escola não seja o único espaço social capaz de 

promover o letramento literário, defendemos que é nas salas 

de aula que esse processo de formação de leitores pode ser 

garantido para a maioria da população, por meio de processos 

de escolarização adequados, responsáveis e éticos no contato 

com texto literário. 

Nesse aspecto, a escola deve buscar promover uma 

competência literária responsiva, por meio de uma ampliação 

progressiva do repertório de leituras literárias dos alunos, de 

modo que esses possam interagir com diversas construções 

ficcionais que lhes apresentem um mundo de linguagem, mas 

que também humanizem, que mobilizem temas e valores que, 

na sociedade em que vivem, podem ser negados, combatidos, 

defendidos ou apoiados. Compreender esses valores 

acontecendo no texto literário é uma importante estratégia 

para a formação de leitores literários que sejam capazes de, 

por meio de uma inteligência sutil e crítica, “explorar a 



59 

 

experiência humana, atribuindo-lhe sentido e valor poético” 

(PETIT, 2010, p.29). 

Candido define humanização como um processo que 

chancela no homem traços 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” 

(2011, p.180). A partir desses preceitos, escolarizar a literatura 

de forma adequada é um importante passo para processos de 

humanização que tornem os alunos-leitores mais 

compreensivos e analíticos frente à natureza, à sociedade e ao 

seu outro, de modo a afastá-los, inclusive, de um olhar ingênuo, 

preconceituoso e limitado sobre questões que atravessam o 

mundo em que eles se inscrevem e transformam. 

Logo, é essencial o vislumbre de uma escolarização 

ética, responsiva e responsável da literatura, em combate a 

um tradicional uso deturpado, gramatiqueiro, impróprio e 

propedêutico do texto literário na escola. Para tanto, o 

professor responsável pela literatura na escola deve se 

reconhecer como um agente de letramento literário, por meio 

de uma organização com objetivos claros de práticas sociais de 

leitura e interpretação que promovam um diálogo efetivo entre 

o mundo estético configurado pelo autor e o aluno-leitor. 

Diante desse contexto, ponderamos caminhos para um 

ensino de literatura que, de forma viável para a escola pública 

e para os professores, organize-se por meio de práticas de 
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letramento que sejam também capazes de dialogar com as 

matrizes curriculares e os livros didáticos, mas que, 

principalmente, reconheçam a essenciabilidade de se criar 

comunidades de leitores de literatura nas escolas e nas salas de 

aula, por meio de experiências significativas, respeitosas e 

responsivas com o texto literário. 

Face a esses desafios, propomos um diálogo teórico-

metodológico entre as reflexões sobre ensino de literatura, 

formação de leitores e Letramento Literário propostas por 

Cosson (2006) e Paulino (2013), com os postulados de Bakhtin 

(2013; 2012; 2011) sobre ensino, responsividade e gêneros do 

discurso. Esse arcabouço teórico é posto aqui em 

funcionamento para o vislumbre de caminhos realmente 

viáveis de escolarização da literatura, os quais respeitem a 

integridade do texto literário e tenham como um horizonte 

claro a formação de leitores literários, além de um combate 

indireto a processos de exclusão social que se consolidam 

também na escola. 

Nesse sentido, não propomos uma resolução 

romantizada dos diversos problemas relacionados ao ensino de 

literatura na escola pública, uma vez que há uma infinidade de 

estudos importantes que têm buscado refletir sobre a formação 

de leitores literários, práticas de letramento literário e processos 

de escolarização. Lançamos, tão somente, um olhar outro para 

essa problemática, a partir de atravessamentos teóricos que 

propõem tomadas de posição que permitem entendermos o 

leitor como um sujeito que ocupa, em relação ao texto literário, 

uma posição responsiva ativa. 
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O olhar que lançamos é em defesa da escola pública, do 

professor e de processos de escolarização responsáveis da 

literatura que se deem por meio de práticas de letramento 

literário responsivas e éticas. Para tanto, nossa reflexão sobre 

um ensino de literatura que promova o contato direto com as 

obras literárias (com textos integrais), em prol da ampliação da 

competência e do repertório literário, bem como da criação de 

uma comunidade de leitores de literatura na escola, será 

acompanhada de relatos de experiência sobre práticas de 

letramento literário que desenvolvemos em turmas de ensino 

médio de uma escola pública do estado de Goiás. 

ESCOLARIZAÇÃO E O TEXTO LITERÁRIO NA SALA DE AULA 

O conceito de escolarização da literatura é, em alguns 

contextos, analisado de forma pejorativa por crenças elitistas 

que entendem que “literatura não se ensina, basta a simples 

leitura das obras, como se faz ordinariamente fora da escola” 

(COSSON, 2006, p.12). Entretanto, defendemos a necessidade 

e o direito de se ensinar a literatura na escola, por meio de um 

processo educativo ético, organizado, com métodos e 

objetivos claros e produtivos. 

Face a essa questão, dialogamos com Soares, que afirma 

que não é possível pensar a instituição escola “sem escolarização 

de conhecimentos, saberes, artes: o surgimento da escola está 

indissociavelmente ligado à constituição de saberes escolares” 

(2001, p.20). Dessa forma, é justificável e, em certa medida, uma 

responsabilidade social, a defesa ampla de uma escolarização 

ética, responsiva e responsável da literatura, que se dê por meio 
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de práticas que sejam realmente viáveis para a realidade da 

maioria das escolas públicas brasileiras. 

Entendemos que a principal barreira para o ensino desse 

saber é a cristalizada escolarização equivocada e imprópria da 

literatura, a qual se transforma, segundo Soares (2001), em 

deturpação, falsificação e distorção do texto literário, por meio 

de processos de pedagogização ou didatização mal 

compreendidos que acabam por desfigurar o texto literário. Com 

os objetivos omissos ao processo de formação do leitor literário, 

essa escolarização equivocada apresenta um profundo desprezo 

pelo texto em sua totalidade, materializado pela fragmentação 

de capítulos e versos nos livros didáticos, os quais servem 

somente a interesses didáticos deturpados e não oferecem ao 

aluno-leitor uma compreensão minimamente honesta do 

universo literário engendrado pelo autor. 

Cosson reforça que, no ensino médio, os textos 

literários, “quando comparecem, são fragmentos e servem 

prioritariamente para comprovar as características dos 

períodos literários” e, no ensino fundamental, “predominam 

interpretações de texto trazidas pelo livro didático, 

usualmente feitas a partir de textos incompletos” (2006, p.21-

22). Nesse cenário, raramente é dada ao aluno a oportunidade 

de ler um texto integral e, quando acontece, a experiência de 

leitura tende a ser didatizada por meio da construção dos 

clássicos resumos e/ou debates temáticos que, usualmente, 

menosprezam as potencialidades estéticas e discursivas da obra. 



63 

 

A literatura mal escolarizada, dessa forma, afasta-se do 

seu poder humanizador, uma vez que o texto fica em segundo 

plano, servindo aos interesses de saberes que não podem ser 

confundidos, principalmente pelos alunos, como o ensino da 

literatura. Nesse sentido, entendemos que a deturpação 

propedêutica do texto literário produz pelo menos dois 

cenários nocivos para a formação do leitor literário: I - O aluno 

se identifica de forma equivocada e internaliza uma noção de 

literatura enquanto uma disciplina em que recortes de textos 

servem para que ele identifique as principais características de 

um movimento estético e de um autor ou que encontre 

exemplos de categorias gramaticais diversas; II - O aluno não se 

identifica com essa visão deturpada de ensino de literatura e, 

por conta disso, passa a oferecer resistência ao saber literário, 

bem como a eventuais propostas que, de fato, sejam práticas 

de leitura e interpretação de textos literários completos. 

Em ambos os cenários o aluno é espoliado do direito de 

amadurecer enquanto leitor literário, por meio de práticas que 

ofereçam uma diversidade representativa de textos literários. 

Logo, é necessário que o professor reconheça e, por 

conseguinte, explique aos alunos que os fragmentos utilizados 

nas aulas não representam o escopo ideal de uma aula de 

literatura, mas tão somente uma aula sobre a estrutura da 

língua ou sobre a história da literatura, que se organiza por 

meio da utilização de recortes de textos literários. São nuances 

importantes para que o aluno não internalize um conceito 

equivocado sobre a literatura. 



64 

 

De modo a combater esses processos de escolarização 

citados, reforçamos que não identificamos nas obras canônicas 

uma barreira para a formação de leitores. Lançamos um olhar 

desconfiado para os cânones escolarizados que, geralmente, 

relacionam-se aos processos de escolarização restritiva da 

literatura, organizados e selecionados por profissionais 

(editoras, livrarias, mídia e secretarias de educação) os quais não 

possuem uma cidadania literariamente letrada, e que, por conta 

disso, fazem com que o processo de escolha de obras literárias 

se transforme em um “trabalho de educadores não-leitores 

literários, que lidam apenas profissionalmente com a literatura 

dita juvenil” (PAULINO, 2013, p.17). Essas escolhas passam a 

determinar gêneros, autores, editoras, composição das 

bibliotecas e, acima de tudo, trajetórias de leituras possíveis e 

construção de sentidos aceitos sobre os textos literários. 

Paulino ainda reforça que “os modos escolares de ler a 

literatura distanciam-se de comportamentos próprios da 

leitura literária, assumindo objetivos práticos, que passam da 

morfologia à ortografia sem qualquer mal-estar” (2013, p.19). 

Logo, ao aparelhar modos de leitura padronizados, limitados e 

propedêuticos, a escola instaura um equívoco e se afasta da 

formação de leitores literários, pois, nesse cenário, raramente 

proporcionará um encontro aluno-texto com buscas plenas 

pelos sentidos organizados em um universo estético. Não nos 

parece leviano cogitar a possibilidade de que o cânone 

escolarizado, ou seja, o que pode e deve ser lido pelos jovens 

na escola, seja um conjunto de obras e textos que são 

selecionados, como coloca Paulino, a partir de “uma atuação de 
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marketing editorial” (2013, p.18) perversa e nada complacente 

com as necessidades reais que envolvem o letramento literário. 

Face a esse contexto de desafios relacionados ao ensino 

de literatura, é essencial edificarmos as bases do que 

reconhecemos como a formação do leitor literário. Nessa 

questão, dialogamos com Paulino, a qual muito bem delimita 

como deve se estabelecer esse processo: 

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 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. (PAULINO, 2013, p.20) 

Logo, já superado o equívoco de se tomar processos 

inadequados de escolarização como uma aula de literatura, 

reconhecemos que formar um aluno-leitor é um processo que 

transcende a mera leitura de textos. A atividade escolar que 

envolve a leitura literária deve ser idealizada e executada com 

objetivos claros, mediante metodologias e posturas que visem 

potencializar o diálogo interdiscursivo entre o aluno-leitor e o 

pacto ficcional que emerge do mundo estético engendrado 

pelo autor. 
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POR UM LETRAMENTO LITERÁRIO RESPONSIVO E RESPONSÁVEL 

Tomamos os estudos sobre Letramento Literário como 

uma proposta metodológica produtiva para um ensino de 

literatura que se almeja significativo para o professor e para seus 

alunos, ancorado numa postura ética frente ao saber literário e 

a sua escolarização. Cosson reforça que o processo de 

letramento literário compreende “não apenas uma dimensão 

diferenciada do uso social da escrita, mas também, sobretudo, 

uma forma de assegurar seu efetivo domínio” (2006, p.12). 

Assim, a partir das especificidades que fazem da 

linguagem literária singular, o ensino de literatura precisa ser 

pautado pela leitura efetiva dos textos, de modo a promover 

interações com o texto literário que sejam, para o aluno-leitor, 

práticas significativas e interdiscursivas, que relacionem, de 

forma responsiva e responsável, a formação estética com uma 

formação crítica e ética. 

Para tanto, é necessário que a literatura seja 

escolarizada a partir de práticas que sejam revestidas pelo 

compromisso e pela seriedade que todo conhecimento exige. 

Por isso, é indispensável combatermos falácias que endossam 

a leitura como algo simplista (ler e fruir!) ou, ainda, que 

potencializam somente o discurso da leitura prazerosa de 

textos que “os alunos gostam”. A literatura é um saber como os 

outros, de modo que sua escolarização precisa ser organizada 

a partir de objetivos que forneçam os instrumentos necessários 

para que o aluno-leitor possa transitar e imergir em um mundo 

feito de linguagem. 



67 

 

Os estudos de Bakhtin (2012) consolidam a concepção 

de um sujeito sempre social, que deve ter um posicionamento 

axiológico no mundo e uma atitude responsiva e responsável 

frente à linguagem. Nessa perspectiva, todo enunciado, 

inclusive os literários, incita uma posição responsiva ativa do 

sujeito, o que está diretamente relacionado com o fato de que 

toda manifestação textual emerge de um conjunto de 

condições de produção, as quais se estabelecem a partir de um 

contexto sócio-histórico e ideológico. 

Em diálogo com os pilares dessa filosofia dialógico-

polifônica, concebemos o texto literário, a prática de ensino da 

literatura e, principalmente, a interação que se estabelece 

entre o texto e o aluno-leitor, como manifestações discursivas 

que se configuram a partir de enunciados e, por conseguinte, 

organizados socialmente em gêneros do discurso. Propomos, 

então, um ensino de literatura sob a ótica de sujeitos e sentidos 

sempre sociais, que se alicerce em práticas que visem à 

formação de um aluno-leitor de literatura que, em seu existir-

evento de leitura, seja capaz de atitudes responsivas e 

responsáveis, por meio de tomadas de posição axiológica no 

mundo em que vive. 

Ao refletir sobre o processo de comunicação, Bakhtin 

propõe que o sujeito, “ao perceber e compreender o significado 

(linguístico) do discurso, ocupa simultaneamente em relação a 

ele uma ativa posição responsiva: concorda ou discorda dele 

(total ou parcialmente), completa-o, aplica-o, prepara-se para 

usá-lo, etc” (2011, p.271). Da mesma forma, pretendemos um 

ensino de literatura que se alicerce em práticas de letramento 
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literário que tomem como premissa que o aluno-leitor ocupa 

essa posição responsiva ativa frente ao texto literário. Nesse 

viés, a prática de letramento é organizada também em diálogo 

com o lugar de responsividade ocupado pelo aluno-leitor, a 

partir de objetivos que não somente visem a que o leitor 

reconheça o pacto ficcional e estético proposto pelo autor, mas 

ainda que seja capaz de atuar e participar na construção dos 

sentidos do texto. 

Ao estabelecer reflexões sobre o letramento literário, 

Paulino alude que “não foi por acaso que Bakhtin escolheu a 

literatura para fundamentar sua teoria dialógica da 

enunciação” e que, por conta disso, “não há como negar o 

caráter polifônico do discurso literário” (2007, p.14). Para um 

ensino de literatura que se paute na perspectiva aqui 

mobilizada, é necessário que tanto o texto literário quanto os 

sentidos que emergem do processo de leitura sejam 

considerados também a partir da diversidade de discursos que 

constituem as vozes em interação nos diferentes contextos 

sócio-histórico-ideológicos de criação da obra, bem como de 

leitura e interpretação dela. 

Nesse contexto, o professor de literatura, agente de 

letramento literário que interpelará o aluno-leitor, precisa 

organizar práticas de letramento que sejam revestidas de um 

certo equilíbrio e bom senso entre objetivos que relacionem a 

fruição e compreensão do mundo estético com as importantes 

reflexões sociais que permeiam e pulsam no interior do texto 

literário. Para Cosson, “na leitura e na escritura do texto literário 

encontramos o senso de nós mesmos e da comunidade a que 
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pertencemos. A literatura nos diz o que somos e nos incentiva a 

desejar e a expressar o mundo por nós mesmos” (2006, p.17). 

Dessa forma, defendemos que a prática de letramento 

literário deve equilibrar a necessidade humana de fabulação 

com a importância de o aluno se compreender discursivamente 

no mundo de linguagens que se configura no saber literário. 

Assim, propomos caminhos que equilibrem a compreensão do 

pacto ficcional e de linguagem costurados pelo autor e a 

compreensão de que a escrita literária é constituída e 

atravessada por discursos e saberes que expressam o mundo 

em que vivemos, a partir de seus valores e crenças. 

Cosson estabelece que é no processo de leitura e escrita 

dos textos literários “que se desvela a arbitrariedade das regras 

impostas pelos discursos padronizados da sociedade letrada e 

se constrói um modo próprio de se fazer dono da linguagem 

que, sendo minha, é também de todos” (2006, p.16). Logo, 

escolarizar a literatura é superar o utilitarismo propedêutico do 

texto literário, é questionar atividades em que há a leitura pela 

leitura, sem objetivos que realmente visem à consolidação do 

processo de formação do leitor literário. Um saber que 

humaniza, que desenvolve a empatia, que permite uma 

compreensão do sujeito sobre si e sobre a comunidade na qual 

ele se insere, que permite o vislumbre de tempos e espaços 

outros a partir de um mundo de linguagem, não pode ser 

negado e nem negligenciado pela escola e por sua comunidade. 

Nos estudos sobre os gêneros do discurso, Bakhtin 

reconhece peculiaridades para a compreensão ativa e 
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responsiva que emerge da leitura literária, entendendo-a como 

uma espécie de compreensão responsiva silenciosa. Para o 

autor, “é uma compreensão responsiva de efeito retardado: 

cedo ou tarde, o que foi ouvido e ativamente entendido 

responde nos discursos subsequentes ou no comportamento 

do ouvinte” (2011, p.272). Logo, os efeitos do processo de 

interação do aluno-leitor com o texto literário não precisam, 

necessariamente, ser mensurados em voz alta ou em alguma 

atividade avaliativa tradicional. 

De fato a prática de letramento literário precisa, como 

afirma Cosson, ser organizada e sistematizada “em um todo 

que permita ao professor e ao aluno fazer da leitura literária 

uma prática significativa para eles e para a comunidade em que 

estão inseridos” (2006, p.46), entretanto os resultados do 

processo de humanização que emergem da interação com o 

texto literário não são da ordem do mensurável. Talvez se possa 

medir alguns aspectos relacionados à compreensão da 

linguagem literária e do mundo estético do autor, mas não as 

atitudes, as inferências, as empatias e as posturas éticas e 

responsáveis que serão desencadeadas a partir de leituras que 

constituirão a vida dos alunos. 

PRÁTICAS RESPONSIVAS DE LETRAMENTO LITERÁRIO 

Como forma de pôr em funcionamento a proposta de 

ensino de literatura aqui apresentada, explanaremos atividades 

e resultados obtidos no espaço de sala de aula, por meio do 

projeto de extensão intitulado Oficinas de Letramento Literário, 

desenvolvido em turmas do ensino médio regular. O projeto em 
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questão tem como objetivo principal a formação de leitores de 

literatura e de uma comunidade de leitores no âmbito da escola 

pública por meio de práticas de leitura e interpretação de textos 

literários completos, sempre disponibilizados para os alunos. 

É importante reforçarmos que as práticas de ensino-

aprendizagem de literatura desenvolvidas no âmbito do projeto 

se alicerçam nos seguintes argumentos teórico-metodológicos: 

I – As atividades se inscrevem nos princípios do Letramento 

Literário, por meio de uma seleção responsável dos textos que 

permitem a discussão de temas atuais e, como propõe Cosson 

(2006), organizadas a partir das etapas de antecipação, 

decifração e interpretação; II – As práticas de Letramento 

Literário também dialogam com os princípios da filosofia 

bakhtiniana de gênero do discurso, dialogismo, interação 

verbal e atitude responsiva ativa. Isso se dá a partir da ideia de 

que o professor de literatura deve reconhecer seus alunos-

leitores como sujeitos polifônicos e em constante interação 

verbal com o outro, sempre constituídos por uma infinidade de 

discursos de diversas naturezas (classe social, grupo familiar, 

concepções culturais e políticas, posições religiosas, histórias 

de vida); III - As atividades desenvolvidas partem de um 

engajamento político que questiona visões hegemônicas e 

excludentes sobre os saberes acadêmicos e escolares. 

Igualmente, reforçamos a necessidade de buscarmos 

alternativas de mobilizar os saberes na escola de forma que os 

tempos atuais e as vozes sociais que compõem a comunidade 

escolar não sejam silenciadas pelos saberes cristalizados e 

endossados pela academia. 
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O projeto ocorre em uma escola pública de periferia de 

uma cidade do interior do estado de Goiás. A recepção da 

escola e dos professores de Língua Portuguesa, responsáveis 

também pelo ensino da literatura, foi primorosa e estimulante, 

de modo que não só obtivemos acesso irrestrito à biblioteca 

escolar e a seu acervo, como também recebemos apoio para, 

se necessário, reproduzir textos literários na xerox do colégio. 

Além disso, também fomos autorizados a desenvolver 

miniatividades de leitura nas diversas turmas do ensino médio, 

de modo que pudéssemos construir, inicialmente, um 

diagnóstico sobre o perfil dos leitores e, por conseguinte, o 

nível de formação enquanto leitor literário. 

Também é essencial reforçarmos que a escola autorizou 

que as atividades de leitura e interpretação dos textos 

ocorressem nas aulas regulares do ensino médio. Inicialmente, 

pensamos em desenvolver as atividades nos contraturnos, com 

os alunos que tivessem interesse pelo projeto. No entanto, 

limitar a participação nas atividades de leitura literária para o 

contraturno já é um processo de exclusão, uma vez que muitos 

alunos do ensino médio do colégio em questão exercem 

atividades profissionais no mercado de trabalho e, por conta 

disso, não seriam contemplados com as práticas de letramento 

organizadas pelo projeto. 

De modo a estabelecer um terreno seguro para o 

desenvolvimento do projeto, selecionamos as três turmas do 

1º ano do ensino médio para o desenvolvimento das 

atividades planejadas. Dessa forma, todos os alunos (cerca de 

70) participaram, semanalmente, de atividades de leitura 
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literária e interpretação de contos e crônicas da literatura 

brasileira. O processo de seleção de textos seguiu critérios 

práticos e viáveis relacionados à disponibilidade no acervo da 

biblioteca, ao custo de reprodução e ao tempo de 

desenvolvimento das atividades de leitura. 

Optamos, inicialmente, por desenvolver as etapas da 

sequência básica de cada texto literário em uma ou duas aulas, 

de modo que pudéssemos, aos poucos, progredir para textos 

mais extensos e de maior complexidade interpretativa1. Por isso 

a opção inicial por contos e crônicas, de modo que os alunos-

leitores tivessem acesso a uma diversidade inicial de textos e 

autores, com foco na atualidade dos temas e nos sentidos 

possíveis abordados pelo mundo estético construído pelo autor. 

Cosson defende que o letramento literário deve 

trabalhar “sempre com o atual, seja ele contemporâneo ou não. 

É essa atualidade que gera a facilidade e o interesse de leitura 

dos alunos” (2006, p.34). Assim, independentemente da 

atualidade histórica e do ano de publicação da obra, 

selecionamos textos literários que permitiam a construção de 

sentidos a partir de temas atuais, possíveis e passíveis de diálogo 

com a realidade sócio-histórico e ideológica dos alunos-leitores. 

De modo a retomar parte dos resultados obtidos pelo 

projeto, lançaremos um olhar analítico para as atividades de 

                                                           
1 As atividades previamente planejadas para o segundo semestre do projeto contarão com a 
leitura completa de romances e antologias de contos presentes na biblioteca escolar. Durante 
a execução das atividades iniciais, chegaram novos livros enviados pelo Programa Nacional do 
Livro e do Material Didático (PNLD). Dessas obras novas já por nós analisadas, algumas possuem 
cerca de 20 exemplares, o que permitirá o trabalho com livros literários de maior extensão e 
complexidade estética, que exigirão metodologias de trabalho diferentes. 
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letramento desenvolvidas com os seguintes textos: “A hora”, de 

João Anzanello Carrascoza; “A mentira”, de Luís Fernando 

Veríssimo; “A moça tecelã”, de Marina Colasanti, e “O 

casamento e a cegonha”, de Cora Coralina. Mesmo nos casos em 

que o acervo da biblioteca continha o texto selecionado, foi 

necessário reproduzir as narrativas para os alunos, de forma que 

todos pudessem desenvolver a leitura em sua cópia do texto. 

Sabemos que o ideal é que todos os alunos fizessem a 

leitura nos livros físicos e originais, de forma que esse contato 

com a obra se transformasse também em uma prática de 

pertencimento. No entanto, um dos princípios do nosso 

projeto é a questão da viabilidade na execução das ações de 

letramento, para que possam ser projetadas para a maior 

parte das realidades de sala de aula da escola pública. Assim, 

a cópia xerocada ou escaneada dos textos literários é, 

inquestionavelmente, uma alternativa viável e, se bem 

executada, bastante produtiva. Entretanto, em todas as 

atividades desenvolvidas, o livro original, presente em nosso 

acervo ou na biblioteca escolar, foi apresentado e vivenciado 

de mão em mão, para que os alunos conhecessem 

minimamente a espacialidade, a textura, a capa, as ilustrações, 

entre outros elementos que constituíam as obras às quais os 

textos trabalhados pertencem. 

A metodologia de apresentação dos resultados se dará 

a partir das etapas propostas por Cosson (2006) já citadas 

anteriormente, ou seja, antecipação, decifração e 

interpretação. A etapa de antecipação contempla operações 

realizadas pelo leitor antes da leitura. A decifração consiste 
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numa familiarização linguística e enunciativa com as palavras 

do texto. E a interpretação representa a etapa de 

processamento da leitura, a partir das “inferências que levam o 

leitor a entretecer as palavras com o conhecimento que tem do 

mundo” (COSSON, 2006, p.40). 

SEQUÊNCIA BÁSICA DE LETRAMENTO COM O CONTO “A 
HORA”, DE JOÃO ANZANELLO CARRASCOZA 

Em “A hora”, um homem de meia idade perde o seu pai e, 

em decorrência desse luto, inicia uma reflexão sobre as diferentes 

etapas de sua vida. Em suas reminiscências, busca reconhecer 

como que, mesmo distante, seu pai sempre esteve presente em 

sua vida. A narrativa permite identificar algumas diferenças 

marcantes entre a infância, a adolescência e a fase adulta de uma 

pessoa. Assim, respeitando as possibilidades de leitura do texto, 

o objetivo principal dessa atividade foi potencializar discussões e 

interpretações sobre a efemeridade da vida, diferentes 

concepções sobre a morte, a relação entre pai e filho, os conflitos 

da adolescência e os efeitos familiares de um divórcio. 

Como foi o primeiro texto apresentado aos alunos do 

projeto, na etapa de antecipação buscamos reforçar as 

peculiaridades da leitura literária e também introduzir 

elementos relacionados ao mundo estético tradicionalmente 

engendrado por João Anzanello Carrascoza, autor 

contemporâneo conhecido por tratar de temáticas do 

cotidiano familiar com uma linguagem ao mesmo tempo 

refinada e singela. Assim, além da apresentação da 

materialidade física do livro Amores Mínimos (2011), 
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propusemos uma reflexão, oralmente, sobre os elementos que 

constituem uma narrativa (narrador, personagens, enredo, 

espaço, tempo), as características de um texto literário e 

algumas especificidades relacionadas ao gênero conto. 

Na etapa de decifração, após a distribuição das cópias da 

narrativa, buscamos construir uma familiarização com o 

vocabulário apresentado, por meio de uma primeira leitura 

silenciosa do conto, momento em que os alunos-leitores 

estabeleceram um contato inicial com a linguagem literária do 

autor e com os possíveis sentidos costurados por ele no interior 

da narrativa. Depois da leitura silenciosa, empreendemos uma 

leitura coletiva do conto, em que determinados alunos foram 

selecionados para a leitura de um fragmento do texto2. Nessa 

etapa, algumas percepções sobre o enredo do texto foram sendo 

tecidas pelos alunos, que foram incitados, ao final de cada 

parágrafo, a interagir, de forma responsiva, com os caminhos 

trilhados pela narrativa. Algumas intertextualidades presentes 

no conto (a presença implícita do discurso bíblico em algumas 

falas da personagem, por exemplo) foram percebidas por muitos 

alunos nessa etapa, mesmo sem um debate orientado. 

Na etapa de interpretação, optamos pelo debate 

coletivo sobre os acontecimentos que compõem a narrativa, 

por meio da retomada de situações do enredo que permitiam 

a discussão relacionada aos objetivos da prática de letramento. 

                                                           
2 No início do projeto, a escolha dos alunos para a leitura dos textos se deu de forma aleatória 
ou a partir da manifestação do próprio interesse por parte de aluno. Ao longo dos encontros, 
tentamos identificar alunos com maior grau de dificuldade em leitura, os quais raramente 
participavam de forma voluntária, para que pudessem integrar de forma mais ativa as situações 
de letramento. 
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Dessa forma, os processos de interpretação se deram, 

principalmente, a partir de discussões sobre a passagem 

efêmera das etapas da vida, sobre os sentimentos de dor e luto 

relacionados à morte, sobre a relação peculiar que muitos 

jovens têm com o pai, bem como sobre diferentes realidades 

vividas por filhos com pais separados. Os sentidos relacionados 

a esses temas foram mobilizados e externados pelos alunos, ora 

voluntariamente, ora por meio de perguntas direcionadas3. 

Os contos de Carrascoza têm como característica um 

intenso lirismo reflexivo sobre as relações do cotidiano, 

apresentando uma linguagem acessível aos leitores em idade 

escolar. Por meio das discussões e interpretações mobilizadas 

por grande parte da turma, identificamos que o conto 

potencializou importantes reflexões filosóficas sobre a vida, 

inclusive incitando relatos de alunos sobre suas histórias de vida. 

A maioria das situações pinçadas do conto para a 

construção das reflexões foi identificada por um ou mais alunos 

como semelhante à sua realidade ou à realidade de pessoas 

próximas. Percebemos que esse fator de identificação com as 

práticas sociais costuradas pelo texto permitiu que os alunos 

apresentassem tomadas de posição responsiva ativa acerca já 

no início das atividades do projeto. Portanto, entendemos que 

logramos êxito na intenção inicial de cooptar um primeiro 

interesse dos alunos pela experiência de leitura literária. 

                                                           
3 Entendemos que, nos casos de alunos que não demonstram o interesse pela atividade de leitura 
literária, é necessário que o agente de letramento direcione alguns caminhos para que os discentes 
sejam capazes de construir um primeiro diálogo dos sentidos do texto com seus mundos. 
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Após o desenvolvimento das atividades relacionadas ao 

conto em questão, iniciamos a construção de um diário de 

bordo com a descrição minuciosa de toda a prática de 

letramento literário: perguntas dos alunos, dificuldades na 

interpretação, temas que despertaram interesse, 

peculiaridades no processo de leitura, tempo de duração das 

atividades, acontecimentos e questionamentos que 

provocaram o desvio do planejamento. Tais anotações 

funcionam como um banco de dados para o projeto, de modo 

a contribuir para o refinamento das atividades em sala de aula 

e para a construção de textos científicos que consolidem e 

divulguem nosso olhar responsivo para os processos de 

escolarização da literatura. 

SEQUÊNCIA BÁSICA DE LETRAMENTO COM A CRÔNICA “A 
MENTIRA”, DE LUÍS FERNANDO VERÍSSIMO 

A narrativa “A mentira”, de Luís Fernando Veríssimo, se 

constrói em torno de um casal que inventa uma falsa doença 

do marido para que eles não tenham de comparecer a um 

jantar previamente marcado com um casal de amigos. Os 

desdobramentos vinculados à mentira instauram uma trama 

divertida, uma vez que o casal de amigos se vê sensibilizado 

com o estado convalescente do homem e deseja lhe fazer uma 

visita. Trata-se de uma crônica curta e com elementos 

humorísticos que instigaram o interesse dos alunos. O objetivo 

principal dessa prática de leitura foi potencializar mecanismos 

de interpretação relacionados ao tema da mentira, suas 

nuances, consequências e implicações de natureza cultural. 
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Na etapa de antecipação, empreendemos, com a 

utilização de esquemas no quadro negro, reflexões sobre o 

gênero literário crônica e sobre a produção de Luís Fernando 

Veríssimo. Também apresentamos duas obras físicas do autor, 

antologias nas quais encontramos o texto literário “A mentira” e 

suas coletâneas. Assim, os alunos puderam manipular a 

materialidade física do livro O melhor das comédias da vida 

privada (2011). Nesse contato com as obras, alguns alunos, 

inclusive, interessaram-se pela leitura de outros textos do autor, 

por perceberem que suas crônicas são, geralmente, curtas e 

também por gostarem da composição gráfica e layout dos livros4. 

Ainda nessa etapa, construímos um mapa mental no 

quadro, a partir de palavras ou expressões que os alunos 

julgavam que estavam diretamente relacionadas (campo 

semântico) à temática da mentira. O mapa mental permitiu o 

vislumbre de uma percepção coletiva sobre o tema em 

discussão, ainda que configurado a partir de uma diversidade 

de enunciados que demonstraram identidades discursivas 

diversas entre os alunos-leitores. Por exemplo, as palavras 

“pecado” e “normal” relacionadas ao ato de contar uma 

mentira foram postas em diálogo, de modo a elucidar tensões 

discursivas entre o signo ideológico mentira enquanto uma 

transgressão religiosa e enquanto um artifício retórico e 

enunciativo natural das relações sociais. 

                                                           
4 Compreendemos que o tamanho do texto ou a materialidade visual da obra não representa a 
qualidade estética do texto literário. No entanto, propomos a formação de leitores literários 
no espaço da escola, local em que, em muitos casos, os alunos não gostam de ler. Logo, um 
livro bonito, por exemplo, também pode auxiliar no processo de letramento literário. 
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A etapa de decifração do texto se deu em duas partes. 

Primeiramente, empreendemos uma leitura em voz alta da 

crônica, de modo que a atividade oferece subsídios para o 

desenvolvimento da habilidade de escuta por parte dos alunos. 

Pedimos que, nessa etapa, os alunos fossem circulando ou 

grifando em seus textos eventuais palavras que lhes 

chamassem atenção, independentemente de serem ou não de 

conhecimento semântico. Em um segundo momento, a crônica 

foi lida por todos de forma silenciosa; nesse momento, os 

alunos deveriam identificar elementos linguísticos e 

enunciativos que estivessem relacionados à problemática 

instaurada na narrativa, ou seja, a manutenção de uma mentira 

que pode ser descoberta a qualquer momento. 

A etapa de interpretação teve como foco debates sobre 

os efeitos e as consequências de se contar uma simples 

mentira. Nesse momento, as atitudes responsivas dos alunos, 

enquanto tomadas de posição sobre o tema, foram intensas e 

fervorosas, uma vez que muitos justificaram as diversas 

necessidades cotidianas de se mentir ou, ainda, construir uma 

espécie de gradação de importância entre uma grande mentira 

e uma “mentirinha”. 

Percebemos que o tradicional elemento humorístico 

que recheia as crônicas de Veríssimo e a atmosfera de tensão 

instaurada pelos acontecimentos da narrativa prenderam a 

atenção dos alunos ao longo da prática de letramento. Além 

disso, valemo-nos do fato de a crônica ser concluída com 

reticências, o que permite uma certa atmosfera de mistério 

sobre as conclusões, para desenvolvermos uma atividade de 
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produção de texto em que, a partir do mundo estético 

estabelecido pelo autor, os alunos deveriam imaginar um final 

coerente para o conflito. 

Longe de visarmos a uma manipulação utilitarista do 

texto literário, a produção de texto teve como foco o exercício 

da escrita literária, a partir de um universo já proposto e 

configurado pelo autor. Em aula subsequente, as produções de 

texto foram lidas e compartilhadas em sala de aula. Essa etapa 

da atividade semeou a criação de uma comunidade de leitores, 

uma vez que os alunos debateram os finais alternativos, 

discutiram outras possibilidades possíveis, bem como 

defenderam que algumas possibilidades aventadas não se 

encaixavam na proposta estética apresentada por Veríssimo na 

crônica em estudo. 

Antes de iniciarmos o relato da prática de letramento da 

próxima narrativa, vale reforçarmos algumas impressões e 

diagnósticos que emergiram enquanto feedbacks dos alunos e 

durante as reuniões de planejamento com o professor regente 

da turma, parceiro em todas as atividades. Por conta de várias 

atividades extracurriculares que ocorrem na escola, em 

algumas situações nosso projeto não pôde acontecer, tendo de 

ser retomado em semana subsequente. Essas mudanças 

permitiram que tivéssemos o retorno dos alunos sobre o 

interesse e a expectativa acerca de novas práticas de leituras 

literárias, visto que, por vezes, eles perguntavam que dia 

haveria nova aula de leitura. 
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Percebemos que as duas sequências básicas relatadas 

lançaram importantes passos para a construção de uma 

comunidade de leitores, uma vez que alguns alunos que, no 

início do projeto, demonstravam certa resistência quanto à 

participação nas leituras e interpretações, aos poucos 

passaram a manifestar certa aceitação à experienciação do 

mundo de palavras engendrado pelo saber literário. 

Evidentemente que se trata de um processo de construção e, 

aos poucos, consolidação do processo de interação com a 

literatura. No entanto, defendemos que essa primeira etapa do 

trabalho alcançou importantes passos na desconstrução de 

impressões sobre a literatura relacionadas aos citados 

processos equivocados de escolarização do texto literário. Em 

várias situações, os alunos-leitores relataram, informalmente, 

que estavam felizes por conhecer “melhor” a literatura. 

SEQUÊNCIA BÁSICA DE LETRAMENTO COM O CONTO “A 
MOÇA TECELÃ”, DE MARINA COLASANTI 

O próximo texto trabalhado com os alunos foi “A moça 

tecelã” (2000), de Marina Colasanti. Nessa narrativa, temos a 

história de uma garota que tinha um dom fantástico de 

transformar em real tudo o que costurava em seu tear mágico. 

Após costurar tudo o que precisava para viver, a moça se sentiu 

sozinha e decidiu costurar para si um marido. No entanto, esse 

companheiro se mostrou um tanto rude com ela, além de um 

tanto interesseiro acerca das posses que poderia ter a partir do 

poder mágico do tear. O objetivo principal dessa atividade foi 

potencializar mecanismos de interpretação que balizassem 

tanto um olhar para o universo dos contos de fadas, quanto 
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acerca de reflexões sobre relacionamentos abusivos, 

machismo, ganância e diversas concepções de felicidade. 

Além de apresentar informações relevantes sobre a 

autora e disponibilizar o contato com a materialidade do livro 

literário, a etapa de antecipação teve como foco a retomada de 

impressões sobre os contos de fadas a partir de um breve 

debate sobre suas características tradicionais. Grande parte 

dessas impressões foi colocada no quadro enquanto os alunos 

relatavam suas experiências com esse gênero. Isso permitiu 

que, antes do processo de leitura, as turmas empreendessem, 

coletivamente, uma memória coletiva sobre contos de fadas. 

Além da importância de se construir uma percepção 

organizada sobre o gênero conto de fadas, intencionávamos 

que o aluno compreendesse, ao final da leitura, que há 

elementos do universo estético de Colasanti que subvertem 

características tradicionais desses contos. Por exemplo, a 

ausência de atitudes heroicas e nobres na figura masculina do 

“príncipe” que, no conto, é revestido de uma personalidade 

machista e opressiva frente à sua companheira. 

Diferente da experiência de letramento com o texto 

anterior, a etapa de decifração do conto se deu, inicialmente, 

por meio de uma leitura silenciosa empreendida pelos alunos. 

Nesse momento, solicitamos que os leitores construíssem suas 

impressões individuais e buscassem perceber quais elementos 

do universo dos contos de fadas estavam ali presentes. Essas 

impressões foram anotadas no caderno. 
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Antes do processo de interpretação coletiva, buscamos 

discutir com os alunos as construções linguísticas e discursivas 

que, de certa forma, eram responsáveis pelas peculiaridades do 

conto de Colasanti. Posteriormente, o conto foi lido em voz 

alta, de modo a proporcionar aos alunos também uma 

compreensão prosódica acerca do conto em estudo. Nessa 

leitura, buscamos construir elementos dramáticos na 

execução, de modo que, de forma indireta, os alunos 

reconhecessem que há nuances diferentes entre a leitura dos 

dizeres do narrador e a das personagens. 

Em diálogo com as percepções sobre os sentidos que 

compõem a narrativa, a etapa de interpretação também teve 

como foco algumas frentes de debate sobre relacionamentos 

abusivos, práticas de violência doméstica e as bases de uma 

sociedade essencialmente machista. Embora fosse um conto 

fantástico, os alunos demonstraram intensas tomadas de 

posição responsivas e ativas acerca dos abusos sofridos pela 

moça, a partir de inferências sobre situações contemporâneas 

semelhantes ao narrado no texto, infelizmente algumas delas 

de conhecimento empírico dos alunos. 

Posteriormente, em aula subsequente, tomamos como 

tópico de discussão o conceito de felicidade na sociedade 

capitalista por meio de uma enquete em torno do enunciado 

Dinheiro traz felicidade?. A partir dos posicionamentos 

responsivos dos alunos, hipotetizamos uma projeção 

contemporânea do elemento fantástico que rege o conto (o 

tear mágico), de modo que os alunos reconhecessem que uma 
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máquina que fabricasse dinheiro de verdade seria uma 

comparação possível. 

Essa associação permitiu que os discentes 

compreendessem que, ainda que a personagem do conto 

tenha uma máquina que lhe permitisse fabricar todo tipo de 

coisas, esse poder mágico não lhe garantiu a felicidade 

inicialmente desejada ao lado do marido. Por espelhamento, as 

discussões também fizeram emergir a ideia de que o dinheiro 

pode permitir o acesso a vários bens de consumo, os quais 

podem facilitar a conquista de algumas concepções de 

felicidade. No entanto, tais bens materiais não representam 

uma garantia de felicidade afetiva ou emocional. 

Paulino reforça que a formação do leitor literário 

dialoga com a aceitação do “pacto ficcional proposto, com 

reconhecimento de marcas linguísticas de subjetividade, 

intertextualidade, interdiscursividade” (2013, p.20), além 

também de uma compreensão do texto em seu momento 

histórico de produção. Nesse sentido, entendemos que a 

atividade de letramento realizada com o texto de Colasanti 

mobilizou o reconhecimento do pacto ficcional engendrado, 

tanto em relação às memórias e intertextualidades com os 

contos de fadas e com outros textos literários, quanto acerca 

dos aspectos interdiscursivos que emergiram de inferências 

relacionadas, principalmente, à relação afetiva conflituosa e 

opressora entre a tecelã e seu marido. 
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SEQUÊNCIA BÁSICA DE LETRAMENTO COM O CONTO “O 
CASAMENTO E A CEGONHA”, DE CORA CORALINA 

A quarta leitura desenvolvida com os alunos do 1º ano 

foi o conto “O casamento e a cegonha”, da autora goiana Cora 

Coralina. A narrativa gira em torno de uma cerimônia 

matrimonial seguida de uma festa de comemoração que 

acontece em uma fazenda. Aparentemente, o pai da noiva, 

pessoa de importante posição social, tem interesse que a 

cerimônia e a festa ocorram com certa urgência. O objetivo 

principal da atividade de leitura do texto de Cora Coralina foi 

potencializar mecanismos de interpretação que relacionassem 

elementos da cultura popular do interior e do estado de Goiás 

no que tange ao tema do casamento. 

Além do contato físico com o livro Estória da Casa Velha 

da Ponte (2000), obra em que a narrativa em estudo se faz 

presente, empreendemos na etapa de decifração um debate 

sobre as peculiaridades da vida no interior e na zona rural. É 

importante aqui reforçar que, além de se tratar de uma escola 

localizada no interior de Goiás, vários alunos ainda moram na 

zona rural e isso permitiu que, de forma direcionada e 

responsiva, eles refletissem sobre crenças, costumes e estilos 

de vida comuns no interior. Reconhecemos que as nuances da 

escrita de Cora Coralina, autora de maior renome no estado de 

Goiás, permitiram um produtivo diálogo interdiscursivo com a 

realidade cultural e social da maioria dos alunos das turmas 

envolvidas no projeto. 
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Na etapa de decifração, iniciamos com uma primeira 

leitura em voz alta, em que alunos selecionados leram 

determinadas partes do conto. Após as atividades 

empreendidas com os textos anteriores, entendemos já ser 

possível identificar os alunos menos interessados pelas 

atividades de leitura literária. Assim, a partir desse 

diagnóstico, buscamos, nas práticas de leitura, incitar um 

certo protagonismo dos alunos que nunca haviam se 

voluntariado para ler ou demonstravam desconforto ao 

opinar sobre as impressões de leitura. 

Como o texto é pequeno, optamos por desenvolver duas 

leituras seguidas do conto, para que os alunos pudessem 

consolidar percepções iniciais de sentidos. Nessa etapa, não 

desenvolvemos nenhuma inserção de comentário sobre os 

acontecimentos da narrativa. O objetivo foi identificar se os 

alunos-leitores conseguiriam consolidar percepções 

interpretativas sem um direcionamento em cada etapa do texto5. 

Iniciamos a etapa de interpretação indagando os 

alunos, de forma superficial, sobre as percepções primeiras 

que tiveram dos acontecimentos que compõem o texto. 

Intencionávamos que eles identificassem sentidos implícitos na 

narrativa, que relacionam a famosa lenda escandinava da 

cegonha, como a responsável por trazer os bebês ao mundo 

dos humanos, com o enredo do conto. A noiva do conto queria 

                                                           
5 Tentamos aplicar variadas metodologias de interação e diálogo em cada atividade com os 
textos literários. Defendemos que quanto mais diversificada for a execução das etapas das 
práticas de letramento literário, mais chances temos de tornar produtiva a leitura literária para 
um maior número de alunos. 
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casar o quanto antes, uma vez que estava grávida e, de certa 

forma, isso entrava em conflito com valores conservadores do 

início do século XX e, além disso, com os valores de sua classe 

social abastada. 

De forma espontânea, as atividades relacionadas a esse 

texto se encaminharam para discussões sobre as mudanças 

culturais dos últimos tempos, principalmente acerca de temas 

relacionados ao matrimônio e à reprodução antes do 

casamento. Aliada a essas discussões, os alunos também 

construíram importantes tomadas de posição responsivas 

sobre tensões sociais que se estabelecem no âmbito das 

questões de gênero e de classe no que tange a essas tradições. 

Alguns alunos reforçaram, por exemplo, que, caso se tratasse 

de uma mulher pobre, possivelmente o desfecho da narrativa 

seria diferente. Inclusive hipotetizaram que a autora 

intencionava implantar uma crítica social sobre as diferenças 

de classe no texto, ao citarem que as autoridades presentes no 

casamento não questionaram o fato de o pai da noiva encerrar 

a festa porque sua filha está dando à luz. 

Para além das interpretações relacionadas à 

problemática da noiva grávida, percebemos que os elementos 

culturais tradicionalmente goianos (costumes, vocabulário, 

geografia, culinária, música) contribuíram para um produtivo 

interesse dos alunos pelo texto. Reconhecemos que, ao se 

identificarem com aspectos da narrativa de Cora, os alunos, 

sujeitos sociais em processo de interação responsiva com o 

texto literário, puderam reconhecer que há literatura escrita 
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sobre o seu lugar, sobre suas tradições, sobre os causos 

contados por seus pais e avôs. 

EM SÍNTESE 

Em um cenário ideal, as narrativas trabalhadas 

deveriam ser depuradas por mais tempo, de modo que os 

alunos-leitores pudessem se aprofundar no universo estético 

construído pelos autores. No entanto, é essencial retomarmos 

o fator de viabilidade que está no cerne do nosso trabalho. É 

necessário que estabeleçamos posturas de fato aplicáveis à 

realidade da escola pública e que possam ser utilizadas por 

professores em situações de sala de aula diversas. 

Dessa forma, optamos por um formato compacto das 

sequências básicas propostas por Cosson (2006), para que, 

nessa primeira etapa do projeto, os alunos tivessem a 

oportunidade de interagir com uma diversidade de textos 

literários, por meio de metodologias e enfoques igualmente 

variados. Essa opção foi amplamente dialogada com os 

professores parceiros e regentes da turma, para que os 

caminhos trilhados pelo projeto não atrapalhassem a rotina de 

atividades que compõem o fazer docente diário. Assim, por 

meio da composição de uma equipe de agentes de letramento 

literário (coordenador do projeto, professores regentes e 

equipe gestora), instauramos uma vontade de formar leitores 

literários, bem como um importante “incômodo” ético em 

relação às diversas situações em que a literatura é vilipendiada 

pelos materiais didáticos e pelas matrizes curriculares. 
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Reforçamos o intuito de propor caminhos viáveis para 

que o professor seja capaz de reconhecer e, principalmente, 

combater os processos equivocados de escolarização da 

literatura. Para tanto, retomamos a relevância de um trato 

responsável e ético com o texto literário, organizado a partir de 

práticas de letramento literário significativas, com objetivos 

claros, os quais busquem o crescimento do aluno enquanto um 

sujeito social e enquanto um leitor em constante formação. 

Além disso, é relevante que o ensino de literatura também 

tenha como foco a ampliação dos horizontes e da 

complexidade de leitura dos alunos, de modo que eles 

transcendam a mera interpretação do texto literário e sejam 

capazes de potencializar atitudes responsivas, inferências, 

construir diálogos sobre práticas de empatia, bem como de dar 

sentido ao mundo em que vivem a partir do universo estético 

do autor e do texto. 

Nas ações relacionadas ao projeto, buscamos construir 

atividades em que a formação estética sobre o saber literário 

não fosse dissociada de uma formação crítica e ética, 

igualmente constitutiva da maioria dos textos literários. Assim, 

de modo a combater um ensino de literatura que se ancore no 

mero consumo de textos literários, planejamos e executamos 

atividades de letramento literário enquanto um acontecimento 

discursivo, enquanto uma experiência produtiva e significativa 

para os alunos, de maneira a construir um caminho a ser 

trilhado para a formação de leitores literários autônomos e 

para a consolidação de um ensino de literatura menos desigual, 

mais ético e mais humano. 
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Ao preconizarmos a indispensabilidade de uma postura 

ética do professor em relação à literatura, sendo ele o principal 

agente de letramento literário, reforçamos seu papel de 

subverter, quando necessário, o aparato institucionalizado que 

reveste o saber literário escolarizado. Essa subversão não é um 

desrespeito à sistematização escolar do conhecimento, mas um 

equilíbrio ético, responsivo, possível e viável entre as 

normativas que gramaticalizam a literatura e as práticas 

produtivas de letramento que desenvolvam a leitura e a 

interpretação de textos, bem como a formação constante, 

processual e gradativa do leitor literário. 

Por fim, buscamos defender a literatura como um saber 

que, a partir de um mundo de palavras, é capaz de produzir 

leituras diversas do real, leituras criativas em que é possível a 

idealização de práticas sociais diversas, mais justas, menos 

excludentes. Dessa forma, as práticas de letramento 

desenvolvidas e aqui descritas se apresentam como “ensaios de 

esperança” para realidades em que a literatura é negada 

enquanto um direito incompressível, ao ser silenciada e/ou 

deturpada por orientações equivocadas de matrizes 

curriculares e livros didáticos. 
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Raquel Cristina de Souza e Souza 

A proposta deste texto é apresentar algumas reflexões 

acerca da formação do leitor literário na escola a partir da 

análise de um contexto muito específico: o trabalho com diários 

de leitura em turmas de sexto ano do ensino fundamental de 

uma escola pública federal, localizada no Rio de Janeiro. Em que 

pesem as idiossincrasias de uma situação tão particular, a 

reflexão empreendida poderá ser útil para uma discussão mais 

ampla sobre a necessidade de se pensar de forma mais teórica 

e metodologicamente articulada a questão da leitura literária 

na escola, sobretudo nos anos finais do ensino fundamental, 

onde a literatura parece não estar presente como experiência 

própria e singular para os estudantes, nem como um pensar 

sistemático e pedagogicamente relevante para os professores. 

A esse respeito, Ana Crelia Dias (2016) já observou, no contexto 

de professores do ensino fundamental cursantes do Mestrado 

Profissional em Letras da UFRJ, que estes não se veem como 

professores de literatura. Certamente, esta não identificação 

está fundada em pressupostos sobre a relação entre literatura 

e ensino que preconizam o saber enciclopédico e informativo 

em detrimento do saber implicado, experimentado – o que 

                                                           
1 Este texto é uma versão atualizada do trabalho publicado nos anais do 56º Congresso 
Internacional de Americanistas realizado em julho de 2018 na Universidade de Salamanca. 
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impacta de maneira direta, a prática dos professores e o 

itinerário leitor dos estudantes. 

Assim, a utilização do diário de leitura como ferramenta 

didática pressupõe uma concepção de leitura que altera o 

paradigma atual subjacente ao trabalho com o texto literário na 

escola, não importando o segmento: do ensino de dados 

exteriores aos sujeitos sobre literatura/língua para a leitura 

como experiência, enraizada na subjetividade dos indivíduos, o 

que necessariamente coloca em xeque alguns dos pilares da 

prática pedagógica corrente: a prevalência da palavra docente 

sobre a palavra do alunado, a desconsideração dos percursos 

singulares de cada leitor e a uniformização da interpretação. 

Apesar do avanço teórico proporcionado pela virada 

pragmática de fim dos anos sessenta, tanto no âmbito dos 

estudos linguísticos (análise do discurso, linguística textual) 

quanto no dos estudos literários (estética da recepção, teoria 

do efeito, semiologia da interpretação), a escola ainda não 

deu conta de compreender, em termos didáticos, o que 

significa considerar o aluno efetivamente um usuário da 

língua, a peça-chave do processo interativo que funda a 

linguagem. No caso específico dos anos finais do ensino 

fundamental, que nos interessa aqui, existe ainda a 

particularidade de a prática com o texto literário ser 

prioritariamente embasada pelos estudos linguísticos de base 

enunciativa (vide os PCN e os materiais apostilados das 

secretarias municipais de educação), tendo em vista a 

ausência frequente dos estudos literários nas discussões no 

campo da educação. Essa ausência pode ser explicada em 
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parte pela relação tensa que costuma existir na universidade 

entre literatura e escola, dada a concepção autototélica de 

literatura que ainda persiste no meio acadêmico. No caso dos 

anos finais, a situação é agravada pelo desdém intelectual para 

com a literatura juvenil, corpus privilegiado desta etapa de 

ensino e considerada sub ou paraliteratura. Em muitos contextos 

escolares, o livro de literatura se torna leitura “extraclasse”, pois 

o professor acaba por assumir alguns pressupostos equivocados 

em virtude dessa formação acadêmica que considera educação 

e literatura juvenil objetos menores de interesse intelectual; 

além disso, esse professor nem sempre sabe muito bem o que 

fazer com essa leitura em classe, pois não lhe foi facultada na 

universidade a oportunidade de refletir teórica e 

metodologicamente sobre isso. 

A lacuna deixada pelos estudos literários permitiu que 

se instaurasse uma hegemonia dos estudos linguísticos no 

campo do ensino de literatura, com consequências que não 

podem ser ignoradas. Em primeiro lugar, abriu caminho para o 

apagamento do literário ao dilatar-se o conceito de texto e 

homogeneizar o trabalho de leitura em nome do que se chama 

“diversidade de gêneros”. O desconhecimento das 

peculiaridades do texto literário (e do seu processamento 

afetivo-cognitivo) acaba por apagar também suas 

potencialidades didáticas: o desenvolvimento da capacidade 

simbólica, o afinamento da percepção da relação entre forma e 

efeito, o exercício do imaginário, o progresso no uso da 

inferência e da associação, a construção identitária, o 

alargamento do horizonte de expectativas, a vivência da 
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alteridade. Além disso, não raro a defesa pela diversidade de 

gêneros desemboca em uma prática fragmentada, voltada para 

textos curtos e “cabíveis” em sequências didáticas pré-

planejadas para determinado tempo de aula, que desconsidera 

competências e atitudes exercitáveis apenas no contato com a 

obra completa em uma temporalidade completamente 

diversa: concentração, ensimesmamento, resiliência, fôlego e 

ritmo de leitura. O texto longo também exige o emprego de 

estratégias de leitura mais complexas, que envolvem um 

movimento contínuo e encadeado de retenção, previsão e 

reformulação de dados. Informações novas colocam em 

perspectiva constante informações antigas, exigindo 

participação ativa e vigilante do leitor. Sem contar que é o texto 

literário o principal responsável pelo estabelecimento de 

relação afetiva com leitura, aspecto fundamental para a 

construção do hábito leitor. Parece-nos também que a 

didatização das teorias enunciativas para os professores em 

formação redundou em uma prática preponderantemente 

formalista do texto literário, preocupada em demasia com as 

marcas estruturais e linguísticas dos gêneros, e obliterando o 

papel da subjetividade no processamento da leitura literária. O 

texto se torna um objeto decomponível na busca de um sentido 

oculto e já previsto de antemão pelo professor e portador de 

valor atestado alhures. 

A subjetividade está ausente da escola. Não se espera 

que alunos e alunas reajam aos textos, apenas que respondam 

segundo um roteiro pré-programado. Os protocolos de leitura 

costumam ser anódinos, descarnados, presos a um intelecto 
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que ignora corpo e emoção. E é compreensível que assim seja. 

O professor também é formado na escola e na universidade 

sem que tenha tido espaço para a construção singular de seu 

“texto do leitor” (ROUXEL, 2012a); depois de formado, livros 

didáticos, cadernos pedagógicos e grades curriculares 

continuam a minar sua autonomia, o que necessariamente vai 

se refletir na dificuldade não só de acolher diferentes 

interpretações dos alunos e alunas, mas de validá-las à luz do 

enfrentamento do texto. Não dar a voz ao aluno é também 

sintoma da insegurança interpretativa de quem não se 

habituou a lançar-se aos riscos da leitura literária sem o apoio 

e aval de mestres e críticos. Tememos a subjetividade porque 

ela nos tira do terreno confortável (porém ilusório) do 

monopólio da leitura e do controle do processo pedagógico e 

avaliativo. Desconfiamos da subjetividade porque ela parece 

desalojar nossas certezas e nos deixar vulneráveis à descoberta 

de paixões, fragilidades e transgressões dos nossos alunos e 

alunas – e também de nós mesmos. 

Encorajar o diálogo efetivo com o texto literário, 

entretanto, não significa, como pode parecer, aceitar de forma 

acrítica e passiva toda e qualquer contribuição impressionista 

dos estudantes em sala de aula. Antes, entender a 

subjetividade como necessidade funcional da leitura literária 

(ROUXEL, 2012a) significa encorajá-la a partir de situações 

planejadas e sistemáticas que oportunizem a sua emergência 

como indispensável para o processamento da leitura, que se dá 

a partir do diálogo entre texto e receptor. A expressão pessoal 

deve ser uma resposta à escuta do texto, e não a imposição de 
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verdades individuais, caso contrário inexiste interação e, 

consequentemente, leitura. Nesse sentido, a escrita pessoal 

(resenhas, diários de leitura, autobiografias de leitor, memorial 

de leituras, correspondências literárias) e o compartilhamento 

desses registros tentam dar conta das dimensões cognitiva, 

social e, sobretudo, afetiva da leitura literária, as quais se 

entrelaçam no ato da recepção (ISER, 1996). Portanto, convocar 

a subjetividade para a sala de aula diz respeito a um trabalho 

específico de construções de saberes sobre o texto, sobre si e 

sobre o mundo que passa, necessariamente, por uma revisão 

dos pressupostos acerca do que significa ler literariamente. 

“Toda leitura literária é a criação de um texto singular 

por um leitor singular”, afirma Annie Rouxel (2013, p.208). Não 

existe texto literário fora da sua concretização durante a 

leitura; logo, não existe sentido prévio e independente a 

qualquer realização particular que seja generalizável. Ler, 

portanto, é um ato criativo e sempre original. Reconfiguramos 

o texto a partir da interação dos signos na página com nosso 

arcabouço de experiências anteriores de leituras e vivências. 

Segundo a perspectiva iseriana (1996), o sentido não é objeto 

apreensível, mas efeito a ser experimentado. Não só o leitor 

atualiza as virtualidades do texto, construindo sentidos no nível 

do intelecto, como preenche os vazios engajando corpo e 

psique. A implicação subjetiva se dá durante todo o processo, 

segundo um jogo de associações e reminiscências, que faz com 

que o indivíduo interpele suas memórias, valores e ideologia. O 

texto se torna uma espécie de caixa de ressonância do 

consciente e inconsciente do leitor, de forma que ler o texto 
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significa ler a si mesmo, para se reafirmar ou se reformular 

(ROUXEL, 2013). A experiência estética mais radical se dá, 

segundo a Estética da Recepção e a Teoria do Efeito, quando o 

leitor reconfigura seu repertório de representações e valores. 

A reação do leitor ao que lê sempre revela algo sobre ele: suas 

inclinações, desejos, frustrações. Assim, o leitor modifica o 

texto, mas o texto também modifica o leitor. 

É a subjetividade que dá sentido à leitura literária. E é a 

interação entre texto e leitor (estrutura e receptor) que se 

materializa, ainda que parcialmente, nos instrumentos 

pedagógicos de registro escrito da recepção subjetiva, os quais 

permitem guardar traços das reações e atitudes pessoais 

durante a construção do texto pelo leitor. O ato de escrita, da 

tentativa de registro desse processo de singularização, mobiliza 

mecanismos finos de leitura e se torna um lugar privilegiado de 

elaboração cognitiva e identitária. Acompanhado do 

compartilhamento, assume a função de explicitação, 

clarificação e autoavaliação (TAUVERON, 2005), ajudando 

alunos e alunas a enunciarem suas próprias palavras e tomarem 

consciência (e assumirem o controle) de seus processos de 

leitura. Os jovens leitores se deixam entrever por meio dos seus 

escritos pessoais, os quais se tornam, para o professor, um 

recurso valioso de conciliação entre o estímulo necessário à 

subjetividade e a criação de oportunidades para o 

desenvolvimento de competências leitoras específicas. Os 

registros são também facilitadores da instauração de uma 

relação completamente nova entre professor e aluno, fundada 
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no diálogo, que implica mudanças na forma de avaliar e 

conceber a aprendizagem. 

Considerando, pois, o exposto, pretendemos apresentar 

algumas reflexões acerca da formação do leitor literário a partir 

de diferentes manifestações do engajamento subjetivo dos 

leitores, encontradas nos textos e paratextos dos seus diários de 

leitura. As diferentes formas de apropriação singular da obra 

literária, nas dimensões (não excludentes) da identificação, 

interleitura e reficcionalização (ROUXEL, 2012b), revelam que o 

estímulo à postura implicada no texto traz contribuições 

significativas não só no âmbito das competências leitoras, como 

também na adesão afetiva ao universo ficcional, fator 

determinante para a construção de uma identidade leitora. 

A identificação é o mecanismo principal de adesão do 

leitor ao texto e costuma ser considerada equivocadamente como 

uma marca exclusiva da recepção de textos da literatura de 

massa. Na verdade, não é possível ler literariamente sem imersão 

no mundo fabulado e sem a suspensão voluntária da descrença. 

São os personagens que mobilizam a atenção do leitor e guiam a 

leitura no plano do “como se”, configurando-se como liames entre 

realidade e ficção (JOUVE, 1992). São eles também que, 

metonimicamente, se tornam símbolos de condutas, aspirações, 

reações reveladas aos sujeitos leitores, confrontando-os com a 

alteridade, e permitindo-lhes que reelaborem sua relação com o 

mundo. Portanto, a identificação nem sempre é apaziguadora; 

ela pode revelar ao leitor aquilo que estava na sombra e obrigá-

lo a reconfigurar sua personalidade. 
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A interleitura, por sua vez, segundo Bellemin-Nöel 

(2001), diz respeito à rede de relações que o leitor estabelece 

com outros textos guardados em sua memória afetiva, ainda 

que essa relação se dê a partir de conexões muito peculiares e 

não exatamente reconhecíveis na superfície dos textos, e que 

só fazem sentido na teia de referências criada pelo indivíduo. 

Já a atividade ficcionalizante do leitor, ou seja, a 

resposta do seu imaginário às solicitações da obra, segundo 

Langlade (2008), é outro índice importante de que há 

engajamento subjetivo no processo de leitura literária. A 

participação do imaginário do leitor pode se dar em diferentes 

graus, desde a instauração da coerência mínima da obra 

(estabelecimento de relações causais, visualização de cenas e 

ambientes, julgamento moral dos personagens) até a alteração 

do texto por meio de supressões, transformações e acréscimos, 

ações estas guiadas pelos centros de interesse individuais do 

leitor e pela mobilização de seu background afetivo. 

Os exemplos abaixo, retirados dos diários de jovens 

leitores do sexto ano do ensino fundamental, pretendem 

ilustrar de que maneira a premissa de que cada leitor procede 

a uma concretização singular da obra literária é radicalizada no 

convite para que eles de fato deem forma ao seu “texto de 

leitor”, criando novos textos que alterem materialmente o que 

foi lido. Cada interferência é reveladora de um ato de leitura 

complexo e encharcado de uma subjetividade que, longe de 

gerar uma relação impressionista ou solipsista com o texto, é 

na verdade o motor de um processo de enfrentamento do texto 

e elaboração semântica que exige permanente ação 
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(meta)cognitiva e afetiva. Em cada reficcionalização (ou seja, 

em cada texto singular criado pelo leitor no ato da leitura) 

veremos embrenhadas outras formas de engajamento 

subjetivo no texto (identificação e interleitura) contribuindo 

para a construção de sentidos em diferentes níveis: narrativo, 

simbólico e intertextual. 

Antes de passarmos às análises, são necessários alguns 

esclarecimentos e ressalvas. O trabalho com os diários de 

leitura está no quarto ano de execução, e os exemplos foram 

recolhidos ao longo deste tempo. Cada aluno e aluna mantém 

um caderno (ou uma pasta trilho) para servir de 

acompanhamento das leituras que são compartilhadas 

coletivamente. Em um primeiro momento, eles enfrentam o 

texto sozinhos (por capítulos/ trechos), em casa, e fazem seu 

registro de acordo com orientações que procuram estimular a 

projeção subjetiva, a verbalização de reações emotivas, a lógica 

associativa (memórias pessoais de vivências e leituras) e o 

automonitoramento das dificuldades. Em seguida, nas aulas 

semanais, a turma compartilha seus registros oralmente, em 

sessões de “conversas literárias” (BAJOUR, 2012), e tem que 

voltar ao diário pessoal para registrar o que mudou em sua 

leitura após o compartilhamento. Esta etapa do trabalho é 

extremamente importante, pois é durante a socialização dos 

processos individuais de leitura que os leitores mais frágeis se 

aproveitam das competências dos demais colegas, como 

andaimes, para fazer avançar suas próprias competências. 

Além disso, a partilha exige o exercício da escuta e da troca de 

ideias, diversificando e adensando as leituras possíveis. Cria-se 
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assim uma comunidade de leitores, com códigos, referências e 

modos de ler específicos, em que a presença do livro e do 

debate passa a fazer de uma rotina intersubjetiva de 

aprendizagem. Todas as produções analisadas são, portanto, 

fruto de um processo longo de enfrentamento individual e 

coletivo do texto que dura semanas. 

Vale destacar, ainda, a prevalência da ilustração como 

forma preferida pelas crianças para fazer os registros. Assim 

como observou Christine Plu (2013), os desenhos feitos pelos 

leitores ora manifestam sua recepção particular, ora fazem 

referência às ilustrações do livro lido, reproduzindo-as. Nesse 

segundo caso, o desenho tem o mesmo papel que a cópia de 

palavras e trechos ou a paráfrase de excertos, qual seja, 

congelar um elemento específico da leitura, para conservá-lo 

melhor na memória e tornar uma reação momentânea sempre 

presentificável. Os fragmentos de texto e os decalques de 

ilustração funcionam como elementos que iluminam algo de 

sua personalidade, algo que moveu sua sensibilidade. No 

primeiro caso, é possível perceber tentativas de reorganizar 

informações textuais por meio do desenho ou de preencher 

elipses da narrativa e silêncios do autor, além de materializar 

imagens mentais surgidas no fio da leitura. A imagem, assim 

como a palavra, conta, simboliza e descreve e pode ser também 

uma ferramenta para driblar dificuldades de escrita. 

Passemos, pois, às reficcionalizações, que foram 

organizadas de acordo com o nível de construção de sentido 

mais sobressalente, porém não exclusivo. 
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NÍVEL NARRATIVO 

As criações abaixo mostram duas formas distintas de 

concretizar o procedimento da visualização, a partir do qual os 

leitores preenchem vazios narrativos com seu imaginário para 

construir a coerência mimética das narrativas. No exemplo 1, o 

leitor ilustra uma passagem que não é ilustrada no original; já 

no exemplo, 2 a ação se dá em direção oposta: a leitora cria 

uma narrativa verbal para um texto exclusivamente não verbal, 

estabelecendo nexos implícitos de progressão narrativa: 

EXEMPLO 1 EXEMPLO 2 

 

Figura 1 

Medo do mar 

Vejo uma onda, 
bate um medo. 
Vou te contar 

um segredo, nunca 
nunca fui no mar, acho 

que vou congelar. 
NÃO! Vou me 

aproximar e amiga 
dele vou ficar, 
para em novas 

aventuras me jogar. 

 

Comandante Hussi (Jorge Araújo) Onda (Suzy Lee) 
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O exemplo 1 mostra um ponto de fixação da 

sensibilidade do leitor. Ele preenche uma lacuna da narrativa 

reproduzindo em uma imagem a cena que mais o chocou: o 

passeio da família do protagonista por entre corpos mortos na 

guerra, enquanto as crianças pensavam se tratar de soldados 

dormindo. É interessante observar, além do próprio desenho, a 

explicitação do processo de criação: o leitor faz um texto de 

acompanhamento para sua ilustração afirmando que escolheu 

pintar apenas o sangue de vermelho para dar destaque ao 

horror da cena, demonstrando consciência da relação entre 

forma e efeito de sentido. Está claro que ele quis dar forma ao 

impacto que ele mesmo sentiu ao ler a descrição verbal da 

cena. Também é relevante a composição da cena ilustrada. Os 

personagens, de costas, colocam o leitor exatamente no ponto 

de vista deles, acentuando o efeito de experiência vicária. 

Podemos acrescentar, ainda, que a estrada que se alonga à 

frente não é um elemento anódino, já que pode remeter à 

jornada atribulada a ser enfrentada pelos personagens, o que 

revela indícios de uma leitura simbólica. 

No exemplo 2, ao recompor verbalmente o fio narrativo 

de um texto exclusivamente verbal, a leitora coloca-se no lugar 

da personagem para vivenciar as emoções da cena retratada, 

usando para isso recursos expressivos encharcados da 

emotividade do “eu” (repetição do advérbio, maiúsculas, 

exclamação). É bem possível que, diferentemente da 

identificação revelada pelo exemplo 1, que remete à empatia 

evocada por uma situação distante da experiência do leitor, a 

identificação no texto 2 seja mais propriamente do tipo 
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especular, repisando uma experiência comum à leitora. É 

possível notar, também, a presença de uma leitura simbólica, 

já que “entrar no mar” passa a significar metaforicamente 

“arriscar-se rumo ao desconhecido”. 

NÍVEL SIMBÓLICO 
A seguir, os processos de reficcionalização 

empreendidos pelos leitores a partir da transcodificação de 

elementos verbais para elementos verbo-visuais ou visuais dão 

mostras de uma leitura simbólica extremamente afinada, 

revelando leituras que se adensam ao perceber camadas de 

significação da narrativa: 

 

EXEMPLO 3 EXEMPLO 4 

 

Figura 2 

 

Figura 3 

A invenção de Hugo Cabret 
(Brian Selznick) 

A invenção de Hugo Cabret 
(Brian Selznick) 
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Nas três capas recriadas, os leitores captam a ideia – só 

explicitada no fim da narrativa – de que a invenção de Hugo 

Cabret é o próprio livro que têm nas mãos. Assim, no exemplo 

3, o destaque para a fechadura em amarelo, fazendo da capa 

uma porta, convida o leitor a usar sua chave para abrir o livro, 

ou seja, desvendar os mistérios da narrativa com sua 

interpretação. O recurso visual é extremamente simples, mas 

revela uma leitura muito sofisticada. A chave é um elemento 

EXEMPLO 5 

 

Figura 4 

A invenção de Hugo Cabret 
(Brian Selznick) 
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importante na narrativa, pois parte da jornada do herói se 

desenvolve em torno da procura por esse objeto que, no nível 

do enredo, fará o autômato deixado pelo seu falecido pai 

funcionar; e no nível simbólico, “consertará” a vida solitária e 

difícil do personagem, devolvendo-lhe (justamente) o sentido. 

No exemplo 4, tem-se a ideia de que o abrir das cortinas 

é também uma metáfora para o virar da capa e adentrar na 

história, dessa vez, realçando as semelhanças entre o texto 

verbal e os recursos cinematográficos empregados (as cortinas 

remetem aos antigos cinemas das décadas de 20 e 30, contexto 

histórico do livro). O leitor está tentando reproduzir 

imageticamente o efeito sugerido pela própria narrativa, a 

partir de diferentes recursos (como as ilustrações em preto e 

branco em páginas duplas que substituem a narrativa verbal), 

de estarmos na verdade diante de uma película antiga. 

No exemplo 5, outra capa alternativa, o leitor usa o 

nome do autor ficcional do livro que temos em mãos, deixando 

claro que também entendeu o jogo metaficcional empreendido 

na obra. Notemos, entretanto, o destaque dado ao relógio 

(presente em várias outras reficcionalizações), que, assim como 

a chave, é um elemento funcional no nível do enredo (Hugo se 

esconde na maquinaria do relógio da estação ferroviária de 

Paris e o mantém em funcionamento sem que ninguém 

perceba) e no nível simbólico, já que é uma metáfora para uma 

questão candente no texto, a batalha humana contra o tempo 

(o que inclui o próprio amadurecimento de Hugo). Além de ser 
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um tema recorrente na arte e na filosofia, a temática da 

temporalidade pode, também, mobilizar a sensibilidade dos 

pré-adolescentes, que experimentam uma fase de entre-lugar 

entre a infância e a juventude, exatamente como Hugo, com 

cujo ingresso forçado no mundo adulto, os leitores jovens 

podem se identificar. 

A seguir, dois exemplos de ilustrações: 

No exemplo 6, a ilustração criada pela leitora pretende 

materializar os desejos enunciados na narrativa pelos 

personagens nos balões de pensamento, que se multiplicam 

acima das cabeças de Sergiana e Luciano, dois moradores do 

Complexo da Maré, no Rio de Janeiro. No centro da composição, 

está a tradução visual de um desejo comum: o afeto que une os 

EXEMPLO 6 EXEMPLO 7 

 

Figura 5 

 

Figura 6 

Uma maré de desejos 
(Georgina Martins) 

Comandante Hussi 
(Jorge Araújo) 
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dois, no balão de pensamento compartilhado por ambos. A 

leitora conseguiu, de maneira eficiente, transpor para a 

linguagem visual o encadeamento principal do enredo. Já no 

exemplo 7, a leitora representa imageticamente os conflitos 

interiores do menino Hussi, presentes na narrativa por meio de 

um narrador observador poroso, a perspectiva do personagem: 

amarradas aos seus pés, bolas de ferro simbolizam aquilo de 

que Hussi não pode escapar, porque são eventos alheios à sua 

vontade – a idade adulta e a guerra. Em uma das mãos, bolas de 

gás se soltam, representando aquilo que Hussi deliberadamente 

teve de deixar para trás – a infância, a felicidade, a sua bicicleta. 

Na outra mão, ainda bem seguras, aquilo que Hussi ainda pode 

escolher manter ou deixar ir: a responsabilidade, a tristeza e a 

insegurança. É, de fato, uma leitura extremamente complexa, 

assim como o meio escolhido para expressá-la, pois, o texto 

verbo-visual criado dá conta de muitas camadas metafóricas da 

narrativa lida, e a partir da inserção de um elemento original, o 

balão, que remete à infância e fornece à leitora um rol de 

possibilidades semânticas a ser explorado. Nos dois casos, assim 

como nos que dizem respeito a A invenção de Hugo Cabret, os 

protagonistas juvenis, de idade próxima à dos leitores, geram a 

possibilidade de (des)identificação imediata e são responsáveis 

pela adesão ao texto. 

NÍVEL INTERTEXTUAL 

A retomada de textos lidos anteriormente, em diálogo 

com a leitura corrente, acontece em diferentes graus e de 

diferentes formas, iluminando para o leitor aspectos formais e 

temáticos importantes para a construção de sentidos. Na 
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maioria das vezes, é a rede intertextual construída na própria 

sala de aula que permite que as associações se estabeleçam. 

Isso fica claro, sobretudo, entre os alunos e alunas que têm 

acesso a menos referências letradas partilhadas fora da escola, 

e que passam a contar com o acervo coletivo que se forma em 

sala de aula para construir suas bibliotecas interiores. Estas, 

segundo Pierre Bayard, são o conjunto de livros (e, sobretudo, 

fragmentos de livros) “sobre o qual toda personalidade se 

constrói, conjunto que organiza em seguida sua relação com os 

textos e os outros.” (2007, p.94). 

A esta altura devemos ressaltar dois aspectos 

importantes da formação leitora trazidos à baila pela questão 

da intertextualidade. O primeiro deles é o papel 

desempenhado por essa biblioteca interior. Cada leitura nova 

que fazemos é projetada na nossa bagagem leitora prévia; é 

este acervo permanentemente em movimento, no espectro 

quantitativo e qualitativo, que permite a compreensão do par 

convenção/inovação; que nos ajuda a criar critérios de 

avaliação; que colabora para que compreendamos os leitores 

que somos. O segundo aspecto está relacionado à função 

afetiva desse cânone pessoal e emotivo que vamos construindo 

ao longo do nosso itinerário leitor. Nesse sentido, vale a 

diferenciação feita por Bellemin-Nöel (2001) entre 

intertextualidade e interleitura, já aludida neste trabalho. 

Enquanto a primeira concepção remete a uma relação entre 

textos identificável formal e tematicamente, e via de regra, 

circunscrita ao polo da produção (embora, evidentemente, 

dependa do leitor para recuperar essas relações), a segunda 
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concepção diz respeito ao polo da recepção e transita pelas 

regiões da subjetividade, ou seja, o que move a construção de 

uma rede comparativa entre os textos não é um índice 

identificável na superfície, muito menos intencional por parte 

do projeto de dizer do texto; as relações, na verdade, são 

estabelecidas segundo a lógica associativa da memória e dos 

afetos de quem lê. 

Os exemplos abaixo dão conta do recurso à 

intertextualidade como baliza para a compreensão e 

interpretação do texto. Os leitores estabelecem relações 

explícitas com leituras feitas anteriormente em sala, mas 

apropriando-se singularmente delas. Esta escolha espontânea 

já é sintomática de uma mobilização afetiva em torno de um 

acervo que vai sendo incorporado à identidade leitora dos 

alunos e alunas, já que “somos também a totalidade desses 

livros acumulados que nos fabricaram pouco a pouco e que não 

podem mais, sem sofrimento, se separar de nós”. (BAYARD, 

2007, p.96) Teremos a chance de observar, a partir dos 

elementos originais selecionados e incorporados aos textos 

dos leitores, como tais empréstimos dão-nos pistas sobre suas 

ressonâncias na sua subjetividade, confirmando a premissa de 

Michèle Petit (2013) de que a experiência leitora se define pelas 

noções de bricolagem, roubo e pirataria: o que fica na memória 

afetiva são fragmentos de textos, que, deslocados de sua fonte, 

dão margem a transformações e ressignificações de toda sorte. 
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EXEMPLO 8 INTERTEXTO 

Em uma infância triste 
Ela teve que viver 
E talvez final feliz 
Não vai ter 
 
Sonhos simples e felizes 
Realidade dura e sofrida 
Certeza que nunca sentiu 

saudade 
Da sua “infância querida” 
 
Luciano e Sergiana  
Queriam apenas uma 

goiabada 
Uma praia 
E um suco de laranja 
 
Uma distração pra imaginar 
Pra ter fé e aceditar  
De que um dia 
Aquilo vai melhorar 

Oh! que saudades que tenho 
Da aurora da minha vida, 
Da minha infância querida 
Que os anos não trazem mais! 
Que amor, que sonhos, que flores, 
Naquelas tardes fagueiras 
À sombra das bananeiras, 
Debaixo dos laranjais!  

Uma maré de desejos 
(Georgina Martins) 

Excerto – “Meus oito anos”, 
Casimiro de Abreu 
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EXEMPLO 9 INTERTEXTO 

 

Figura 7 

 

Figura 8 

Onda (Suzy Lee) “Vem navio”, 
Haroldo de Campos 

 
EXEMPLO 10 INTERTEXTO 

O mar 
 
Menina menina 
tome cuidado 
o mar é como a vida 
Você pode parar 
para vê-lo mas 
ele não para 
para te ver. 

 

aqui 
 
nesta pedra 
 
alguém sentou 
olhando o mar 
 
o mar 
não parou 
pra ser olhado 
 
foi mar 
pra tudo quanto é lado 

Onda (Suzy Lee) “Aqui”, Paulo Leminski 
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Nos exemplos 8, 9 e 10 há reminiscências de poemas 

lidos em sala na Antologia ilustrada da poesia brasileira 

(CALCANHOTO, 2013), com os quais as produções poéticas 

estão conversando. O livro que está sendo compartilhado pela 

turma é lido, portanto, à luz de leituras prévias, que parecem 

fornecer chaves de interpretação aos alunos e alunas. No caso 

do exemplo 8, por exemplo, a relação intertextual se explicita 

pelas aspas em “infância querida”, que também funcionam 

como recurso de destaque para a ironia (e para a leitura fina da 

aluna) e revelam o aspecto mais saliente da recepção 

individual: a desidentificação em relação à Sergiana, cuja 

infância não idealizada não se aproxima da experiência da 

leitora, mas é capaz de solicitar sua atenção e empatia. O 

poema romântico, assim, por contraste de perspectivas, incita 

uma leitura crítica e revela as concepções da leitora acerca das 

desigualdades sociais. 

O exemplo 9 mostra um poema cuja relação intertextual 

aparece na forma: o leitor tentou reproduzir seu impacto 

diante da leitura do poema “Vem Navio”, de Haroldo de 

Campos, transpondo para o seu próprio poema sobre Onda os 

recursos dos versos “em movimento”, simulando o balançar 

das ondas. Interessante como os versos que quebram a 

“rotina” formal do poema são justamente os que falam da 

previsibilidade do mar; o verso final, isolado, reforça uma 

impetuosidade que contrasta com o ritmo regular das ondas (e 

do poema). O jogo entre previsibilidade e impetuosidade 

percebido pelo leitor é justamente o que personifica o mar de 

Suzy Lee na narrativa visual e é traduzido também 
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graficamente no poema, como a sublinhar o elemento 

simbólico do texto mais caro ao leitor. 

Por fim, no exemplo 10, a leitora interpreta as atitudes 

da protagonista de Onda usando o poema “Aqui”, de Paulo 

Leminski, uma espécie de mote explicativo. Ao sobrepor as 

duas cenas (a do texto narrativo e a do texto poético, como se 

o “alguém” do segundo fosse a personagem do primeiro), ela 

atribui ao encadeamento de eventos apresentado na narrativa 

um significado simbólico: o mar é como a vida e não devemos 

apenas admirá-la a distância, mas tomar parte dela. O conselho 

dado pelo eu lírico talvez seja um conselho a ela própria. 

As reficcionalizações abaixo são exemplares do que 

dissemos sobre a diferença entre intertextualidade e 

interleitura. Observemos como não há na superfície textual 

elementos suficientes para identificarmos a que leitura prévia 

se referem, como as aspas no exemplo 8, os recursos gráficos 

no exemplo 9 e a reapropriação de versos originais no exemplo 

10. O que acontece agora é que os ecos de textos lidos 

anteriormente são referências latentes e apenas recuperáveis 

no contexto do trabalho realizado: 
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EXEMPLO 11 EXEMPLO 12 

Muitas famílias 
Se separam igual 
A minha você fica 
Triste e sozinha até 
Que seu pai foi lutar e te 
deixou 
Pra lá a tristeza aumenta 
Ao ver as fotos e relembrar 
um passado tão triste que 
dá vontade de se exilar. 

 

Destino 
 
Tecer e decidir 
Tecer e controlar 
Com o tecido da vida vamos 
trabalhar 
Do destino não se pode escapar. 
Do destino você não vai se livrar. 
Tecer e decidir 
Tecer e controlar 
Com o tecido da vida vamos 
trabalhar 

Ruth Rocha conta a Odisseia Ruth Rocha conta a Odisseia 

Podemos perceber que na interleitura a relação de 

apropriação do texto é mais radical, já que está borrado o limite 

entre o vivido e o lido. A trama textual se torna o motor de 

projeções subjetivas que vão alterando-a de acordo com o que 

suscitam na sensibilidade do leitor. Assim, no exemplo 11, salta 

aos olhos a identificação da leitora com Telêmaco, o filho que 

fica com a mãe enquanto o pai se aventura por vinte anos em 

terras desconhecidas. A leitora também é a filha que fica: seu 

pai, como Ulisses, abandona o lar por causa de uma luta (que 

não sabemos, no caso dela, qual é). Entretanto, diferentemente 

do pai da narrativa mítica, o pai da leitora está destituído da 

alcunha de herói: não há admiração por seus atos, mas uma 

profunda tristeza e uma sensação de abandono (o pai a “deixa 

pra lá”). O verbo “exilar”, que não seria próprio do vocabulário 

infantil, é uma apropriação do texto original (embora não 

suficiente para evocá-lo) e é aqui ressignificado: se no texto 
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clássico, Ulisses é que está exilado, no texto recriado por esta 

leitora, o exílio seria uma resposta ao abandono do pai. É ela 

quem quer partir, para fugir da lembrança. Esse jogo de 

identificações e projeções deixa clara a forma como a 

subjetividade da leitora foi a responsável pela aproximação ao 

texto e por sua recriação: no seu texto de leitor, Telêmaco, um 

personagem originalmente secundário, torna-se o 

protagonista. O texto literário lido e recriado ajudou a leitora 

a simbolizar e organizar sua própria experiência, 

possivelmente desencadeando um trabalho psíquico que 

tornou seus sentimentos em relação à situação identificáveis, 

acessíveis e elaboráveis. 

No exemplo 12, a leitora concretiza o tema destino x 

livre arbítrio no uso do verbo tecer, que remete à figura de 

Penélope, personagem do livro lido. A comparação da vida a 

um tecido traz complexidade à sua reflexão, já que o ato de 

tecer implica construção, fazer, contrastando com a ideia de 

inescapabilidade do destino. A tensão entre os dois polos se 

mantém na estrutura circular, que não responde 

propositalmente o dilema, estetizando a dúvida existencial da 

leitora. Mais uma vez, as pistas formais/temáticas de sua 

filiação ao texto original são insuficientes. Odisseia forneceu à 

leitora elementos de reflexão sobre seu estar no mundo, o que 

fez seu itinerário de leitura se desprender do enredo e se 

concentrar no simbólico. Em ambos os casos (exemplos 11 e 

12), as leitoras realizaram exatamente a operação descrita por 

Bellemin-Nöel (2001): criaram versões do texto original a partir 

de recortes que satisfaziam seus interesses pessoais, ignorando 
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o que no texto não lhes dizia respeito e apropriando-se do que 

leram a partir de suas inquietações pessoais – o que não 

significa, como podemos verificar, a imposição de uma 

interpretação que ignora o projeto de dizer dos textos lidos. Na 

verdade, ela se impõe em seus vãos e imprecisões, deslocando 

os recortes para ressignificá-los em um texto segundo, que 

organiza a experiência de ter sido, ao mesmo tempo, 

representado e modificado pelo texto literário. 

Os exemplos selecionados para este trabalho e aqui 

comentados tinham por objetivo demonstrar a produtividade 

didática do diário de leitura, por meio do estímulo às 

reficcionalizações, como um instrumento pedagógico de 

incentivo ao investimento subjetivo do leitor, além de um 

aliado na construção de saberes textuais, intertextuais e 

simbólicos. Seguimos a trilha de Annie Rouxel (2012a), 

entendendo os transbordamentos de subjetividade como 

indícios de uma relação viva com o texto, que pode nutrir o 

processo de elaboração semântica e orientar a construção de 

sentidos. Como testemunha do diálogo entre leitor e texto, o 

diário favorece, assim, não só um acompanhamento do 

processo de aprendizagem dos alunos, como também, a criação 

de uma relação pessoal e afetiva com a literatura. 
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Tania Maria Nunes de Lima Camara 

A Bia 
dizia coisas 

e ria, 
só alegria. 

Só que ela 
não sabia 
o que era 
que dizia. 

Mas, um dia, 
descobriu 

que tudo o que não sabia 
mas dizia 

era aquilo que se chama 
Poesia. 

(Paulo Netho) 

INTRODUÇÃO 

A epígrafe que abre o presente artigo revela de maneira 

ao mesmo tempo singela e profunda o espírito da Poesia: a 

concretização do perceber, do sentir por meio de palavras. Bia, 

segundo o autor, dizia coisas que não sabia e, dessa forma, 

surgia sua poesia, revelando a seus (possíveis) leitores as coisas 

do mundo de maneira muito especial. 

No artigo “Saber falar poemas”, publicado no extinto 

Caderno Prosa e Verso do jornal O Globo, de 14 de julho de 

2001, Affonso Romano de Sant’Anna, poeta, ensaísta e 

cronista, entre outras atividades desenvolvidas no campo da 

literatura, relata uma experiência que viveu na Biblioteca 

Joanina, na Universidade de Coimbra, onde vários poetas, 
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inclusive ele próprio, falariam algumas de suas produções. No 

momento em que Kajetan Kovic, poeta esloveno, recitou sua 

poesia em sua língua materna, Sant’Anna declara que, apesar 

de não entender uma só palavra da referida língua, a 

intensidade com que Kovic lera seus poemas fez com que o 

escritor brasileiro percebesse algo “apenas pela sonoridade 

emitida, pelo ritmo, entonação”, e se emocionasse “com a 

emoção dele e com o que a sonoridade de suas palavras 

magicamente me comunicou”. 

A partir do relato do poeta, assume o discurso, nesse 

mesmo artigo, o Affonso Romano de Sant’Anna estudioso e 

teórico de literatura, com a seguinte reflexão: 

Há algo intrigante na sonoridade da poesia, algo 
que a música popular potencializa e que os 
poetas como Lorca, Maiakovski e Dylan Thomas 
tão bem exploram. Há um sentido encantatório 
e mágico no ritmo, na sonoridade impressa na 
sequência de vocábulos, sobre o que muito já se 
dissertou e se praticou seja em Platão, seja em 
Nietzsche e se Zaratustra, aquele poeta / 
profeta que seduz mais pela melodia do que diz 
que pelo contraditório e questionável do que 
exprime. (2001) 

A passagem acima aponta de maneira explícita, ainda 

que se restrinja à poesia, a capacidade que o texto literário tem 

de fazer com que o ouvinte/leitor se deixe prazerosamente 

encantar pelo texto que ouve ou lê. No caso específico dessa 

passagem, destaca-se a importância que o autor dá aos 

aspectos relacionados ao ritmo e à sonoridade como fatores 

dessa apreensão. 
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Em se tratando de um estudo cuja finalidade é o ensino 

de Língua Portuguesa na Educação Básica – especificamente no 

Ensino Fundamental II e no Ensino Médio, uma questão 

imediatamente se coloca frente a nós: se, mesmo sem 

conhecer a língua em que fora produzido um texto, um 

determinado ouvinte teve prazer em ouvi-lo e foi capaz de 

construir-lhe um sentido, guiado pelo ritmo e pela sonoridade 

das palavras, ambos percebidos pela leitura oral, por que com 

o aluno das últimas séries do Ensino Fundamental e do Ensino 

Médio, falantes nativos de Língua Portuguesa, não ocorre 

resultado semelhante quando do contato destes com textos 

produzidos em sua língua materna? É certo que, no caso de 

Affonso Romano de Sant’Anna, se trata de um ouvinte 

particular, com uma apreciável bagagem leitora; considera-se, 

porém, que apesar desse considerável diferencial, o gosto pela 

leitura literária e o contingente de alunos aqui selecionados, 

parecem andar em vias paralelas. 

Tal questionamento foi o motivador de uma reflexão 

mais acurada, bem como a escritura do presente artigo. 

TEXTO LITERÁRIO: DO ENVOLVIMENTO AO DESINTERESSE 
DO ALUNO 

A dificuldade de ler e o desinteresse pelo livro constituem 

problemas a serem resolvidos, especialmente nos últimos anos 

do Fundamental e no Ensino Médio. É importante destacar que, 

na Educação Infantil, o contato com a literatura em prosa e em 

verso ocorre com frequência, e promove, de maneira imediata, 

a resposta dos alunos ao texto: às histórias, às cantigas de roda, 
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às cantigas de ninar, por exemplo. Em Pennac, encontramos a 

concordância com o que acabamos de afirmar: 

Sejamos justos. Nós não havíamos pensado, 
logo no começo, em impor a ele a leitura como 
dever. Havíamos pensado, a princípio, apenas 
no seu prazer. Os primeiros anos dele nos 
haviam deixado em estado de graça. [...] Desde 
o seu desabrochar para a linguagem, nós lhe 
contamos histórias. E essa era uma aptidão em 
que nos desconhecíamos. O prazer dele nos 
inspirava. A felicidade dele nos dava fôlego. [...] 
Resumindo, ensinamos tudo do livro a ele, 
naquele tempo em que ele não sabia ler. [...] 
Assim, ele descobriu a virtude paradoxal da 
leitura que é nos abstrair do mundo para lhe 
emprestar um sentido. 

Ele retomava mudo dessas viagens. [...] 
Grande fruição do leitor, esse silêncio depois 
da leitura! [...] 

Nós abrimos formidavelmente seu apetite 
de leitor. 

A tal ponto, lembremos, a tal ponto que ele 
tinha pressa em aprender a ler! (1993, p.17-20) 

Esse quadro tende a se manter nos primeiros anos do 

Ensino Fundamental, quando, na condição de leitores 

iniciantes, apreciam o que leem e se envolvem com a leitura. O 

professor, nesses casos, age, efetivamente, como mediador por 

seus próprios conhecimentos ou auxiliado/ orientado pelo 

assessor pedagógico da escola. 

A partir do sexto ano, porém, ocorre uma modificação 

profunda: o aluno normalmente declara não gostar de ler os 

materiais indicados pelo professor de Língua Portuguesa. No 
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Ensino Médio, por sua vez, as leituras de fragmentos, quase 

nunca da obra completa, limitam-se ao enquadramento nos 

diferentes estilos de época e suas respectivas características: os 

hipérbatos barrocos; os pastores árcades; os amores impossíveis 

românticos; a “suprema Forma” parnasiana; a mudança de 

paradigmas modernistas, por exemplo. Seria esse o propósito 

dos estudos da Literatura? Uma prática extremamente 

reducionista que, além de não trazer sentido para o aluno, faz da 

obrigação que se instaura extremamente penosa. Necessário 

trazer Pennac mais uma vez: “o verbo ler não suporta o 

imperativo. Aversão que partilha com alguns outros: o verbo 

‘amar’... o verbo ‘sonhar’...” (1993, p.13). Cabe, aqui, no entanto, 

uma observação: nada se tem contra as chamadas “leituras 

obrigatórias” (1993, p.13) quando resultam de um levantamento 

cuidadoso a respeito de obras que o professor considera que 

devam fazer parte da bagagem leitora do aluno, visando à 

construção de sua formação cidadã. Nesse caso, pode-se afirmar 

com tranquilidade que as atividades decorrentes passarão muito 

longe dos testes, das provas e do preenchimento de fichas de 

leitura que algumas obras apresentam. 

Ainda que seja possível considerar o mundo exterior, o 

poder inebriante que a tecnologia exerce sobre os estudantes 

como fatores responsáveis pelo desinteresse que 

gradativamente se vai instalando no cotidiano da sala de aula, 

há de se considerar também ser essa uma realidade que não 

pode ser negada e, por isso mesmo, cabe ao professor saber 

conviver com ela, nela se apoiando e tirando dela as vantagens 

que pode oferecer. Como sabiamente diz o dito popular, “Em 
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terra de sapo, de cócoras com ele”, atitude a ser tomada como 

ponto de partida para uma futura modificação do quadro 

desfavorável que se apresenta. Desse modo, considera-se que 

os obstáculos pertinentes ao trabalho do professor com o texto 

literário estejam mais relacionados à metodologia utilizada do 

que especificamente ao conteúdo em si, equívoco este que 

acaba por constituir-se como determinante do pouco ou do 

nenhum envolvimento do universo de alunos aqui considerado 

com o texto literário. O ideal seria que o interesse pela 

literatura ocorresse de maneira natural do sexto ao nono anos 

do Fundamental e nos três anos do Ensino Médio, assim como 

ocorre na Educação Infantil. Infelizmente, porém, não é essa 

nossa realidade e, para modificá-la, é preciso estabelecer 

algumas estratégias. 

Esse não é, porém, o foco deste artigo, na medida em 

que se observa que, se o texto literário encontra todas essas 

dificuldades na sala de aula, muito mais problemas enfrentam 

as poesias, tema que passa a ser discutido a seguir. 

O LUGAR DA POESIA NA ESCOLA 

No dizer de Debus, Bazzo e Bortolloto, 

o desafio para a formação de leitores da 
Educação Básica, particularmente voltado para à 
educação literária é perene, alonga-se no grande 
tempo: o do passado, do presente e do futuro. O 
diálogo entre a palavra da vida e da poesia 
enriquece estreitezas de horizontes históricos 
que, por vezes, negligenciam a palavra que entra 
na poesia, no mudo da arte e escapa do mundo 
da vida cotidiana. Se a proposta é falar de poesia, 
há de se falar de literatura, da palavra literária, 
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portanto da palavra não descolada da história da 
cultura, fora do contexto integral da cultura... 
(2018, p.8) 

Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, o 

verbete poesia “1 LIT arte de compor ou escrever versos 2 LIT 

composição em versos (livres e/ou providos de rima, ger. Com 

associações harmoniosas de palavras, ritmos e imagens” (2009, 

p.1514). A matéria-prima do artista literário é, portanto, a 

palavra, não “em situação dicionária”, expressão que nos traz à 

mente João Cabral de Melo Neto, no poema “Rios sem 

discurso”, mas “trabalhada num processo de seleção e de 

arrumação vocabular e exploração dos significados” (NICOLA; 

INFANTE, 1988, p.13). 

Uma breve reflexão acerca das passagens acima nos 

permite confirmar a ideia de que língua e literatura não 

constituem área estanques; ao contrário formam um elo 

indissociável no qual a primeira é o instrumento de 

materialização estética da segunda, e esta a manifestação 

plena da potencialidade linguística, conforme afirma Coseriu: 

“O emprego da linguagem na vida prática é, efetivamente, um 

uso [...] Porém não o emprego da linguagem na literatura, que 

não é um uso particular, mas, sim, representa a plena 

funcionalidade da linguagem ou a realização de suas 

possibilidades, de suas virtualidades” (1993, p.39). 

Na poesia, o estado de liberdade em que a língua se 

encontra deveria constituir-se um espaço capaz de atrair leitores. 

O que ocorre, porém, é o contrário dessa expectativa, e essa 
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realidade nos leva ao seguinte questionamento: por que a poesia 

não merece, na sala de aula, o tratamento que lhe é devido? 

Segundo Averbuck, a poesia, como “território de 

inventividade”, tornou-se, efetivamente, “espaço onde a 

criatividade entrava em colapso, a nulidade se efetivava” (1985, 

Apud DEBUS; BAZZO; BORTOLOTTO, 2018, p.7). No dizer da 

autora, é provável que tal realidade se devesse ao “aspecto de 

gratuidade” da poesia. A aparente ausência do caráter utilitário 

da poesia fez com que ela, cada vez com menos frequência, 

estivesse presente nas salas de aula do escopo aqui analisado. 

Sorrenti traz a seguinte consideração de Carlos Drummond de 

Andrade acerca da poesia: 

O que pediria à escola... Era considerar a poesia 
como primeira visão das coisas e mesmo veículo 
de informação teórica e prática, preservando 
em cada um o fundo mágico, lúdico, intuitivo e 
criativo que se identifica com a sensibilidade 
poética. (2007, p.15, Apud YUNES, 1988, p.83) 

Na Educação Infantil, bem como nos primeiros anos do 

Ensino Fundamental, os materiais didáticos observados e as 

conversas com alguns professores, da rede pública e da 

particular, mostram que, de modo geral, o pedido de 

Drummond é aceito. Talvez sejam necessários estudos 

específicos para que se possa comprovar de maneira mais 

palpável essa afirmação. No Fundamental II, porém, segundo 

Micheletti, Peres e Gebara, “a leitura de poemas e as 

atividades relativas a este tipo de texto parecem ter sido 

esquecidas ou relegadas a um segundo plano se pensarmos no 

espaço da sala de aula...” (2000, p.21). Um breve exame de 
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livros didáticos destinados a esse nível de ensino comprova a 

afirmativa das autoras. 

Em primeiro lugar, revela-se a desproporção existente 

entre o número de textos em prosa (especialmente crônicas, 

notícias, por exemplo) e o de textos em versos publicados nos 

quatro volumes das coleções. Há casos em que o poema abre 

um capítulo de uma Unidade do volume, sem que seja 

apresentada alguma atividade a ele relacionada. O texto foi 

escolhido apenas como “enfeite” do capítulo. 

Em segundo lugar, ainda se encontra, com frequência, a 

utilização da poesia como pretexto para abordagem de um 

conteúdo gramatical. Como já se afirmou anteriormente, a 

Língua Portuguesa é matéria-prima da produção estética, o 

que não quer dizer que se apresente ao aluno um poema para 

que ele simplesmente destaque a presença de substantivos 

comuns, concretos; em outro, os artigos definidos e 

indefinidos; em um terceiro, os numerais, e assim por diante. 

A funcionalidade das escolhas lexicais, a produção de 

sentido a partir da predominância, no texto, de uma 

determinada classe de palavra, o jogo estabelecido entre o 

sentido denotativo e o sentido conotativo, ao lado dos 

elementos característicos da poesia, como o ritmo, a disposição 

e extensão dos versos, por exemplo, (marcas essas presentes 

nos textos selecionados) não constituem objeto de reflexão do 

aluno com a mediação do professor. 

No caso específico do Ensino Médio, a presença da 

poesia corresponde numericamente aos textos em prosa. Tal 
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fato decorre, exclusivamente, da maneira como a Literatura é 

trabalhada nessa faixa de ensino: o estudo cronológico dos 

estilos de época. 

De modo geral, caberá aos alunos unicamente 

relacionar características do momento literário estudado ao 

texto apresentado. Aspectos relativos à pontuação literária, à 

seleção vocabular, por exemplo, sequer são apontados como 

recursos empregados para a produção de sentido. O aluno, 

muitas vezes, nem precisa ater-se ao texto propriamente dito; 

basta que memorize os estilos, as características e os poetas 

relacionados de cada um deles. Seguindo tal orientação, 

impossível será imaginar, por exemplo, Olavo Bilac como autor 

de um poema romântico, uma vez que o nome do poeta 

aparece sempre listado como parnasiano. Se a leitura do texto 

ocupasse o lugar devido e a metodologia utilizada considerasse 

os elementos linguísticos presentes, provavelmente o aluno 

seria capaz de compreender e interpretar adequadamente o 

material a que foi apresentado. 

Na condição de recorte de uma realidade construída em 

um determinado momento histórico, a partir de condições de 

produção específicas aliadas à finalidade estética, o texto 

literário materializa esses fatores condicionantes por meio de 

seus instrumentos próprios de expressão. O surgimento da 

Literatura Portuguesa, à semelhança do observado em demais 

línguas europeias, teve na poesia a sua primeira forma de 

expressão. Deve-se, pois, devolver a ela o lugar de destaque 

que lhe é devido, atendendo amplamente ao pedido de Carlos 

Drummond de Andrade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No dizer de Bakhtin, “a língua materna, seu vocabulário 

e sua estrutura gramatical, não os conhecemos por meio dos 

dicionários ou manuais de gramática, mas sim graças aos 

enunciados concretos que ouvimos e reproduzimos na 

comunicação discursiva efetiva com as pessoas que nos 

rodeiam” (2000, p.301), com as quais interagimos direta ou 

indiretamente. Constitui um direito de cidadania de o aluno ter 

acesso a diferentes bens culturais, entre os quais se encontram 

os textos literários. 

Embora o prazer do texto não seja um valor exclusivo da 

Literatura, ele é, sem dúvida, um de seus valores, o que faz com 

que o prazer do texto passe pelo prazer de pensar, de sentir o 

mundo à sua volta. Prosa e poesia constituem os dois braços 

fortes desse domínio discursivo. 

Em se tratando de alunos de qualquer nível de ensino, a 

figura do professor desempenha importante papel na 

formação do discente como um exemplo a ser seguido. No 

universo do presente artigo, o docente que se apresenta a seus 

alunos como leitor de romances, de contos, de crônicas, deve 

também apresentar-se como leitor de poesia. E, nas atividades 

de sala de aula, a poesia deve dividir com a prosa os momentos 

destinados à leitura de textos literários. 

O fato de o aluno estar alfabetizado não garante a ele o 

status de leitor proficiente. No caso específico da poesia, é 

fundamental que o professor ensine o aluno a lê-la, 

considerando os aspectos relacionados ao ritmo poético, para 
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o qual contribuem a rima, a métrica, o jogo de sílabas tônicas, 

dos fonemas vocálicos e consonantais, da pontuação, entre 

outros recursos. A desatenção a esses elementos formais vai 

certamente comprometer a produção de sentido e, como para 

o homem as coisas do mundo têm, necessariamente, de fazer 

sentido, a consequência primeira será o afastamento do aluno 

da leitura desse gênero textual. 

Escrever este artigo me faz reviver meu primeiro ano 

ginasial (atualmente, o sexto ano) no Colégio Pedro II. Mais 

especificamente, as aulas de Português. À exceção dos demais 

professores, cuja avaliação se baseava em provas tradicionais, 

meu professor de Português usava os seguintes instrumentos: 

escrever uma redação e recitar um poema escolhido pelo 

aluno. Na época, eu achava muito estranho esse modo de 

proceder; hoje, sou muito grata a esse professor, que 

proporcionou a mim e a meus colegas de turma (mesmo 

àqueles que não seguiram o caminho das Letras) vivenciar as 

emoções registradas em obras de Ribeiro Couto, Olavo Bilac, 

Manuel Bandeira, Gonçalves Dias, Vinicius de Moraes, Jorge de 

Lima, Raimundo Correia, entre tantos e tantos outros. 

Resgatar o espaço da poesia na sala de sala deve 

constituir um compromisso do professor em favor de tudo 

aquilo que a sensibilidade é capaz de proporcionar àquele que 

a traz dentro se si. 
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Maria Teresa Gonçalves Pereira 

Trataremos aqui da questão da linguagem – considerada 

expressivamente – em textos da Literatura Infantojuvenil 

contemporânea por constituírem corpus adequado para 

focalizarmos concretamente algumas ideias e intenções. 

Apesar daqueles que, por gosto ou necessidade, lidam 

diretamente com essa literatura, muitos ainda não se deram 

conta do alto grau de qualidade alcançado de 1970 – ano que 

se convencionou como marco da explosão da Literatura 

Infantojuvenil Brasileira – até os nossos dias. Não perceberam, 

por preconceito ou ignorância, que tal Literatura não é um 

gênero menor, vazio de conteúdo e de expressão, destinada ao 

passatempo fútil de crianças e de jovens. Apenas simples 

historinhas. Trata-se de uma literatura com objetivos, funções 

e temáticas próprias no panorama cultural brasileiro 

contemporâneo com identidade estabelecida, que forma 

indivíduos críticos e participativos, enfim, cidadãos. 

É fundamental situá-la no seu devido lugar, repercutindo-

a, por meio de ícones como Lygia Bojunga, Ana Maria Machado, 

Ruth Rocha, Marina Colasanti, Sylvia Orthof, Bartolomeu 

Campos Queirós, para destacar apenas os representantes da 

tradição no universo considerável de que dispomos atualmente. 

O caminho iniciado por Monteiro Lobato, em 1921, 

quando publicou A Menina do Narizinho Arrebitado, e depois 
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Reinações de Narizinho, foi seguido por muitos – seus fiéis 

discípulos – que dotaram o gênero de características peculiares 

de reconhecido valor artístico. 

Não nos julgamos capazes de falar de expressão sem 

passarmos pelo conteúdo. Como tratar de linguagem, sem 

mencionar o que lhe serviu de motivação? Abordar a Língua 

Portuguesa na Literatura Infantojuvenil Brasileira é, antes de 

tudo, ratificar que, para tal Literatura, faz-se necessário não 

somente um código eficiente, mas renovador e instigante e que 

lhe dê existência. 

Por meio da linguagem, a literatura se concretiza, e a 

palavra é o instrumento de que se utiliza o escritor para 

transmitir seu pensamento e seu espírito. Manipulá-la 

criativamente, mas com clareza e eficiência, é o grande desafio. 

E, fazê-la alcançar o maior número de pessoas, pois hermetismo 

não é sinônimo de qualidade nem de complexidade, muito 

menos simplicidade, é sinônimo de banalidade. 

Para a criança, a literatura tem de acompanhar seu 

crescimento, desde o momento em que domine a palavra 

escrita, acostumando-se com ela, explorando-lhe as 

possibilidades, vivenciando o atributo de prazer que dela emana. 

A linguagem de se escrever para crianças é, na verdade, 

a chave que definitivamente lhes abrirá as portas de um mundo 

novo, desconhecido, aterrador talvez, porém cheio de 

perspectivas fantásticas. Caso o código não seja bem escolhido, 

os objetivos e as intenções se perderão pelos caminhos. 
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A manipulação linguística adequada daqueles que 

instrumentam o corpus dessa Literatura como criadores do 

material utilizado determina toda a incorporação do texto ao 

modus vivendi do leitor. Impõe-se perfeita articulação entre tema 

e linguagem. Quem cria (escreve) literatura infantil deve conhecer 

as relações do receptor infantil com o meio sociocultural e ainda 

os mecanismos internos e externos da linguagem. 

Qualquer erro de avaliação pode transformar-se em 

desastre, o que acontece com grande parte da produção 

destinada à criança e ao jovem: ou há subestimação do 

destinatário (o leitor), com o gesto de dar material banal 

envolto em linguagem pueril ou há superestimação exagerada 

por meio de um aparato retórico despropositado. Ambos só 

afastam o público, ao invés de cativá-lo. 

Retomando a ideia da palavra como instrumento, 

importa que a consideremos no que poderíamos chamar de a 

sequência geral do comportamento. Dentro da sequência 

linguística, o emissor e o receptor desempenham papéis-chave, 

sendo imprescindível situá-los em seu campo de ação. O 

emissor (o escritor) realiza uma codificação; o receptor (a 

criança) se limita a decodificar o plano proposto. Assim, a 

linguagem se converte numa espécie de “jogo” para cuja 

execução perfeita as duas partes devem evidenciar consciência 

lúcida de sua função essencial. Não pedimos à criança nada 

além da naturalidade para desenvolver sua capacidade de 

adivinhação e de fantasia, nem atitudes intelectuais para a 

interpretação. Ela aplicará, de acordo com o seu marco de 
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referência, um sistema de decodificação de sinais linguísticos, 

baseados no significado de sua experiência pessoal. 

Roland Barthes diz que “uma linguagem não é 

verdadeira ou falsa, é válida ou não” (1973, p.35). Válida 

significa que constitui um sistema coerente de sinais que 

sustentam a linguagem literária e não implicam na 

conformidade dessa linguagem ao real, mas só em submissão 

ao sistema de sinais em que o autor se fixou. 

É voz corrente, por conta de uma maioria mal 

informada, a ideia ingênua de que a linguagem infantil é rasa e 

inferior à linguagem do adulto. As consequências para a 

Literatura Infantojuvenil daqueles que alimentam tal crença 

são particularmente nefastas: por um lado, caem na sua 

subestimação; por outro, contribuem para o engano linguístico 

de quem escreve ou relaciona material para crianças. 

A linguagem se produz de modo integral como função 

para ser apreendida, intervindo três estruturas – a fonológica, 

a semântica e a morfossintática –, o que ocorre, 

indistintamente, na criança e no adulto. A diferença prende-se 

aos modelos que se geram, que não são, como muitos pensam, 

um inferior ao outro, mas variados. A infantil não é uma 

simplificação da adulta quanto aos aspectos do básico. Trata-

se, entretanto, de uma linguagem própria, particular, com 

significação quantitativa e não qualitativa, originando 

problemas de significação, específicos da área. 

As crianças e os jovens são atraídos pela linguagem no 

que ela possa apresentar de lúdico ou de poético por meio do 
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trocadilho inteligente, da paródia, do nonsense, dentre tantos 

expedientes. Esses e outros recursos propiciam uma 

autorreferência ao código que, desnudando-se, discute o 

provisório da significação e, consequentemente, a sua 

incessante procura que só ao homem diz respeito. Os 

fenômenos tanto da polissemia quanto da homonímia quando 

significativos ajudam a perceber tal procedimento. 

A criatividade pretendida na linguagem das obras dessa 

Literatura Infantojuvenil está na forma de trabalhar, combinar 

e/ou reaproveitar a imensa gama de recursos linguísticos da 

língua materna. 

A língua só cumpre realmente a sua função se atinge o 

maior número de pessoas que apreendam sem ambiguidades 

as mensagens por ela concatenadas; em suma, que ela seja 

pleno instrumento de comunicação. Evidentemente, torna-se 

também expressiva, proporcionando as mais agradáveis e 

genuínas sensações àqueles que a escutam ou a leem. 

É fundamental que os textos para crianças e jovens 

apresentem reconhecida qualidade literária, assentados sobre 

as bases tradicionais da língua, mas também delineados com 

enfoque linguístico inovador. Somente conhecendo 

profundamente o seu arcabouço estrutural pode-se pretender 

ousadias de manipulação e de transgressão. 

Os autores que se encaixam nesse perfil são verdadeiros 

artesãos da palavra, trabalhando-a em detalhes, garimpando 

na infinita gama de peculiaridades linguísticas, aquelas que vão 

instaurar o toque mágico que abrirá corações e mentes. 
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A palavra, abordada em diferentes níveis – fônico, 

mórfico, sintático e semântico –, permitirá uma postura 

linguística revitalizadora, impulsionada pela ludicidade de um 

texto com as características citadas. 

Esses escritores mostram domínio pleno das estruturas 

de seu idioma de origem, a fim de que suas escolhas se tornem 

expressivas para que encantem e aliciem com elegância e 

sutileza. Buscam uma renovação constante, dinamizando a 

língua, entrevendo as potencialidades, ao nível gramatical e das 

ideias, não se prendendo ao convencional, mesmo quando dele 

se utilizam para reavaliá-lo ou para reaproveitá-lo. 

A linguagem da Literatura Infantojuvenil engendra um 

“sistema” cujos recursos são trabalhados criativamente no 

significante (a forma) para chegar ao significado (o conteúdo); 

e o que a torna digna de apreciação são as combinações 

linguísticas operadas. Uma leitura superficial, sem dúvida, faz 

com que percebamos algo diferente, mas indefinível; só com 

argúcia penetraremos no “reino mágico das palavras, das frases 

e das construções”, entendendo a alquimia perpetrada. Trata-

se de uma mistura de elementos, às vezes nem tão nobres, mas 

que, sob a batuta dos mestres da palavra, se transformam em 

materiais preciosos: sonoridades duvidosas, regências 

imperfeitas, excesso de gírias ou imagens inusitadas que 

poderiam empanar ou prejudicar a qualidade de um texto, 

sofrem tais tratamentos que os resultados surpreendem, 

valorizando a própria língua. 
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Aparentemente o texto enquanto produto vai parecer 

simples e popular para os menos perceptivos ou acostumados 

a leituras com resultados imediatos. O insight entre 

autor/obra/leitor, porém, somente acontecerá, em outro nível 

de leitura, no qual a razão e a emoção darão o tom para que o 

ato de ler se transforme em algo mais significativo do que o 

“passar os olhos”, aquele gesto mecânico de decifrar os sinais. 

Com tal postura, o leitor perceberá, mesmo que 

intuitivamente, a verdadeira (re)criação artística. 

O público, em geral, certamente encontrará distração 

garantida, de ótima qualidade, a “historinha” entendida e 

apreciada, com um enredo que prenderá a atenção e envolverá 

o leitor; no entanto, as sutis nuances que a “elaboração” 

engendrada pelo autor e que se multiplicam por toda a obra, se 

restringirão aos que buscarem em um texto variadas 

possibilidades linguísticas. A “elaboração” mencionada não se 

concretiza – torna-se imprescindível enfatizar – por meio de 

ideias mirabolantes e/ou herméticas, nem de vocabulário 

erudito ou de construções preciosas. Podem eventualmente 

aparecer no contexto sob a batuta de maestro-escritor 

competente. Até incluir a metalinguagem, que consiste na 

atitude narcísica, de autocontemplação, que o texto faz sobre 

o próprio texto. Entende-se que a linguagem cria o texto, mas 

a metalinguagem o examina e o recria. 

Se tal manipulação é intencional ou não, torna-se 

irrelevante. O fato inquestionável é que ela pertence à 

consciência linguística do escritor. Por meio de um prisma 

particular, utiliza-se das regras, das normas nas quais a língua 
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repousa, criando, não no sentido de inovar por inovar, às vezes 

sacrificando uma estrutura equilibrada, estabelecida e 

comprovadamente eficaz. Regem-no o bom senso para 

revitalizar posturas linguísticas desgastadas. 

Monteiro Lobato, em Fábulas, aproveita para tratar, 

dentro da história, de um dos assuntos mais polêmicos em 

relação à norma gramatical: 

– Pilhei a senhora num erro! – gritou Narizinho. 
A senhora disse: “deixe estar que já te curo!” 
Começou com o Você e acabou com o Tu, coisa 
com que os gramáticos não admitem. O “te” é 
do “Tu” não é de “Você”... 

– E como é queria que eu dissesse, minha filha? 

– Para estar bem com a gramática, a senhora 
devia dizer: “Deixa estar que eu já te curo.” 

– Muito bem. Gramaticalmente é assim, mas na 
prática não é. Quando falamos naturalmente, o 
que nos sai da boca é ora o você, ora tu – e as 
frases ficam muitos mais jeitosinhas quando há 
essa combinação do você e do tu. Não acha? 

– Acho, sim, vovó, e é como falo. Mas a 
gramática... 

– A gramática, minha filha, é uma criada da 
língua e não uma dona. O dono da língua somos 
nós, o povo – é a gramática o que tem a fazer é, 
humildemente, ir registrando o nosso modo de 
falar. Quem manda é o uso geral e não a 
gramática. Se todos nós começarmos a usar o tu 
e o você misturados, a gramática só tem uma 
coisa a fazer... 
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– Eu sei o que ela tem a fazer, vovó! – gritou 
Pedrinho. É pôr o rabo entre as pernas e 
murchar as orelhas... 

Dona Benta aprovou. (1958, p.48) 

Pelo trecho, pode-se bem entender os motivos pelos 

quais os puristas do tempo do Lobato (e do nosso), o acusassem 

de “poluir” a língua, ao operar num nível linguístico incompatível 

com os padrões de rigor em relação às normas vigentes na 

época. Utilizava também a língua com frequência para chamar 

atenção para o discurso em si. 

Cabe ao escritor/manipulador do texto seduzir pela palavra, 

contando suas histórias com vivacidade, colorido e simplicidade. 

Ana Maria Machado em O Canto da Praça propõe uma 

definição antológica para a palavra: “[...] mas cheia de 

artimanhas. A única que serve para chamar gente, reunir 

contrários, somar forças, vencer limites.” (1986, p.95). Assim, 

leva a palavra para o quotidiano, retirando-a da abstração e lhe 

atribuindo poderes ilimitados. 

O universo linguístico no qual se embasa o texto da 

Literatura Infantojuvenil deve ser exuberante e original, 

propiciando sempre uma tonalidade afetiva inesperada no que 

se refere ao tratamento que dispensa à palavra, sua sonoridade 

e sua plasticidade, às construções, aos seus mecanismos, à 

maleabilidade e às imagens encantatórias e inusitadas. 

Experimentos ou ousadias não encontrariam jamais 

campo tão fértil. Não é verdadeiro o pensamento de que para a 

criança qualquer coisa serve; pelo contrário, ainda não envolvida 
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e pressionada por quaisquer preconceitos linguísticos, ela está 

pronta para receber e para entender o que lhe apresentarem. 

Priorizaram-se os fenômenos estilísticos referentes ao 

som, à palavra e à oração, considerando também os lances, às 

vezes, “spilberguianos” do enredo ou simplesmente uma trama 

bem desenvolvida. Ao se juntarem tais partes, alcança-se o 

ideal linguístico: conteúdo e forma integrados e harmônicos, 

ensejando permanentes atitudes de reflexão crítica no leitor. 

Quando se lê com deleite, num exercício de pura 

fruição, conjugando a história com o modo de contá-la, 

transforma-se a língua portuguesa, na percepção de tantos, 

enfadonha, difícil e pouco digerível em suas regras e limites, em 

instrumento de imenso prazer e de enriquecimento. 

É bastante crível assegurar que isso ocorrerá com boa 

parte das obras de Literatura Infantojuvenil Brasileira de 

qualidade. Ao lembrar-se do velho axioma de que a literatura é a 

arte da palavra, tem-se o próprio resgate da língua materna, tão 

estigmatizada e vilipendiada, revelando-a em pujança e beleza. 

E, para terminar, algumas palavras de Monteiro Lobato 

que só ratificam o que viemos tentando demonstrar: 

A ênfase, o empolado, o enfeite, o contorcido, 
o rebuscamento, nada tem a ver com a arte de 
escrever, porque é artifício e o artifício é puro 
maneirismo que em nada contribui para o fim 
supremo: a clara e fácil expressão da ideia. O 
tudo na arte de bem redigir é não empastar e 
sim fazer a coisa direta, sem sobreposição, sem 
superfetações. (1955, p.8) 
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Diana Navas 

A MULTIMODALIDADE NA LITERATURA CONTEMPORÂNEA 

A literatura esteve sempre presente na trajetória 

humana. Mesmo nos momentos primordiais de sua história, 

em que o homem confeccionava apenas os mais rudimentares 

instrumentos necessários para sua sobrevivência física, as 

pinturas rupestres já se faziam presentes, apontando para o 

desejo humano de narrar, de poder contar a outros as façanhas 

vivenciadas por um indivíduo ou grupo. Mesmo nos trágicos 

momentos – como o do holocausto ou das grandes guerras 

mundiais – a literatura não deixou de existir, evidenciando-se, 

portanto, como uma necessidade, ainda que imaterial, para a 

existência humana. Isso ocorre não apenas com a literatura. 

Observando a história da humanidade, podemos constatar, 

pela criação de mitos, pinturas e esculturas, que o homem 

sempre manifestou, desde tempos imemoriais, a necessidade 

de expressar-se, de representar a forma como se relacionava 

com o mundo em que vivia e de narrar sua história. Conforme 

nos assegura Barthes, “Inumeráveis são as narrativas do 

mundo. [...] Há uma variedade prodigiosa de gêneros, como se 

toda matéria fosse boa para que o homem lhe confiasse suas 

narrativas” (2011, p.19). 

Recorrendo às mais diferentes linguagens, “[...] oral ou 

escrita, pela imagem, fixa ou móvel, pelo gesto ou pela mistura 

ordenada de todas estas substâncias” (BARTHES, 2011, p.19), o 
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homem construiu – e segue construindo – narrativas, as quais 

mantêm estreito diálogo com seu contexto histórico-cultural de 

produção. Isso porque, de acordo com a época, diferentes são as 

inquietações que o assaltam, bem como as linguagens de que 

dispõe para expressá-las. Partindo dessa premissa – a de que a 

literatura mantém estreita consonância com o contexto histórico-

social –, não é de estranhar que, na contemporaneidade, 

momento em que estamos mergulhados em uma pluralidade de 

linguagens – em especial no que se refere a dos audiovisuais – as 

narrativas as incorporem, com a composição de textos literários 

marcados pela multiplicidade de linguagens. 

Assistimos, assim, no cenário contemporâneo, a novas 

práticas sociais de leitura e escrita emergirem. Tais práticas, 

permeadas pela facilidade de acesso a recursos de tecnologia 

informacional e pela intensa conectividade do mundo 

globalizado, trazem o uso de múltiplas linguagens em sua 

configuração e uma abordagem multicultural em suas 

produções. Trata-se do que denominamos de textos 

multimodais, isto é, textos que incluem múltiplos modos (ou 

gêneros) de representação, com elementos combinados de 

impressão, imagens visuais e design. Conforme nos explicam 

Hassett & Curwood, os textos multimodais descentralizam a 

palavra escrita; neles, a impressão já não é mais o modo central 

de comunicação. Em razão disso, os leitores devem considerar 

a justaposição de múltiplos modos de comunicação, já que 

gráficos, imagens e outros modos “estendem, e 

frequentemente substituem, a palavra impressa como 

portadora principal de significado” (2009, p.271). 
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Considerando, de forma mais específica, a literatura 

preferencialmente endereçada a jovens leitores, observamos 

que ela tem se tornado, na atualidade, espaço de orquestração 

de múltiplas linguagens, de sistemas narrativos e de formas de 

escritura, dialogando claramente com o contexto de inserção 

do público juvenil. Deparamo-nos, assim, com uma produção 

híbrida, em que notamos não apenas a confluência de 

diferentes gêneros literários – como a prosa poética, por 

exemplo – mas com o diálogo entre diferentes linguagens, tais 

como a pintura, o cinema, a música, o teatro, o design, a TV. 

Um diálogo que se faz em diferentes níveis, haja vista que, se 

em alguns casos, limita-se ao plano temático, em outros se 

estende à própria arquitetura da narrativa literária. Neste 

segundo caso, ainda que preserve suas especificidades, a 

linguagem literária, em uma espécie de movimento 

antropofágico, incorpora a sintaxe compositiva de outras 

linguagens, rompendo com as tradicionais fronteiras entre a 

literatura e as demais formas artísticas. 

Diante da heterogeneidade de seu material expressivo, 

tais obras tornam-se capazes de matizar uma combinação rica 

de possibilidades semânticas e sintáticas e alta densidade de 

informações, demandando um olhar atento por parte da crítica. 

É este olhar que pretendemos, neste estudo, lançar sobre três 

obras juvenis: O rapaz que não era de Liverpool, de Caio Riter; 

A invenção de Hugo Cabret, de Brian Selznick; e Catálogo de 

Perdas, de João Anzanello Carrascoza. Objetivamos nelas 

investigar o diálogo que se estabelece entre o texto literário e 

a linguagem da música, do cinema e da fotografia, 
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respectivamente, buscando identificar como a confluência 

entre as linguagens possibilita a ampliação e (re)criação de 

sentidos do texto literário, implicando, em razão disso, um 

novo tipo de leitor. 

O RAPAZ QUE NÃO ERA DE LIVERPOOL: LITERATURA E MÚSICA 

Nascido em 1962, em Porto Alegre, Caio Riter revela-se 

como um nome significativo no panorama literário juvenil 

contemporâneo brasileiro. Professor, mestre e doutor em 

literatura brasileira, o autor apresenta uma já vasta e premiada 

produção preferencialmente endereçada ao público infantil e 

juvenil. Dentre as várias obras destinadas aos leitores jovens 

destacam-se Debaixo de Mau Tempo (Artes e Ofícios, 2005), O 

Tempo das Surpresas (Edições SM, 2007), Meu pai não mora mais 

aqui (Biruta, 2008) e O rapaz que não era de Liverpool (Edições SM, 

2006), obra em que se centra o nosso interesse de investigação. 

Em O rapaz que não era de Liverpool, conhecemos a 

história de Marcelo, um jovem de 15 anos que descobre, em 

meio a uma aula de biologia, ao estudar as leis de Mendell, a 

impossibilidade de aqueles que considera seus genitores, até 

então, serem biologicamente seus pais. A adoção, desta forma, 

é descoberta de um modo acidental, o que desperta grande 

angústia no jovem que acredita, agora, desconhecer 

completamente a sua identidade. Marcelo precisará, então, 

passar por um percurso de (re)descoberta de si e de sua 

história, contando, nesta trajetória, com o auxílio de sua 

madrinha e também da amiga DJ. Apenas ao final, o jovem 

conseguirá descobrir que mais importante do que os laços 
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sanguíneos, são os laços de afeto e amor, descoberta que fará 

com que ele volte para a casa e para sua família adotiva. 

O diálogo com a música, aspecto que nos interessa 

neste estudo, mostra-se a partir do próprio título da obra, uma 

vez que os rapazes de Liverpool é a forma pela qual ficou 

conhecida a banda musical The Beatles. Logo no início, há clara 

alusão ao grupo, por cujas músicas Marcelo nutre verdadeira 

paixão, herdada do pai adotivo. 

Passo os olhos pelo quarto: as paredes na cor que 
escolhi, as miniaturas de automóveis acumuladas 
nesses quinze anos de vida de mentira, meus 
livros, meus CDs, os quatro garotos de Liverpool, 
que no quadro feito por mim viraram cinco. Tudo, 
e nada. (RITER, 2006, p.11-12) 

Não respondo. Aos meus ouvidos chegam os 
primeiros acordes de “Only a northern song”. 
Depois virá “All together now”, depois “Hey 
bulldog” e assim por diante. Sei tudo. Conheço a 
sequência exata das músicas de cada CD dos 
Beatles, só não conheço a minha sequência. Meu 
passado, meu futuro. Só o presente. E ele não é 
nada agradável. (RITER, 2006, p.55) 

No excerto citado, nota-se a referência à famosa capa de 

um dos CDs da banda – na qual os integrantes atravessam uma 

rua –, e a recriação, por parte de Marcelo, dessa imagem com 

fotos dos membros de sua família, a qual, por ser composta por 

cinco pessoas, obriga-o a incluir uma pessoa a mais em sua 

composição. Esta, evidentemente, não é a única menção ao 

grupo musical: são constantes as referências a títulos e versos de 

canções, bem como a menção aos títulos dos CDs. 
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A little help from my friends, acompanho a 
música. A palavra help, um socorro, vibrando 
dentro de mim. Meus olhos percorrem a 
cômoda. Estão todos lá. Meus amigos de escola, 
meus pais, o Ramiro e a Maria. Todos. Os 
verdadeiros, agora, acho que apenas os amigos. 
My friends. E a DJ. (RITER, 2006, p.20-21) 

Constatamos, assim, que se estabelece, claramente, um 

diálogo entre literatura e música, o qual, entretanto, limita-se 

ao plano do conteúdo. Esse diálogo, aparentemente muito 

superficial, ganha profundidade um pouco maior ao 

observarmos que cada capítulo é intitulado por versos de 

canções, as quais, por sua vez, em um processo de mise em 

abyme, refletem o conteúdo que nele será abordado. Vejamos 

um exemplo. O capítulo 3, nomeado “Help me get my feet back 

on the ground”, verso extraído da música “Help”, narra o 

momento em que, depois da descoberta de sua adoção, é à 

madrinha e à amiga a quem Marcelo pedirá ajuda, como forma 

de resgatar quem ele realmente é. Se analisarmos a letra da 

canção, observaremos que também nos depararemos com um 

eu-lírico que, por sentir-se inseguro, por estar “perdendo o 

chão”, pede socorro, solicita que o ajudem a reconquistar sua 

vida, sua independência. Ora, percebe-se, assim, o 

espelhamento entre as narrativas, elemento este que se 

repetirá nos demais capítulos. Nota-se, ainda, que cada canção 

citada estabelece relação significativa com o processo de 

reconhecimento do protagonista em relação à sua identidade. 

Destarte, depreende-se, na leitura da obra, o diálogo 

com a música em termos de enredo, sem que o texto literário, 
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no entanto, incorpore a sintaxe compositiva da música. Trata-

se de um diálogo mais superficial se comparado com as obras 

que analisaremos a seguir. 

A INVENÇÃO DE HUGO CABRET: LITERATURA E CINEMA 

Nascido em 1966, em East Brunswick, New Jersey, Brian 

Selznick é um premiado autor e ilustrador de livros infantis e 

juvenis. Formado em Design, destacam-se, dentre suas obras, 

A caixa de Houdini (1997), seu livro de estreia; Menino de mil 

faces (2007); e A invenção de Hugo Cabret (2007), obra que lhe 

rendeu o prêmio Caldecott e que foi adaptada para o cinema, 

em 2011, por Martin Scorcese. 

A invenção de Hugo Cabret narra-nos a jornada de Hugo, 

um menino órfão que mora em uma estação de trem parisiense 

nos anos 30. Após a morte de seu pai, o menino é deixado com 

o tio, um homem alcóolatra, que tem como trabalho a 

manutenção dos relógios da estação de trem. Com o seu 

desaparecimento, temendo ser expulso do local em que mora 

– a própria estação – Hugo permanece realizando, sem que 

ninguém perceba, o trabalho de seu tio. Mais do que desse 

trabalho, ocupa-se também da tarefa que lhe tem uma 

importância maior: completar a construção de um autômato – 

espécie de robô – deixado a ele pelo pai. Junto de sua mais 

nova amiga, Isabelle, sobrinha do amargo dono de uma loja de 

brinquedos, Hugo embarca em uma enorme aventura em busca 

de respostas para suas inúmeras perguntas, assim como todo 

jovem em seu processo de construção identitária. A narrativa, 

entretanto, divide-se em duas partes: a primeira, narra a 
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aventura de Hugo e Isabelle até o momento em que dão vida 

ao autômato; a segunda conta-nos como Hugo ajudou e criou 

laços com o lendário Méliès – e ilusionista e pai da ficção 

científica –, apontando para a história do cinema. 

O diálogo entre literatura e cinema nota-se, de 

imediato, no plano do enredo. São muitas as referências a 

filmes, bem como à história do cinema, apresentadas em meio 

às aventuras e idas, às escondidas, de Hugo Cabret ao cinema: 

As cortinas se fecharam, todo mundo aplaudiu, 
e o projecionista trocou os rolos. Passados uns 
instantes, as cortinas se abriram de novo e teve 
início a atração principal, O milhão, de um 
diretor chamado René Clair. Era sobre um 
artista, um bilhete de loteria perdido, um 
criminoso, um casaco emprestado e um cantor 
de ópera, e tinha uma das sequências de 
perseguição mais incríveis que Hugo já́ tinha 
visto. Achou que toda boa história devia 
terminar com uma grande e animada 
perseguição. (SELZNICK, 2007, p.203) 

Nesta obra, entretanto, a relação com o cinema não se 

esgota no plano do enredo, estendendo-se à arquitetura da 

obra. Selznick configura seu livro como se fosse um filme preto 

e branco antigo, o que é conseguido, principalmente, em 

função das ilustrações empregadas. O autor, nas páginas 

iniciais, já simula a experiência do cinema, inserindo páginas de 

cor preta, que representam a escuridão das salas de cinema. A 

esse respeito, é advertido o leitor em um breve texto 

introdutório que, ao final da leitura, descobriremos ter sido 

escrito pelo próprio Hugo Cabret tempos depois de suas 
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aventuras: “Mas antes de virar a página, quero que você se 

imagine sentado no escuro, como no início de um filme. Na tela, 

o sol logo vai nascer, e você será levado em zoom até uma 

estação de trem no meio da cidade [...]” (SELZNICK, 2007, p.IX). 

Além disso, Selznick recupera a técnica de composição 

dos filmes antigos, construídos, literalmente, a partir de muitas 

fotos tiradas em sucessão e projetadas na tela como um flip book 

para fazer as fotos aparecerem em movimento. O autor emprega 

exatamente essa técnica ao contar a história, incluindo várias 

imagens em sucessão, o que permite que ela seja narrada por 

meio das imagens em vários momentos. As páginas iniciais, 

assim, não apresentam o texto verbal, mas, por meio delas, o 

leitor é apresentado ao cenário em Paris, a Hugo indo para a 

torre do relógio onde morava, a George Méliès no estande de 

brinquedos e até à amiga de Hugo, Isabelle, antes de que uma 

palavra possa ser lida no texto. A narrativa vai, dessa forma, 

sendo (des)velada ao leitor por meio das ilustrações, as quais 

tornam-se indissociáveis do verbal na (re)construção de 

sentidos. É interessante também notar que, nas páginas em que 

nos deparamos com o texto verbal, este surge em meio à página 

em branco, a qual, no entanto, apresenta molduras pretas, como 

se da tela de um cinema se tratasse. 

Mantendo clara associação com o cinema em suas 

origens, as ilustrações do livro são todas em preto e branco, 

com a técnica lápis em papel Fabriano Artístico, excedendo-se 

a capa e a contracapa. Entre as ilustrações, surgem 

reproduções originais de cenas de filmes variados, como 

Viagem à lua (1902); A Clock Store (1931), desenho animado de 
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Walt Disney; Le Million (1931), de René Clair, entre outros, 

possibilitando ao jovem leitor o contato mais direto com as 

produções fílmicas citadas. As sequências de ilustrações, por 

seu turno, também guardam semelhança com o cinema: há 

sempre uma continuidade que permite ao leitor acompanhar a 

narrativa por meio delas. 

A incorporação da linguagem do cinema pelo texto 

literário ainda vai além. Em uma espécie de movimento 

antropofágico, a obra de Selznick se apropria e materializa 

técnicas da sintaxe cinematográfica em sua construção. 

Exemplo disso pode ser observado no jogo com os diferentes 

tipos de enquadramento – tão utilizados no cinema – e que são 

empregados nas ilustrações, contribuindo para a produção de 

diferentes efeitos de sentido. Operando com o plano aberto, o 

plano médio e o close-up, aliados a traços marcados pela 

perfeição, Selznick transporta-nos para um mundo quase 

fotográfico de Paris e dos seus pequenos recantos, 

possibilitando o jogo entre os planos de pormenor e os grandes 

planos, a (re)criação e potencialização dos sentidos suscitados 

pela narrativa. 

Outra técnica empregada pelo autor e ilustrador 

consiste na limitação de recursos nas ilustrações e no uso da luz 

e sombra como parte da narrativa, isto é, o uso da luz como 

“cor”, assemelhando o seu desenho aos primórdios do cinema. 

Dessa maneira, sua ilustração segue um ritmo realista, 

entretanto a forma não se faz pelo contorno, mas sim pelo 

contraste, de modo que é a luz que dá vida ao desenho, assim 

como na fotografia e no cinema. 
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O uso da perspectiva é outro artifício da sintaxe 

compositiva do cinema incorporado por Brian Selznick. 

Considerando que a maior parte das ações da narrativa acontece 

dentro das paredes da estação ferroviária, onde Hugo vive e 

trabalha secretamente, o uso da perspectiva, aliado ao jogo de 

ângulos e sombras criados à medida que as páginas são viradas, 

permite a criação de ambientes interiores claustrofóbicos e o 

aumento da profundidade dos longos corredores escuros e 

passagens ocultas que se evidenciam nas ilustrações, aspecto 

esse que contribui decisivamente para a construção da 

atmosfera de mistério que percorre toda a narrativa. 

Trata-se, assim, de uma obra que não apenas, em 

termos temáticos, aborda a história do cinema, mas de uma 

narrativa que incorpora as técnicas da linguagem 

cinematográfica em sua composição. Isso é feito, em especial, 

graças a presença da linguagem da ilustração, a qual, conforme 

podemos constatar, não apenas cumpre com o papel de 

adornar as palavras, mas também narra, contando segredos 

que a linguagem literária esconde e, ao mesmo tempo, 

revelando lacunas deixadas que podem ser preenchidas. 

Obra essencialmente multimodal, A invenção de Hugo 

Cabret não é exatamente um romance, não é bem um livro de 

imagens, e tampouco é realmente uma graphic novel, ou um 

flip book ou um filme, mas uma combinação de todas essas 

coisas, exigindo, em razão disso, um leitor ativo e capaz de ler, 

simultaneamente, diferentes linguagens. 
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CATÁLOGO DE PERDAS: LITERATURA E FOTOGRAFIA 

Catálogo de Perdas apresenta uma dupla autoria: a de 

João Anzanello Carrascoza, que escreve os contos que 

compõem a obra, e a de sua esposa, Juliana Carrascoza, 

responsável pelas fotografias que acompanham cada um dos 

contos. Na composição desta obra, destaca-se ainda a figura de 

Raquel Matsushita, responsável pelo projeto editorial, o qual 

recebeu, inclusive, o prêmio de Melhor produção editorial de 

2018 pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ). 

Nascido em Cravinhos, interior de São Paulo, João 

Anzanello Carrascoza apresenta uma ampla e premiada 

produção destinada não apenas ao público adulto, mas 

também ao público infantil e juvenil, da qual destacamos: 

Aquela água toda (2012, Cosac Naify), Aos 7 e aos 40 (2013, 

Cosac Naify) e A Trilogia do Adeus (2017). Percorre o conjunto 

de sua produção a temática das perdas, assim como a 

valorização de elementos ínfimos do cotidiano e da própria 

vida, em seus pequenos instantes. 

Catálogo de Perdas mantém a linha temática do autor. 

Nesta obra, o que atravessa as narrativas – verbal, visual e 

gráfica – são, como indica o título, perdas: do pai, da mãe, do 

irmão, da avó, do amigo, da esposa, da inocência, do não saber, 

da infância. A temática, entretanto, encontra aqui uma forma 

ainda mais densa, visto à intensidade das narrativas breves 

somar-se a atmosfera arcaica das fotografias. 

Conforme indicado na contracapa, a estrutura do livro é 

inspirada no “acervo do Museum of Broken Relationships 
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(Zagreb, Croácia), que reúne em exposições temporárias relatos 

e objetos enviados por pessoas do mundo inteiro – símbolos 

catalisadores de suas relações ‘partidas’” (2017). Assim como 

ocorre neste museu, em que histórias de perdas são 

apresentadas por meio de uma narrativa escrita e por um objeto 

que simboliza esta perda, os contos, em Catálogo de Perdas, são 

também acompanhados por imagens, as quais, por meio de um 

cuidadoso trabalho editorial encontram-se no forro do texto 

verbal, sendo necessária a manipulação da página pelo leitor 

para que tenha acesso à linguagem fotográfica. 

Diferentemente do que se poderia supor em uma leitura 

apressada, o diálogo entre literatura e fotografia, nesta obra, não 

se esgota na presença de fotos em meio ao texto literário. A relação 

com a fotografia ocorre de forma muito mais densa e elaborada, 

haja vista que, como poderemos observar, a linguagem literária de 

Carrascoza incorpora a sintaxe da linguagem fotográfica, com ela 

confluindo e mesmo se (con)fundindo. 

O diálogo se evidencia, inicialmente, pelo gênero 

literário escolhido pelo autor – o conto e, em alguns momentos, 

o microconto – o qual mantém estreita relação a fotografia. 

Conforme ensina-nos Cortázar, 

la novela y el cuento se dejan comparar 
analógicamente con el cine y la fotografía, en la 
medida en que una película es en principio un 
“orden abierto”, novelesco, mientras que una 
fotografía lograda presupone una ceñida 
limitación previa, impuesta en parte por el 
reducido campo que abarca la cámara y por la 
forma en que el fotógrafo utiliza estéticamente 
es a limitación. (1994, p.371) 
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Da mesma forma que a fotografia implica um recorte da 

realidade, a captura de um instante, também o conto, em razão 

de sua extensão, consiste na seleção de um breve momento a 

ser representado, o que demanda, por seu turno, condensação 

e maior densidade narrativa. Em outras palavras, o caráter 

sucinto de um conto, a escolha exata das palavras e o espaço 

reduzido para desenvolver a narrativa, assemelham-se a uma 

fotografia, também resultado de um trabalho que privilegia o 

corte e a subtração em detrimento do acréscimo de 

informações. É isso a que assistimos na obra elaborada por João 

e Juliana Carrascoza: a existência desenhada em instantes, 

construída a partir de relatos em primeira pessoa e de imagens 

fotográficas, investidos de afeto, atualizando a fértil 

correspondência entre o conto e a fotografia. 

O caráter paradoxal é outro ponto de contato entre as 

duas linguagens, uma vez que em ambas é preciso “[...] recortar 

un fragmento de la realidad, fijándole determinados límites, 

pero de manera tal que ese recorte actúe como una explosión 

que abre de par en par una realidad mucho más amplia, como 

una visión dinámica que trasciende espiritualmente el campo 

abarcado por la cámara” (CORTÁZAR, 1994, p.371). Na leitura 

de Catálogo de Perdas, podemos constatar que, ainda que os 

contos se limitem a narrar pequenos eventos do cotidiano e as 

fotos tragam o recorte de um instante do real, os significados 

que dele se apreendem ultrapassam – e muito – este breve 

instante que aparentemente representam. Por meio de um 

cuidadoso trabalho com a linguagem – literária e fotográfica – 
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os autores potencializam os sentidos suscitados pela leitura 

simultânea dos dois textos. 

Em consonância com o fio temático da obra – a narrativa 

de perdas – está o tipo de fotografia escolhida. Todas em preto 

e branco, com luz mais densa, mais íntima, as imagens tecem 

estreito diálogo com o caráter introspectivo dos contos, 

narrados todos em primeira pessoa e reveladores da dor e dos 

caminhos encontrados para lidar com a perda. 

A confluência entre as duas linguagens não se restringe, 

ainda, à arquitetura da obra apenas em sua totalidade. Ela 

adentra a escrita de cada um dos contos, uma vez que João 

Carrascoza, valendo-se de técnicas narrativas típicas da 

fotografia – como o jogo de luz e sombra, o foco, a 

profundidade de campos e planos, o enquadramento, a 

macrofotografia – incorpora a sintaxe da linguagem fotográfica 

em sua escrita literária. 

Em razão da brevidade do presente estudo, não nos será 

possível analisar o emprego de cada uma dessas técnicas no 

texto literário. Centraremos, portanto, nossa leitura em “Balão”, 

um dos mais sensíveis contos que compõem o Catálogo de 

Perdas. Deparamo-nos, nele, com a narrativa de uma menina 

que relata a conquista do objeto que tanto desejava – um balão 

– e sua perda nos instantes seguintes, experiência que lhe 

permite vivenciar sua primeira grande frustração. Tal conto 

apresenta, em seu forro, a fotografia de uma menina colocada 

ao lado de um balão, o qual, em razão do jogo de planos 

estabelecido por Juliana Carrascoza, apresenta-se com um 
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tamanho bastante superior ao da menina. Nesta foto, assim 

como todas as demais em preto e branco, o jogo entre luz e 

sombra é muito marcante – na parte central e na porção superior 

esquerda da página, prevalece a luz; já na porção inferior 

esquerda da página e em toda a lateral direita, o que se evidencia 

é a sombra. Há ainda a sombra atrás da própria garota. 

Da mesma forma como há, na fotografia, o jogo de luz e 

sombra, João Carrascoza estabelece o plano de velar e desvelar 

a narrativa por meio de uma linguagem carregada de 

poeticidade. Ou seja, se evidenciamos nas linhas o narrar de uma 

história corriqueira – a perda de um balão –, nas entrelinhas, na 

potência da palavra poética, isto é, na sombra – há o velar das 

demais perdas que significaram a partida do balão. 

Fiquei a mirá-lo, parada, dentro de minha saia 
branca e de minha desilusão: murchando a cada 
metro que ele se afastava de mim para sempre. 
Aí entendi o motivo pelo qual meu pai me 
negara tantas vezes o balão: para eu não 
enfrentar cedo demais a minha perda. Porque 
depois não haveria outra saída – e não há! –, 
senão aceitar todas as outras que, numa 
sequência inclemente virão. O dia do sim foi 
também o dia do maior não que eu 
experimentei. (CARRASCOZA, 2018, p.10) 

A escolha do foco narrativo não é ocasional. Se o 

fotógrafo, ao escolher a disposição dos elementos, mostra-nos 

o seu ponto de vista acerca do objeto fotografado, é este 

também o papel assumido pelo narrador do conto. Narrado em 

primeira pessoa, observa-se, no entrecruzar das duas 

linguagens, a atmosfera introspectiva e a impotência do ser 
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diante das incontroláveis perdas que enfrentamos na vida, as 

quais, na foto, são representadas pelo tamanho do balão e, no 

conto, pela frustração e sentimento de perda assumidos pela 

pequena narradora. 

O olhar da fotografia permite-nos observar que, em 

termos de foco, não há o desejo de estabelecer nitidez sobre o 

rosto da garota, nem mesmo dos contornos do balão. 

Colocados lado a lado, em diferentes proporções, nota-se que 

os objetos ocupam um plano de fundo, fazendo com que alguns 

de seus contornos não sejam bem delimitados. É também esta 

imprecisão, esta ausência de rígidos contornos, que 

encontraremos na escrita do conto, no qual, apesar de se 

abordar um evento ocorrido no plano exterior, opta-se pelo 

mergulho interior, apresentando aos leitores não meramente o 

evento ocorrido, mas o significado interior daquele evento para 

a narradora-protagonista. 

Constata-se, ainda, na fotografia, que as imagens são 

sobpostas, construindo o efeito de distanciamento, de 

suspensão do tempo, de uma espécie de recuperação da 

memória. A leitura do conto, por sua vez, permite-nos 

evidenciar o recorrente emprego do pretérito imperfeito, 

também apontando para uma atmosfera de “inacabamento”, 

de perpetuação do evento na memória. 

É importante ainda ressaltar que, embora estejamos 

diante, no conjunto da obra, de fotografias que trazem formas 

visíveis do mundo exterior, cumprindo o preceito da 

configuração realista, elas não se prestam a uma mera 
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repetição do conteúdo expresso pelo texto verbal, isto é, não 

estão a serviço da mera ilustração do enredo dos contos. Em 

virtude do habilidoso jogo conseguido por Juliana Carrascoza a 

partir do emprego das técnicas fotográficas, permite-se a 

inserção do figurativo, com as imagens deslocando-se para o 

nível da representação, suscitando, desta maneira, a 

pluralidade de sentidos de leitura. 

Estamos diante de um texto construído não apenas pelo 

texto verbal, mas também pela linguagem fotográfica, a qual, 

de certa forma antropofágica, é incorporada pelo texto 

literário, com o qual se funde e se (con)funde, originando um 

terceiro texto, um texto híbrido, sobre o qual não se pode mais 

empreender uma leitura que não considere, em simultâneo, 

suas múltiplas linguagens. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A leitura de obras como as analisadas neste estudo 

permite-nos evidenciar que a produção literária juvenil 

contemporânea tem se constituído em um espaço propício 

para o experimentalismo e a publicação de obras construídas a 

partir de múltiplas linguagens. 

Em consonância com o contexto histórico-cultural de seu 

público preferencial – também ele mergulhado em diferentes 

linguagens em seu cotidiano – a literatura endereçada aos jovens 

leitores tem dialogado não apenas com outros gêneros literários, 

mas também com outras formas artísticas, trazendo a música, o 

cinema, a fotografia – e várias outras linguagens, como a do 

design e da ilustração, por exemplo – não somente para seu 
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universo temático, como também para sua arquitetura. Se, 

quando presente no plano temático, o diálogo com as artes na 

obra literária permite o enriquecimento do repertório do leitor – 

uma vez que lhe são oferecidas referências de uma outra forma 

artística –, quando presente na própria arquitetura da obra 

literária, com a incorporação, pelo texto literário, da sintaxe 

compositiva de outras linguagens, esse diálogo parece se tornar 

ainda mais profícuo e desafiador. Isso porque, neste caso, 

estamos diante de uma obra que demanda a leitura simultânea 

de linguagens distintas que, em momento algum, podem ser 

lidas de forma independente. 

Exigindo um leitor multimodal, capaz de concatenar os 

sentidos suscitados por cada uma das linguagens que compõem a 

obra, a literatura juvenil como a analisada neste breve estudo, 

mostra-nos a demanda por um leitor ativo e crítico – com a 

habilidade de ler as diferentes camadas de linguagem – e por uma 

leitura não mais apenas como um ato meramente intelectual, mas 

performático, visto que o leitor é desafiado em termos cognitivos 

e físicos. Desafiado, ainda, a conhecer agora as artes não mais 

como territórios distintos, mas como espaços de (con)fluência. 
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Beatriz dos Santos Feres 

UMA “LITERATURA ILUSTRADA” 

Segundo Teresa Colomer, ao longo da história, a imagem 

não só foi utilizada, por exemplo, em capitéis e afrescos 

romanos, com o intuito de atrair a população analfabeta e 

instruí-la, como também foi incorporada aos livros para crianças: 

“Em 1658, o pedagogo tcheco Comenius, convencido da 

importância de mostrar a informação de forma tangível, realizou 

o primeiro livro infantil ilustrado de conhecimentos El mundo en 

imágenes” (2017, p.172). Com maior ou menor importância na 

constituição de livros infantis, maior ou menor rebuscamento 

estético e técnico, a presença de ilustrações em livros destinados 

prioritariamente às crianças é uma marca formal obrigatória 

para esse gênero textual – ainda que não exclusiva dele. Esse 

aspecto se comprova por dois fatos (pelo menos): Primeiro: 

muitos livros ilustrados ou com ilustração cuja destinação 

preferencial não é a criança (em virtude do tema ou da 

complexidade em seu processo significativo) aparecem, nas 

estantes de livrarias e de bibliotecas, e também nas fichas 

catalográficas, categorizados como “literatura infantil”. 

Segundo: muitos textos, originalmente destinados a adultos, ao 

ganharem roupagem nova e ilustrações, migram para o mercado 

editorial destinado aos pequenos. 
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Esses são dados que suscitam vários questionamentos. 

Entretanto, por agora, interessa-nos problematizar tão somente 

a potencialidade da ilustração, elemento constituinte do livro 

endereçado às crianças, como recurso comunicativo-discursivo 

colaborativo para a construção do sentido textual. Quase 

sempre, no universo da literatura infantil, a ilustração é tomada 

como estratégia auxiliar na leitura/interpretação, ou ainda como 

fator de captação da criança por sua propriedade 

representacional baseada na similaridade com o mundo que ela 

provavelmente conhece/reconhece. Nesta reflexão, porém, 

mais do que isso, ainda que sem ignorar esses aspectos, parte-se 

do pressuposto de que a imagem, em atuação conjunta com a 

palavra nos livros com ilustração endereçados para a infância, 

para além de ornamentar o texto, “traduzir” ou compactar 

informações, influi diretamente na constituição do sentido 

global comunicado, tornando-se parte da semiose textual. Além 

disso, é inegável a contribuição da ilustração para o 

desenvolvimento não só do repertório imagético-

representacional do leitor, mas também de sua capacidade 

perceptivo-afetiva, tão necessária para o sentimento de 

pertença ao grupo no qual se socializa, em virtude da capacidade 

implicitadora de temas e valores que a imagem demonstra. 

A partir dessa hipótese, escolheu-se analisar aspectos 

semiodiscursivos em livros com ilustração justamente por 

serem aqueles constituídos por textos literários cuja 

organicidade independe das ilustrações, mas se afeta por ela, ou, 

em outras palavras, por causa da autonomia da parcela verbal 

em relação à visual no conjunto sígnico. Neles, não se observa a 
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dependência sígnica entre palavra e imagem que ocorre nos 

livros ilustrados, constituídos de forma mista, verbo-visual, em 

que a extração de uma das parcelas impede o entendimento 

global do texto. Nestes, a ilustração costuma ser pacificamente 

considerada parte da semiose; já naqueles, atribui-se à imagem, 

quase sempre, uma função “apêndice”, “transmidiática”, 

explicadora, embora, muitas vezes, apresente-se com uma 

função discursiva que promove saliências interpretativas, ou 

direcionamentos ideológicos. É este o ponto que mais interessa 

à investigação da relação verbo-visual em textos cujo 

destinatário é o leitor em início de formação, ainda menos hábil 

com aparatos culturais e relações intersubjetivas travadas por 

meio de textos monológicos que, quase sempre, contam com a 

mediação de um terceiro sujeito, um adulto-leitor. 

Para tratar dessa “literatura ilustrada” no âmbito dos 

Estudos da Linguagem, será usada como base teórica principal 

da Semiolinguística, postulada por Patrick Charaudeau (2008, 

2013), na interface com a Semiologia de Roland Barthes (1990) 

e com a Semiótica peirciana desenvolvida por Lúcia Santaella 

(2005, 2012), mas também, e não menos importante, com 

estudos relacionados à ilustração em livros para crianças, como 

propõem Van der Linden (2011) e Nikolajeva e Scott (2011). 

Foram selecionados para análise os livros Procurando firme, de 

Ruth Rocha, em diferentes edições, com ilustrações de Ivan e 

Marcelo (1984, Ed. Nova Fronteira), de Claudio Martins (1997, 

Ed. Ática) e Walter Ono (2009, Ed. Salamandra), além de Se os 

tubarões fossem homens, de Bertold Brecht, com ilustrações de 

Nelson Cruz (2018, Ed. Olho de vidro), O matador, de Wander 
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Prioli, com ilustrações de Odilon Moraes (2014, Ed. Cosac 

Naify), e Este não é um livro de princesas, de Blandina Franco e 

José Carlos Lollo (2014, Ed. Peirópolis). 

AFINAL, DE QUE TEXTO SE TRATA? 

A definição de texto costuma estar ligada à forma verbal 

escrita, embora esta jamais se baste como elemento 

significativo nem mesmo nos textos exclusivamente 

construídos com palavras. Ritmo, tom, pontuação, silêncios, 

outros recursos não verbais participam da construção do 

sentido. Mesmo nos textos unicamente verbais, estratégias 

textuais fazem emergir implícitos que trazem à cena 

enunciativa sensações, emoções, imagens mentais e memórias 

visuais, olfativas, gustativas, táteis, auditivas, que nem sempre 

são dizíveis, mas podem ser mostradas e evocadas por jogos 

de palavras, pela relação entre texto e contexto, pela 

intertextualidade e por tudo que o leitor pode trazer de si para 

a construção do sentido. Entretanto, a referência a texto quase 

sempre deixa escapar aquilo que envolve a construção dos 

sentidos para além das palavras, como se a verbalidade se 

bastasse. Caso a composição significativa englobe outro tipo de 

semiose que não a verbal, então se torna ainda mais recorrente 

a divisão entre texto e o outro tipo sígnico. Até nos trabalhos 

que versam sobre a relação entre palavra e imagem nos livros 

para crianças, ao referir-se a texto, geralmente o autor faz 

referência unicamente à parcela verbal. Quando se refere à 

imagem, toma-a como “outro” elemento, à parte, ainda que 

seja de impossível extração sem prejuízo do sentido. 



171 

 

Por exemplo, Sophie Van der Linden, no primeiro 

parágrafo de Para ler o livro ilustrado, afirma: “Os leitores 

entretidos em uma página por um detalhe específico, atentos 

aos efeitos da diagramação, surpresos pela ousadia de uma 

representação ou encantados por uma inesperada relação 

texto/imagem descobrem nesses momentos uma dimensão 

suplementar à história” (2001, p.7 – grifos meus). Da mesma 

maneira, ao discorrer sobre o espaço ocupado pelos livros 

ilustrados nos estudos sobre literatura infantil na abertura de 

Livro ilustrado: palavras e imagens, Maria Nikolajeva e Carol 

Scott constatam que quase nenhuma análise “enfoca a 

dinâmica do livro ilustrado, o modo como o texto e a imagem, 

duas formas diferentes de comunicação, operam juntos para 

criar uma forma distinta de todas as demais” (2011, p.15 – 

grifos meus). Também Lucia Santaella, no capítulo de Leitura de 

imagens dedicado aos livros ilustrados, usa o subtítulo 

“Distinções entre a imagem e o texto” (2012, p.107 – grifos 

meus), em uma clara exclusão da imagem como partícipe do 

“signo-maior-texto”. 

Na abordagem aqui escolhida, prefere-se pensar o 

conceito de texto de modo mais abrangente, como uma 

unidade composicional, organizada em torno de um tema e de 

uma intenção comunicativa, em função dos sujeitos que 

interagem por meio dele. Essa unidade composicional pode ser 

constituída, em sua superfície, apenas por palavras, ou por uma 

mistura de tipos sígnicos: palavra e imagem; palavra e som; 

palavra e música; palavra, imagem cinética e som etc. No caso 

dos livros com ilustração e dos livros ilustrados, prefere-se aqui 
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pensar no texto como o conjunto formado por palavra e 

imagem estática, em uma tal convergência de sentidos, em 

uma tal coesão composicional e em um tal conjunto coerente 

que seria impossível considerar como texto apenas a parcela 

verbal. A própria Linguística Textual prevê texto como 

uma manifestação verbal constituída de 
elementos linguísticos selecionados e 
ordenados pelos falantes, durante a atividade 
verbal, de modo a permitir aos parceiros, na 
interação, não apenas a depreensão de 
conteúdos semânticos, em decorrência da 
ativação de processos e estratégias de ordem 
cognitiva, como também a interação (ou 
atuação) de acordo com práticas socioculturais. 
(KOCH, 2000, p.22) 

Então, tomando-se uma perspectiva semiolinguageira, 

no caso dos livros ilustrados e dos livros com ilustração, em que 

a parcela imagética entra em relação com a palavra em variados 

graus e de diversas maneiras, mas construindo o sentido global 

do texto com ela, e não à parte dela, o texto deve ser visto como 

um todo composicional constituído verbo-visualmente, 

considerando-se o que há de linguístico e o que há de imagético 

em um conjunto coeso e coerente, cujo sentido é construído 

interacionalmente de acordo com as práticas socioculturais que 

os sujeitos interagentes dominam. Embora essa potencial 

simbiose verbo-visual seja mais facilmente observada em livros 

ilustrados, no caso dos livros com ilustração, muito se 

questiona a respeito do papel da imagem na construção do 

sentido final do texto, justamente por causa de uma suposta 

completude textual prévia à inserção de imagens no conjunto 
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significativo. Entretanto, é possível defender uma forte 

influência da imagem na exaltação de saliências interpretativas 

e na orientação discursiva, ou simplesmente na oferta de 

materialidade para palavras e/ou ideias inéditas para o leitor-

criança, ainda inexperiente quanto ao repertório mnemônico 

de domínio social. 

O verbal e o imagético guardam, por suposto, um 

processamento semiótico diferenciado. Se o verbal, tal como 

estudado pela Linguística, funciona majoritariamente por 

convenção, por meio de signos constituintes de um sistema, 

socialmente partilhados, sendo observados fatores 

pragmáticos e extratextuais de seu uso, o imagético, como 

representação visual (SANTAELLA, 2005), constitui-se, em 

maior dosagem, de similitudes, de uma materialidade 

motivada, semelhante ao objeto representado – muito embora 

também guarde em si uma boa dose de convencionalidade, até 

mesmo no estilo dos traços, na realidade que indica e 

reapresenta, nos estereótipos que ajuda a concretizar. O texto 

imagético, cuja materialidade figurativa aponta para uma cena 

factível ou imaginável, é, da mesma forma que o texto verbal, 

uma unidade coesa de sentido, constituída por elementos 

organizados com coerência, em virtude de uma 

intencionalidade e de usos referendados socialmente. No caso 

das ilustrações, a plasticidade de sua representação adiciona-

lhe ainda um efeito de ficção, um distanciamento, portanto, da 

realidade “crua”, filtrado por um estilo e um modo de mostrar 

singular, mas também semiotizado. 
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Santaella (2012), corroborando os estudos relacionados 

à ilustração (LINDEN, 2011; NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011) aponta 

especificidades para cada um desses tipos sígnicos, sobretudo 

quando contíguos em um texto verbo-visual, como o de um 

livro ilustrado, ou com ilustração. A imagem e a língua podem 

representar o que é da ordem do visual, mas somente a língua 

descreve impressões obtidas por todas as percepções. Ambas 

podem representar algo concreto, mas o abstrato só pode ser 

representado pela imagem indiretamente; pela língua, 

diretamente. Em geral, as imagens representam quase sempre 

algo particular; a língua, tanto o particular, quanto o geral. As 

imagens servem melhor para a representação espaço-

temporal; a língua, o tempo, sua passagem ou um momento 

específico. Dificilmente as imagens negam algo, ou 

representam relações causais, ou expressam perguntas, 

interpelações, promessas. Mas elas são recebidas pelo cérebro 

mais rapidamente que a língua, e sua informação permanece 

por mais tempo na memória. 

Na relação que estabelecem no enquadramento de um 

livro com ilustração, palavra e imagem atuam simbioticamente, 

numa influência mútua voltada para a construção de sentidos. 

Neste estudo, os exemplos se apresentam como contos, isto é, 

narrativas relativamente curtas em torno de uma única trama, 

pouco marcadas cronologicamente, com poucos personagens, 

nas quais ilustrações focalizam, salientam, amplificam, 

explicam, materializam, concretizam sentidos inerentes à 

história, expressos direta ou indiretamente pela parcela verbal, 

atuando, quase sempre, como semiose mediadora. O conjunto 
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verbo-visual de um conto ilustrado será tomado como texto 

único, em que convergem os sentidos despertos por cada uma 

das partes com influência da outra e de todo processo 

interacional. Nesse caso específico do conto ilustrado, observa-

se que a parcela verbal é predominante não só em termos de 

extensão, mas também de quantidade de informação 

oferecida. A parcela visual, embora aparentemente secundária 

em termos de oferta de conteúdo, traz dados bastante 

relevantes, sobretudo, para a perspectiva assumida pelo 

enunciador em relação à realidade comunicada e para o 

alargamento de repertório imagético e, consequentemente, do 

imaginário sociodiscursivo por parte do leitor, muitas vezes 

acrescentando percepções, axiologias ou opiniões 

referendadas pela doxa. 

A CONSTRUÇÃO DO IMAGINÁRIO EM LIVROS COM ILUSTRAÇÃO 

Pode-se considerar já aceita a premissa de que o sentido 

não está no texto, mas sim é construído na e pela interação do 

leitor com o texto. Nesse sentido, observa-se, em primeiro 

lugar, aquilo que o texto apresenta em sua superfície, desde 

que relacionado com o contexto referencial imediato e 

mediato; em segundo, aquilo que o próprio leitor investe a 

partir dos saberes de conhecimentos e de crença que domina 

e, por fim, o infinito dialogismo existente entre o texto que se 

lê e todos os outros anteriores, com os quais se vincula de 

alguma maneira, em função, sobretudo, dos gêneros 

discursivos e das relações interdiscursivas em geral. Cada vez 

que o leitor entra em contato com um texto, vários são os 

aspectos semiodiscursivos observados automaticamente: seu 
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suporte, a forma como se apresenta, seu gênero, a 

intertextualidade, as representações sociais das quais lança 

mão, os padrões de comportamento expressos, enfim, vários 

elementos constitutivos do texto, que apresentam por si só e 

em conjunto força significativa em função de seu uso corrente 

em sociedade. Por isso são considerados semiodiscursivos: 

semio por seu caráter significativo, isto é, por serem sinais de 

algo, e discursivo por seu caráter social, comunicativo e 

intencional, adquirido pelo indivíduo na partilha dos bens 

culturais com o grupo no qual interage. 

A importância da observação de aspectos 

semiodiscursivos no trabalho de mediação de leitura com 

crianças parece se mostrar ainda maior, justamente, por ser o 

livro um bem cultural que as insere em um grupo social, de 

acordo com a orientação ideológica que garantirá seu sentido 

de pertencimento. O leitor-criança é (ou pode ser) iniciado por 

meio do contato físico com os livros, seu formato, sua 

aparência, sua estrutura (narrativa, no caso), seus personagens, 

a perspectiva com que apresenta a realidade etc. Quanto ao 

livro com ilustração, vejamos mais especificamente a relação 

verbo-visual de sua materialidade, além de alguns dados e 

axiologias suscitados por ela. 

Procurando firme, de Ruth Rocha, pode ser encontrado 

em três versões: com ilustrações de Ivan e Marcelo, pela 

Editora Nova Fronteira (1984), de Claudio Martins, pela Editora 

Ática (1997), e Walter Ono, pela Editora Salamandra (2009). A 

história da Princesa Linda Flor, que preferia ser chamada de 

Teca, Zaba, ou Mari, e fazer aulas de berro, esgrima, corrida, no 
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lugar de suas “ocupações principescas”, tais como canto, 

bordado, tricô, pintura em cerâmica, se apresenta com três 

capas ilustradas com tons discursivos bem diversos. As capas, 

em geral, são compostas pelo título do livro, os nomes dos 

autores e dos ilustradores, além do da editora, e uma imagem 

que, quase sempre, é destacada da narrativa, como um 

aforismo, ou seja, como um trecho do texto (nesse caso, da 

parcela imagética) destacável em virtude de sua relevância na 

narrativa, para funcionar, em parte, como síntese da história, 

em parte, como elemento de captação do leitor, com que ele 

poderá se identificar. 

 

Figura 1 – Capas de Procurando firme, de Ruth Rocha 
In http://www.estantevirtual.com.br/busca?q=Procurando+Firme 

Acesso em 18.Jan.2018. 

Embora a transformação da princesa seja mostrada ao 

longo do conto, do vestido longo de veludo e tranças ao cabelo 

curto e calças, na capa da primeira edição, o elemento 

destacado da narrativa é justamente aquele que revela uma 

nova visão de feminilidade, ou a solução do conflito da história. 

A princesa aparece sorrindo e pulando, de cabelos curtos, 

http://www.estantevirtual.com.br/busca?q=Procurando+Firme
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camiseta, calça, tênis e mochila às costas, isto é, já aparece 

representada como uma menina capaz de realizar as mesmas 

atividades de um menino, numa reconstrução do estereótipo 

feminino. A representação da realeza se limita à imagem do 

castelo ao fundo. Nesse caso, destaca-se o argumento da 

narrativa, que pretende mostrar, de forma bem-humorada, 

uma nova concepção de mulher. 

Todos esses dados mostrados pela ilustração compõem 

o imaginário sociodiscursivo dominado pelo grupo social em 

que circula a história. Cada indumentária ou cenário significa 

um modo convencional de se vincular a um lugar social. Na 

página dupla abaixo, outro exemplo de ilustrações baseadas no 

imaginário: as personagens usam as roupas que costumamos 

vincular ao ambiente da realeza, incluindo a do bobo da corte; 

figuras do valete, da rainha e do rei em cartas de baralho são 

usadas para representar o “disse-me-disse” que ocupou o 

palácio diante das escolhas inusitadas da princesa: “O palácio 

ficou em polvorosa com a notícia. Só se viam pessoas 

cochichando: ‘Pois é como lhe digo. A princesa...’” (ROCHA, 

1984, p.31). 
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Figura 2 – Procurando firme, ilustração de Ivan e Marcelo (ROCHA, 1984, p.30-31) 

Nessa mesma direção, observa-se a capa da segunda 

edição, na qual um rosto feminino, de bochechas rosadas, cílios 

proeminentes e lábios vermelhos, adornado com uma coroa, 

aparece em close. Com uma atitude interpelativa direcionada 

ao leitor, a princesa acena com a mão. Ao fundo, assim como 

na primeira capa, aparece o castelo, ratificando a realeza da 

protagonista. A ilustração dessa versão, muito colorida e 

também divertida, aparece, na capa, reforçando o caráter 

“principesco” tradicionalmente disseminado da personagem, 

com tons femininos estereotipados. Nesse caso, não há 

antecipação do argumento defendido na narrativa, apenas a 

apresentação da protagonista naquilo que ela tem de mais 

comum em relação a todas as princesas que conhecemos. O 

mote do livro, portanto, não ganha destaque na capa. 
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A mesma cena da primeira edição, em que a princesa 

berra, assustando todo o castelo, na edição de 1997, apresenta 

uma menina coroada, com brincos, colar, batom e bochechas 

rosadas, com um penteado singular, mas, diferentemente da 

versão anterior, ainda bem marcada por signos de feminilidade 

referendados tradicionalmente, reforçando um imaginário 

voltado para a necessidade da vaidade feminina e sua 

objetificação, ainda que seja na “aula de berro”. 

 
Figura 3 – Procurando firme, ilustração de Claudio Martins 

(ROCHA, 1997, p.27-28) 

Na terceira versão, surpreendentemente, aparecem na 

capa dois personagens, aparentemente um menino e uma 

menina, fantasiados com um manto e espada, mas que não 

figuram nenhuma vez ao longo da narrativa. Não há 

antecipação quanto ao tema, nem quanto ao 

desenvolvimento da narrativa. Ao contrário, a ilustração 

parece confundir a criação de hipóteses com uma sugestão de 
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personagens que não participam do conto. A princesa, ao longo 

das páginas, é apresentada, na fase de protagonismo de sua 

vida, com o cabelo louro cacheado cortado, calças, botas, lenço 

colorido na cabeça, luvas, espada e um colar “hippie”, com o 

símbolo de “paz e amor”: uma mistura de referências, 

interpretações e valores que não favorecem a identificação 

nem da representação “tradicional” da feminilidade, nem de 

uma reconstrução dessa ideia. A ilustração não parece 

convergir com a temática explorada no conto, que aposta em 

uma visão feminina moderna. Tanto na capa inusitada, quanto 

nas ilustrações internas que caminham lado a lado com a 

palavra, as referências trazidas pelas imagens parecem se 

direcionar para um mundo fantasioso, um tanto circense, 

colorido, apartado da realidade e sem correspondência com a 

proposta trazida pela parcela verbal. 

 

Figura 4 – Procurando firme, ilustração de Walter Ono (ROCHA, 2009, p.34-35) 
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O resultado final da interpretação em cada uma das 

versões difere por causa da ilustração. No primeiro, os sentidos 

comunicados pela parcela verbal ganham um reforço 

especialmente naquilo que trazem como argumento: a 

representação da mulher na sociedade está se modificando em 

função das atividades que hoje ela se sente capaz de realizar e 

pelas quais exige respeito. No segundo, o conjunto verbo-

visual, mesmo que comunique a transformação da posição da 

mulher na sociedade, ainda aparece bem marcado naquilo que 

caracteriza a feminilidade, mas que pode manter a mulher 

como objeto de apreciação e desejo: a beleza, a vaidade, a 

necessidade de parecer bonita. No último caso, a mistura de 

referências trazida pela parcela imagética não parece convergir 

com a proposta da narrativa, assim como não deixa aflorar a 

temática do livro, como em uma “obscurantização” dos valores 

defendidos na história. 

A figurativização, em geral, mas também a metaforização 

carregam consigo percepções da realidade cuja comunicação 

pode ser mais bem sucedida quando materializada em imagens. 

Seja para perpetuar valores, ou para refutá-los, a significação 

verbo-visual atua em semioses distintas, mas de mesma 

natureza discursiva, capaz de implicitar ideias, ideais, avaliações 

institucionalizadas, sensações e emoções orquestradas por 

universos referenciais socialmente partilhados. Por isso, o 

processo de semiotização, para bom termo, deve atentar para 

aquilo que os interlocutores conhecem e reconhecem como 

representações de realidades comunicáveis. 
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Em Se os tubarões fossem homens, de Bertold Brecht 

(2018), que se pode considerar um caso muito bem-sucedido 

de implicitação de sentidos, a ilustração materializa a 

contradição entre aquilo que se afirma e aquilo que se 

comunica. Na capa (e na contracapa), sorridentes tubarões 

antropomorfizados conversam com a protagonista, que 

questiona a atitude desses monstros no caso de se 

transformarem em homens: 

 

Figura 5 – Capa de Se os tubarões fossem homens. Ilustração de Nelson Cruz 
(BRECHT, 2018) 

Entretanto, a representação imagética dos tubarões, 

ao longo do livro, não minimiza sua monstruosidade, pois suas 

bocas imensas mostram centenas de dentes, prontas para 

abocanhar, mesmo sendo eles antropomorfizados por meio 
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de gestos, instrumentos e indumentária humanos. Embora, na 

parte verbal, os tubarões sejam descritos como aqueles que 

atenderiam as pessoas — “Cuidariam para que nas gaiolas 

sempre tivesse água fresca e adotariam todo tipo de medidas 

sanitárias” (BRECHT, 2018, p.6) —, na parte imagética, a 

construção de enormes gaiolas no mar para que os peixinhos 

vivam, como gentil atitude por parte dos tubarões-homens, 

amplifica a incongruência dessa gentileza feroz. A 

materialização do ambiente e suas dimensões descrevem, 

indiretamente, a própria monstruosidade humana e as 

relações de poder. 

Naturalmente também haveria escolas dentro 
das grandes gaiolas. Nessas escolas, os 
peixinhos aprenderiam como nadar para dentro 
da boca dos tubarões. Deveriam ter noções de 
geografia para poder localizar melhor os 
tubarões grandes que ficam nadando por aí, 
preguiçosos. (BRECHT, 2018, p.13) 

A alegoria utilizada por Brecht aproxima a 

monstruosidade humana à dos tubarões, com o peso 

axiológico e a reação patêmica, emocional, associados à 

representação imagética desses animais, apresentados, na 

parcela verbal, apenas pela identificação operada pelo nome 

“tubarões”, ou por adjetivos “eufêmicos” como “preguiçosos”, 

e não por alguma descrição que acentuasse sua ferocidade. 

Revestidos de características propagadas socialmente, a 

resposta à sua figura está programada textualmente para ser a 

de repulsa e medo. Os peixinhos, em sua diminuta 

representação (verbal, com o diminutivo; imagética, com seu 
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tamanho mínimo em relação aos tubarões), sobrevivem às 

ações dos monstros aquáticos, quase sempre se ajustando às 

suas imposições. Quando assumem atitudes humanas, os 

tubarões expressam capacidade para subjugar e segregar o 

outro. O movimento metafórico, que desloca as características 

mais relevantes dos tubarões para os humanos e depende, 

portanto, do imaginário sociodiscursivo partilhado, carrega de 

forte apreciação o poder exercido pelo homem. Mostrar, com 

a narrativa e com as imagens, como esse poder funciona é mais 

persuasivo do que qualquer argumentação. 

Nesse caso, a construção dos sentidos exige o 

investimento da memória discursiva do leitor para perceber o 

tom irônico do autor, compactuando com seu ponto de vista e 

se solidarizando com ele na divergência quanto àquilo que 

ironizam. O fato de se questionar uma possível mudança de 

comportamento na hipótese de os tubarões, seres 

apavorantes, assassinos, vorazes, transformarem-se em 

homens (“humanos”) mostra-se totalmente irrealizável (pois 

não alterariam sua essência) e, sobretudo, revela a natureza 

monstruosa da humanidade. 

A metáfora visual também é um importante recurso 

para implicitação e exacerbação de sentidos em O matador, de 

Wander Piroli, com ilustrações de Odilon Moraes (2014). 
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Figura 6 - A mancha no coração do menino. Ilustração de Odilon Moraes 
(PIROLI, 2014, p.32) 

Um menino inveja os colegas que conseguem matar 

pardais com bodoque, entretanto, quando finalmente atinge 

um passarinho, percebe que ele ainda está vivo e, em um 

impulso, atira-o no muro, finalmente matando-o. A dor do 

arrependimento aparece tatuada nesse muro, na mancha de 

sangue que marca a violência de seu ato, em perfeita 

sobreposição da sombra do menino e a mancha, exatamente à 

altura do coração. 

A representação de uma emoção tão forte quanto a do 

arrependimento se realiza magistralmente nesse conto a partir 

da imagem, decalcando o sofrimento pela morte do pardal no 

coração do menino. O sangue, metonimicamente, representa a 

dor; a sobreposição da sombra do menino à mancha no muro, 

metaforicamente, mostra a lembrança indelével que vai 

carregar por sua atitude. Segundo Santaella, 
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na elaboração de informações imagéticas, 
domina o lobo cerebral direito, que é a instância 
responsável pela elaboração das emoções. Já a 
compreensão da língua é dominada pelo 
hemisfério cerebral esquerdo, geralmente mais 
responsável por comandar os processos do 
pensamento analítico e racional. (2012, p.109) 

Em outras palavras, a percepção do sofrimento causado 

pelo arrependimento é mais forte e imediata por ter sido 

semiotizada em uma imagem, e não por palavras que 

constroem imagens mentais linearmente, a conta-gotas. Ainda 

que a interpretação da metáfora relacionada à memória 

emocional desse sofrimento, figurativizada pela mancha no 

muro na altura do coração, exija um processamento intelectivo 

baseado em associações, frames e scripts, fundamentados em 

conhecimento prévio armazenado pelo leitor, o impacto da 

representação imagética fica refletida em sua retina. São 

saberes de conhecimento e de crença que sustentam não só a 

interpretação da metáfora, mas também a patemização 

alcançada por ela. 

Ainda mais um exemplo de imagem impregnada de 

saberes partilhados socialmente é a da ilustração de Este não 

é um livro de princesas, de Blandina Franco e José Carlos Lollo 

(2014). 
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Figura 7 – Capa de Este não é um livro de princesas. Ilustrações dos autores 
(FRANCO, LOLLO, 2014) 

Nesse caso, capa, contracapa e todas as páginas 

internas são ilustradas com bordados delicados, inclusive as 

letras da parcela verbal. No verso de cada página, aparece o 

revés do bordado, com pontas de linhas e arremates, como se 

cada página fosse um tecido para bordar recém-saído de um 

bastidor. O tom do “tecido”, dos bordados, sua delicadeza, 

todos esses elementos fazem referência à feminilidade e ao 

estereótipo da mulher. Entretanto, a parcela verbal nega esse 

estereótipo, desde o título na capa, dizendo “Este não é um 

livro de princesas”. Considerando-se que o termo “princesa” é 

tomado como arquétipo da feminilidade, a combinação verbo-

visual dessa semiose apresenta uma antítese bastante 
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interessante, reforçando a quebra da representação 

referendada socialmente: 

Este não é um livro de princesas 
Nem um livro para princesas. 
Nem um livro escrito por princesa. 
Muito menos um livro ilustrado por uma 
princesa. 
Este é um livro que não começa com “Era uma 
vez”. 
Ele começa com “Um dia desses, antes do 
amanhecer”. 
Este é um livro que não se passa “Em um reino 
distante”. 
Ele se passa “em uma casa aqui perto, logo ali 
virando a esquina”. 
E neste livro, nesta casa, não vive uma princesa. 
Vive uma menina de cabelos desgrenhados e 
que não gosta muito de banho. 
Aqui não importa se as princesas são loiras, 
morenas ou ruivas. 
Nem se são altas, baixas, magras ou gordas. 
Não importa se elas bordam ou brincam pelos 
corredores de seus castelos. 
(FRANCO; LOLLO, 2014, p.1-25) 

A delicadeza do bordado que ajuda a contar a história 

reveste de feminilidade uma nova concepção de mulher, que 

pode ser simplesmente como ela é, sem esperanças de príncipes 

salvadores, que vive o momento de cada dia, sendo “feliz para 

sempre”. A negação do estereótipo – e da estrutura tradicional 

de um conto com princesas – é sutilmente sustentada por uma 

representação visual bastante ligada ao feminino, à sua beleza 

própria, à sua sensibilidade. A antítese entre o contado pelo 

verbal e o mostrado pela imagem, portanto, mantém feminina a 

mulher, mas livre das expectativas socialmente impostas por 
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tradição. Essa interpretação se sustenta justamente pela 

visualidade ligada a um imaginário do que é ser e parecer mulher, 

resistindo a preconceitos. Outra vez, a imagem potencializa um 

saber referendado socialmente, trazendo sentidos essenciais 

para o conto. 

A FORÇA DA IMAGEM EM LIVROS COM ILUSTRAÇÃO 

Como se pretendeu demonstrar aqui, em livros cujas 

parcelas verbais têm unidade e completude suficientes para 

comunicar exclusivamente por meio da palavra, a ilustração 

acaba por acrescentar sentidos e efeitos na relação que 

estabelece com o verbal, em conjunção ou em disjunção. Seja 

acrescentando dados, materializando informações inéditas 

para o leitor iniciante, ou apenas criando um pano de fundo, 

imagens influenciam a interpretação do texto que passam a 

constituir (com a palavra) nesses livros. A partir do momento 

em que participam do enquadramento das páginas, convergem 

seu sentido para aquilo que comunicam as palavras; exigem 

entendimento; suscitam memórias e criam repertório 

imagético para leituras vindouras. 

Por essa influência na construção de sentidos em contos 

com ilustração, pode-se afirmar que, efetivamente, todo livro 

constituído por palavras e imagens pode ser tomado como um 

livro ilustrado. O conjunto verbo-visual, dada sua coesão, 

constrói parâmetros de validação de sentidos baseados no 

imaginário sociodiscursivo partilhado por enunciadores e 

leitores. Omitir a parcela imagética, em cada um dos casos 

analisados, significaria perder parte dos sentidos e efeitos, 
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sobretudo aqueles ligados às avaliações sociais e às emoções. 

Mesmo que seja possível contar cada uma das histórias sem 

mostrar a imagem, é ela que traz elucidações referentes à 

parcela verbal, amplia significados e percepções, valoriza 

elementos e salienta temas. A função, portanto, da ilustração 

nesses casos não é a de simplesmente complementar o sentido 

das palavras, nem mesmo redundar, mas sim de sublinhar 

aspectos, características, valores, que, muitas vezes, são 

eclipsados pelo verbal. É uma função, portanto, 

primordialmente discursiva. 

Mostrar um sentimento ou uma perspectiva de vida por 

meio de uma imagem, sobretudo se partícipe de uma narrativa 

(que não deixa de ser imagem, já que figurativiza a vida), pode 

ser mais eloquente do que qualquer tratado ou ensaio. Sua 

natureza motivada, que assemelha sua materialidade àquilo que 

representa, parece deixar mais simples sua compreensão, mas, 

circunstanciada por um grupo social, carrega em si seus valores 

e expectativas. Sendo ilustrada, ainda permite maleabilidades 

plásticas que permitem metáforas, plurissignificação, poesia. 

Sim, o verbal ainda é o sistema capaz de referir qualquer coisa, 

desde o mais concreto ao mais abstrato, mas é a imagem visual 

que impacta nossos sentidos com a revelação daquilo que nos 

reflete e, muitas vezes, nem é possível dizer. 
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Shirley de Souza Gomes Carreira 

O exílio é uma das mais antigas manifestações da 

condição social humana (ILIE, 1980, p.1). Historicamente, a 

noção de exílio está ligada à ideia de uma sentença de punição 

e tem uma conotação negativa, pois implica a privação da terra 

natal. Ao contrário do emigrante, a quem é facultado o direito 

de estabelecer-se em outro país, o exilado é forçado a partir em 

função da discordância com o sistema político existente e, na 

maioria das vezes, em uma tentativa de preservar a própria 

vida. Essa partida, via de regra, promove rupturas de ordem 

espacial, linguística e cultural. 

Em Reflexões sobre o exílio, Edward Said afirma que “o 

exílio é uma fratura incurável entre um ser humano e um lugar 

natal, entre o eu e seu verdadeiro lar” (SAID, 2003, p.46), ou 

seja, entre o eu e aquilo que Marc Augé denomina lugar 

antropológico (1994, p.42), que é identitário, relacional e 

histórico. Ao desterritorializar-se, o exilado passa por uma 

tripla ruptura: perde suas raízes; adota um idioma diferente, 

pela necessidade de se reterritorializar, e precisa adaptar-se a 

códigos sociais não só diferentes dos seus, mas, às vezes, 

desagradáveis ou mesmo ofensivos. Como o exilado perde não 

somente o espaço físico de sua pátria, mas também o contato 

com a cultura de seu grupo social, o resultado direto dessa 

condição é o sentimento de isolamento e o desejo constante de 

retorno à terra natal, se houver possibilidade. 
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O exílio assume, especialmente, uma conotação de 

resistência, porque o exilado não só consegue sobreviver, bem 

como faz com que seus ideais permaneçam vivos, apesar do 

processo de marginalização e de perseguição a que foi submetido. 

A temática do exílio tem sido recorrente na literatura 

contemporânea e, embora boa parte da produção literária sobre 

o tema se destine a um público leitor adulto, há também uma 

parcela voltada para o público juvenil e infantil. Este trabalho 

propõe uma breve análise da novela No pasó nada, de Antonio 

Skármeta, que se insere no contexto da ditadura chilena. Essa 

não foi a única incursão do autor na literatura para crianças e 

jovens1 e percebe-se que, de certo modo, ele busca destruir o 

mito de que há temas impróprios para essa faixa etária. 

Nessa obra, Skármeta busca retratar as dificuldades dos 

exilados de um ponto de vista diferenciado. Ao invés de partir 

das vítimas diretas, procurou retratar essa experiência na ótica 

dos seus filhos, que, ao contrário dos pais, cuja nostalgia era um 

empecilho à adaptação, buscavam levar uma vida normal, 

tentando inserir-se no mundo social. 

Uma análise de No pasó nada exige uma breve 

contextualização da obra. Na madrugada de 11 de setembro de 

1973, o presidente da República do Chile, Salvador Allende, 

anunciou, pelo rádio, aos cidadãos do país que as Forças 

Armadas haviam se rebelado e exigiam a sua renúncia. Ele 

resistiu ao ultimato e foi assassinado. Nesse mesmo dia, o 

governo militar se instaurou no Chile e iniciou uma brutal 

                                                           
1 Vide A redação, publicado pela primeira vez em 2003. 
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repressão política, com perseguição aos dissidentes e suas 

famílias. A Unidade Popular, uma união de partidos de 

esquerda que apoiava o regime constitucional socialista 

deposto, foi duramente perseguida e muitos dos seus membros 

e aliados, cerca de 1.261 pessoas, foram barbaramente 

torturados e mortos. Nesse contexto, não apenas artistas e 

escritores, mas muitas famílias optaram pelo exílio em outros 

países da América Latina e na Europa. 

Não são poucas as obras que se reportam a esse 

episódio histórico. Em El exílio y el discurso de la distancia, 

Carmem Galarce (2005) afirma que a tarefa dos escritores 

exilados é contrapor-se à ruptura cultural, resgatar e revisar os 

fundamentos que sustentaram a evolução sócio-histórica do 

país e converter o discurso dialógico do romance em alternativa 

ao discurso monológico dominante da ditadura militar. 

Toda a produção literária pós-golpe no Chile foi afetada 

por três fases históricas distintas: o período do “choque”, de 1973 

a 1976, que consistiu na perseguição política; o período de 

consolidação da ditadura, de 1976 a 1980; e o período de 

descontentamento e desobediência civil, de 1981 a 1986, que 

culminou no plebiscito de 1988. Dentro e fora do Chile, a cultura 

se pôs a serviço de uma causa comum: a democracia e a liberdade. 

Se em um primeiro momento, a literatura chilena do exílio 

se voltou para o testemunho, assumindo um caráter de denúncia, 

aos poucos, direcionou-se para o modus vivendi dos exilados, para 

a tentativa de reconstruir a vida em solo estrangeiro. 
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Em 1973, Skármeta era professor de literatura da 

Universidade do Chile e diretor teatral. Sua militância na 

Unidade Popular fez com que fosse obrigado a deixar o Chile 

em companhia do cineasta Raúl Ruiz. Depois de uma breve 

passagem pela Argentina, onde residiu durante um ano e 

publicou seu livro de relatos Tiro libre, partiu para a Alemanha 

Ocidental, onde se dedicou ao cinema e ao ensino. Lá, escreveu 

O carteiro e o poeta (1985) e No pasó nada (1980). Skármeta 

regressou ao Chile em 1989, 16 anos após a sua partida. 

A experiência do exílio na Alemanha inspirou a história de 

No pasó nada, pois, ao chegar ao país, Skármeta observou a 

facilidade com quçe os filhos dos exilados aprendiam o novo 

idioma em contraste com a dificuldade dos pais, talvez agravada 

pelo sentimento de nostalgia e por uma certa resistência à 

adaptação. Como pontua o autor no prólogo, “despojados do 

seu ambiente natural, desprovidos de suas utopias, os 

emigrantes latino-americanos começaram uma militância em 

guetos de melancolia” (SKÁRMETA, 1997, p.9) que os impediu de 

viver plenamente a oportunidade que lhes foi dada. 

O narrador de No pasó nada é Lucho, um adolescente 

de quatorze anos, exilado em Berlim com seus pais e um irmão 

menor, depois do golpe. O romance narra o primeiro ano na 

Alemanha e consiste em uma apropriação do Bildungsroman, 

ou seja, do romance de formação, uma vez que acompanha a 

passagem do narrador da infância à adolescência. É através do 

seu olhar que o leitor acompanha o choque entre culturas e o 

seu processo de aculturação. 
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John Berry, psicólogo intercultural, buscou analisar os 

diferentes modos de aculturação de imigrantes e concluiu que, 

muito embora haja a princípio certa resistência à cultura do país 

de adoção, com o tempo ocorre uma integração entre as duas 

culturas. Essa integração dá origem a uma identidade híbrida, 

constituída a partir de dois referenciais culturais. 

No pasó nada reflete a tensão dialética entre dois 

sentimentos inerentes ao exilado, a nostalgia da pátria e a 

necessidade de integrar-se ao país que o acolhe. Skármeta 

descreve o dilema do exilado objetivamente no prólogo: “Por 

mais drástico que pareça, para um exilado, o mundo se divide, 

do ponto de vista emocional, entre o país que perdeu e o resto 

do planeta” (SKÁRMETA, 1997, p.9). Os relatos do exílio, 

independentemente da origem do exilado, contêm aspectos 

recorrentes, como o saudosismo, a necessidade de 

preservação dos costumes e a perseverança na preservação 

da língua materna como elemento identitário. Em A 

identidade cultural na pós-modernidade, Stuart Hall (1999) 

mostra que, por ser o idioma o instrumento da identificação 

cultural e da agregação grupal, a construção da identidade é 

primeiramente linguística. Passado o choque cultural, a 

situação requer sempre que o exilado dê início a um processo 

integrativo, que lhe permita subsistir na sociedade de 

acolhimento. Via de regra, o primeiro sinal dessa tentativa de 

adaptação é aprendizagem do idioma do país. Em No pasó 

nada, é Lucho, o protagonista, quem informa ao leitor que foi 

o primeiro de sua família a aprender o alemão. 
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Eu fui o primeiro a aprender o alemão na 
família, e toda vez que o telefone tocava, meu 
pai ia me procurar para atender. Às vezes, 
quando eu não estava em casa, papai e mamãe 
deixavam o telefone tocar à vontade porque 
tinham vergonha de tirá-lo do gancho. E quando 
eu chegava em casa me davam uma bronca 
danada porque não estava quando o telefone 
tocara. (SKÁRMETA, 1997, p.27) 

Com o passar do tempo, ele percebe que essa 

habilidade se torna essencial, pois dela depende a 

sobrevivência da família. Os pais de Lucho são professores e 

começam a dar aulas particulares de espanhol para sustentar a 

família e cabe ao filho o agendamento das aulas. A rotina da 

família é permeada pela dificuldade com o novo idioma e, não 

raro, alia-se a outros fatores, igualmente angustiantes, 

tornando a vida na Alemanha ainda mais difícil: 

Quem mais me incomoda é meu irmão menor, 
que entende pouco o alemão, e toda vez que 
vemos televisão ele não pára de perguntar o 
que está acontecendo, e eu fico traduzindo, e 
então ouço os atores e meu irmão continua 
enchendo para que eu explique, até que tenho 
que dar um cascudo nele e ele começa a chorar, 
e minha mãe dá um cascudo em mim e fica de 
mau humor e briga com o meu pai, e o velho 
estava cansado porque tinha acabado de chegar 
em casa depois de procurar trabalho, e minha 
mãe vinha com a conversa de que aquilo não 
podia continuar assim, que ela ia voltar para o 
Chile, que não tinha o que fazer aqui, e o meu 
pai ia para cama sem comer nada. (SKÁRMETA, 
1997, p.26-27) 
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A estratégia de Lucho para superar as tensões inerentes 

ao exílio perpassa o que Skármeta denomina “ironia 

democrática”: o ato de zombar do mundo e de si próprio como 

uma autodefesa. Esse é o tom com que relata a instabilidade do 

temperamento do pai, oprimido pela saudade da terra natal e 

pelas dificuldades encontradas na Alemanha: 

Perguntei ao meu pai o que tinha acontecido 
com o Gordo e o papai continuou lendo o jornal 
com o dicionário e me disse que estava na 
Resistência. Aquela foi uma boa notícia, porque 
sou admirador do Gordo. Juan Carlos Osorio é o 
nome dele. Acho que tive sorte com o papai 
porque sempre que pergunto por algum tio ele 
me diz se está preso, ou se está morto, ou se 
está no Canadá, na Romênia, na África, sei lá. 
Perguntei ao papai como é que um cavalão 
como o Osório podia estar na clandestinidade, 
se é só ver de longe e a gente percebe logo que 
aquele é o Osório. Não há jeito de disfarçar um 
Gordo. Para variar, papai me disse que ia me dar 
um tabefe por ficar perguntando besteiras. 
Como devem ter percebido, meu paizinho 
colabora com entusiasmo e carinho na 
educação dos filhos. O que acontece com papai 
é que ele passa o dia inteiro dando aulas de 
espanhol e, claro, aprende pouco alemão, e 
toda vez que aparece uma notícia sobre a 
América Latina na televisão, ele me berra para 
ir lá traduzir. Do Chile só chegam notícias ruins 
[...]. (SKÁRMETA, 1997, p.30-31) 

Viver no exílio implica lidar com as notícias constantes 

da morte ou da prisão de um companheiro, e Lucho, assim 

como os outros filhos de exilados chilenos, divide-se entre a 

necessidade de manter acesa a chama do culto à pátria e a 



201 

 

vontade de ser apenas mais um entre os jovens que transitam 

por Berlim. A princípio, Lucho experimenta um forte 

sentimento de exclusão. Tudo lhe parece estranho naquele 

país tão diferente do Chile. O frio que sente atinge-lhe mais a 

alma que o físico. Vive em busca de uma fatia de sol que é 

emblemática, pois representa um ponto de contato com a terra 

natal que amenizaria a sua saudade e a sua solidão: “No 

começo não tinha amigos no colégio. Ficava nos recreios com 

meu irmão menor, empenhados em comer o sanduíche e pegar 

sol encostados na parede” (SKÁRMETA, 1997, p.28). 

Lucho busca vencer as barreiras que o separam dos 

alemães e, nessa tentativa, o futebol tem um papel importante. 

O apelido de Lucho, Nãofoinada, é um resquício de sua tentativa 

de adaptação, como é possível observar na seguinte passagem: 

No começo eu me sentia mais jogado fora em 
Berlim do que guimba. Ainda por cima nos 
puseram de cara, eu e meu irmão, na escola do 
bairro. Quando diziam Guten Morgen nós 
achávamos que estavam xingando a mãe. Os 
caras eram legais e vinham nos perguntar coisas, 
mas a gente só sabia sorrir feito bobalhões. 
Comecei a aprender alemão batendo bola no 
recreio. Eu jogava de zagueiro central, e baixei 
tanto sarrafo que aprendi diferentes palavrinhas: 
“desgraçado”, “filho da mãe”, “perna-de-pau”. 
Eu abria os braços e olhava para o atacante caído 
e dizia: “Não foi nada”. Sempre dizia aquilo. 
Então me apelidaram de Nãofoinada. Ainda hoje, 
quando uns me veem por aí, levantam as mãos 
assim e gritam: “E aí, Nãofoinada?” (SKÁRMETA, 
1997, p.32) 
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Todo exilado passa por um processo de 

desterritorialização que torna necessária uma posterior 

reterritorialização, que, por sua vez, nada mais é do que uma 

tentativa de reconstruir na pátria de acolhimento o sentido do 

lugar, ou seja, do lugar antropológico, que, por definição, é 

identitário, relacional e histórico, na perspectiva de Marc Augé 

(1984). Para a família de Lucho, esse foi um processo longo e 

doloroso. Ele já se habituara às lágrimas da mãe, que vivia a 

dizer que deveriam voltar para o Chile, e aos murros desferidos 

pelo pai, que se tornavam ainda mais violentos à medida que 

chegavam notícias de mais um companheiro preso ou morto. 

No prólogo, Skármeta afirma que muitos lares se 

desfizeram no exílio, porque as pessoas não conseguiam viver 

entre um país real que não aceitavam e um país fantasma que 

não os aceitava (1997, p.10). Angustiado e oprimido pelo 

conturbado ambiente familiar, Lucho começa a esconder as 

cartas que chegavam aos sábados pela manhã para que 

pudessem ter um fim de semana tranquilo. As memórias do 

mundo de onde vem e os desafios do quotidiano ajudam-no a 

construir códigos próprios de sobrevivência e adaptação: 

Agora vocês me veem assim e parece tudo bem. 
É que estou contando tudo misturado e aos 
pulos. Mas houve um tempo em que eu era a 
criança mais triste de Berlim. Fico com vergonha 
de contar o que vem agora. Não gosto de dizer 
que eu era uma “criança” porque meu pai nos 
disse que dali para a frente a infância acabara 
para nós. Que as coisas iam ser muito duras, e 
que tínhamos que nos comportar desde já 
como homens. Que não ficássemos pedindo 
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coisas só porque não dava para comer. Que os 
alemães tinham uma solidariedade maior do 
que um bonde, mas nós precisávamos nos coçar 
com as nossas próprias unhas. Que a grana que 
os alemães juntavam era para os companheiros 
que estavam no Chile [...] que estávamos aqui 
como exilados políticos, e que na primeira 
confusão nos mandariam embora. Meu pai era 
especialista nesse tipo de discurso. Durante 
uma semana andamos na ponta dos pés. 
(SKÁRMETA, 1997, p.39-40) 

Exilados e imigrantes, em geral, enfrentam os mesmos 

problemas: a ausência de meios de subsistência, a falta de 

empregos formais, o problema de moradia. A família de Lucho 

havia encontrado acolhimento e ajuda de compatriotas e 

simpatizantes, como o amigo alemão que lhes cedera o quarto 

em que viveram ao chegar a Berlim, mas, ainda assim, a falta 

de dinheiro até para a alimentação, era constante no início: 

Além do mais era inverno. Eu percorria o 
Tiergarten de cima a baixo procurando um 
pouquinho de sol. O sol em Berlim é a única 
coisa barata, mas muito escassa. Depois aprendi 
umas três palavras em alemão e atravessava o 
Tiergarten, passava por baixo do S Bahn 
Bellevue, saía em direção ao Zôo e depois 
andava a Kudamm inteirinha. Tudo isso sem um 
tostão, os bolsos engomados como camisa de 
milico. Se tivessem me segurado e sacudido 
para baixo, não teria caído uma só moedinha. 
Pensando bem, acho que eu não era a criança 
mais triste de Berlim, e sim da Europa, porque 
não recomendo a ninguém ficar triste em 
Berlim. E ficar triste e ainda por cima sem um 
Pfennig é razão para chorar aos prantos. 
Quando fazia muito frio eu me enfiava no sexto 
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andar do KaDeWe e não passava nada mal. Tem 
sempre moças oferecendo coisas grátis no setor 
de comestíveis, e eu beliscava um pouquinho 
disso e daquilo[...] De fome eu não ia morrer. 
(SKÁRMETA, 1997, p.40-41) 

O bildungsroman é um tipo de narrativa em que se 

acompanha a formação de um protagonista. Muito embora, a 

novela de Skármeta guarde distanciamento de alguns aspectos 

do romance de formação tradicional, é inegável o fato de que 

ela contém ritos de passagem da infância para a adolescência. 

Assim, o leitor acompanha Lucho em seu aprendizado da 

própria sexualidade. Para ele, a necessidade de sentir-se 

homem é tão forte quanto a necessidade de adaptação: 

O que o velho nunca disse é que poderiam 
acontecer coisas piores. E essa coisa pior me 
aconteceu. Eu fui o cara mais queimado de 
Berlim. O caso é que eu dedicava muito tempo 
ao quiosque de revistas da Joachimstaler, É uma 
lojinha muito bonita com jornais estrangeiros, 
gibis e revistas de esporte. Eu ficava horas 
olhando os gibis, principalmente quando 
estávamos no famoso inverno. Lá dentro era 
quentinho, e não é que eu ficasse lendo as 
revistas, nada disso, mas me divertia muito 
olhando. Lá no fundo ficavam os assuntos 
pornográficos, como dizem. Às vezes eu me 
esgueirava até lá, mas os vendedores me 
expulsavam. Além do mais eu precisava parar 
de ficar olhando fotografias de mulheres e fazer 
o possível para debutar, porque já estava com 
pentelhos e sonhava em ter um bigode como o 
do meu velho ou o do Sr. Kumides. Eu sonhava 
muito com mulheres [...] parei de ir olhar as 
revistas quando me tornei fanático pelo radinho 
portátil. (SKÁRMETA, 1997, p.42) 
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Geralmente, os imigrantes buscam relacionar-se com 

compatriotas, como uma maneira de recuperar, de certa 

forma, um pouco das origens, mas a amizade se revela a Lucho 

por meio de estrangeiros, igualmente expatriados: 

Meus primeiros amigos foram os gregos. Eles 
também eram dois e tinham a mesma idade que 
nós. Claro que tinham nomes esquisitos. O mais 
velho se chamava Homero; e o pequeno, 
Sócrates. Homero e Sócrates Kumides. Falavam 
bem o alemão, porque estavam aqui havia mais 
de cinco anos. [...] foram os meus melhores 
amigos. Eles me levaram a casa deles, me 
ensinaram a tomar vinho, a dançar como o 
Zorba e, o mais fundamental, a falar alemão. 
(SKÁRMETA, 1997, p.33) 

Os amigos de Lucho compartilham a experiência do 

exílio, mas não a herança cultural. Por outro lado, o contato 

com dados culturais de outro país além daquele de adoção faz 

com que ele tenha uma percepção mais clara da diversidade. 

Lucho é um sujeito em processo, que ressignifica a própria 

identidade a partir da interação social. É possível afirmar que a 

reconfiguração identitária de Lucho se dá em um entre-lugar 

(SANTIAGO, 2002, p.23), a partir da negociação entre culturas, 

sob a forma de uma identidade híbrida. 

Os pais de Lucho continuaram sua militância no exílio, 

unindo-se aos amigos chilenos que moravam em Berlim. O 

narrador registra as atividades dos manifestantes com orgulho, 

o que demonstra o seu apego às raízes e o reconhecimento do 

comprometimento e da emoção paternos: 



206 

 

No 11 de setembro fizeram um tremendo 
comício em Kreutzberg e nós ensinamos os 
alemães a gritar as palavras de ordem que 
usávamos no Chile. Aprenderam direitinho: “O 
povo unido jamais será vencido”, “UP, sempre 
em frente”, e “Companheiro Salvador Allende, 
presente”. Parece que eles só sabem um. 
Aquele que diz “Internationale Solidarität.”. Foi 
um dia muito especial para a nossa família, 
porque meu pai fez o discurso na Hermann 
Platz. Chamaram uma tradutora. Bem 
simpática, a garota. Meu velho é incapaz de 
dizer três palavras sobre o Chile sem se 
emocionar, e dois minutos depois de começar 
ele estava se esgoelando, e mais cinco as 
lágrimas escorriam até o bolso dele [...] 
lembrem do nome do meu pai, quando menos 
se esperar ele vira senador. Papai disse que 
Pinochet estava na marca do pênalti. Que 
agradecia a solidariedade internacional, e que o 
Chile estava ficando repleto de heróis. Falou dos 
companheiros presos e torturados, e terminou 
com o punho no alto dizendo “Venceremos” 
[...]. (SKÁRMETA, 1997, p.72) 

A memória de Lucho está presa a um tempo anterior ao 

exílio, quando a família tinha uma existência mais tranquila. 

Conforme afirma Said, “para o exilado, os hábitos de vida, 

expressão ou atividade no novo ambiente ocorrem 

inevitavelmente contra o pano de fundo da memória dessas 

coisas em outro ambiente.” (SAID, 2003, p.58). A alegria dos 

pais após o comício, externando um plano de retorno ao Chile 

no ano seguinte, leva-o a pensar que momentos como aquele 

deveriam ser eternos. E é pensando na eternidade que Lucho 

questiona a existência de Deus diante das mortes dos amigos e 
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parentes que ficaram na terra natal. Os questionamentos de 

Lucho são próprios de uma identidade em formação. 

A vida no exílio implica também aprender a lidar com a 

discriminação. Devido a um confronto com Hans, um garoto 

alemão, a quem agredira com um golpe baixo, Lucho passa a 

ser perseguido. Michael, o irmão de Hans, o desafia para uma 

luta, não sem antes lembrar-lhe de sua condição: 

– Escuta aqui, Chileno – disse, mordendo as 
palavras. – Meu irmão não dedurou você de 
homem que ele é. Sabe o que vai lhe acontecer 
se ele disser quem foi? Mandam você embora 
do país, imbecil! Você e seus pais, babaca! E 
onde vão se esconder? Vocês são como ciganos! 
(SKÁRMETA, 1997, p.86) 

É possível perceber no discurso de Michael a diferença 

vista como subalternidade. Muito embora, ao fim do romance, 

o embate termine em amizade, essa passagem demonstra que, 

no exílio, Lucho está exposto a diferentes formas de percepção 

da diferença. Os irmãos Kumides, por exemplo, por serem 

igualmente estrangeiros, dão à diferença o espaço da 

coexistência, do compartilhamento. Diferentemente, Hans e 

Michael estigmatizam a diferença e a condição do exílio. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em No pasó nada, Lucho afirma que desistiu de ser 

músico e decidiu ser escritor. O prólogo escrito por Skármeta 

demonstra que o narrador é uma persona do autor, na medida 

em que nele se projetam as dificuldades enfrentadas pelo 

autor no exílio, bem como o modo pelo qual optou por resistir 

a “uma derrota dupla”, ou seja, a ausência do seu país e a 
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produção de uma prosa revestida de desesperança. Para 

Skármeta, ele é um garoto que navega “fluentemente em um 

código duplo” (SKÁRMETA, 1997, p.18), ou seja, alguém que é 

capaz de transitar entre dois referentes culturais. 

Se o processo de aculturação de Lucho é menos sofrido 

do que o dos seus pais, isso se dá em decorrência da sua 

capacidade de adaptação em meio à adversidade. Sua atitude 

reflete uma postura contemporânea do exilado, que não mais 

se rende à melancolia, mas busca superá-la. Para muitos, o 

exílio é feito de dor e de sombras; para Lucho, ele é fruto de 

esperança e fé no futuro. 
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Henrique Marques Samyn 

Em 1899, Helen Bannerman – uma mulher branca, 

escocesa, que fora criada em colônias britânicas e então vivia 

na Índia com seu marido, um médico britânico –, resolveu criar 

uma história para entreter suas filhas durante as longas viagens 

de trem que faziam, nos meses mais quentes, desde Madras até 

as regiões montanhesas (BROWN, 2009, p.66); assim nasceu a 

história do “Pretinho Sambo” (The Story of Little Black Sambo). 

A própria Bannerman relata essa história no prefácio escrito 

para a obra: 

Era uma vez uma dama inglesa na Índia, onde 
abundam crianças negras e tigres são coisas do 
dia a dia, que tinha duas menininhas. Para 
entreter essas menininhas, ela costumava, de 
vez em quando, inventar histórias, para as quais, 
sendo extremamente talentosa, ela também 
desenhava e coloria as imagens. Entre essas 
histórias, Little Black Sambo, que foi criada em 
uma longa jornada de trem, era a favorita. 
(BANNERMAN, 1900, n. p. – tradução minha) 

Descrito já de início como “um pequeno garoto preto”, 

Sambo é filho da “Preta Mumbo” (Black Mumbo) e do “Preto 

Jumbo” (Black Jumbo). Certo dia, a Preta Mumbo faz para 

Sambo um casaco vermelho e calças azuis; e o Preto Jumbo vai 

até o bazar e compra para ele um guarda-chuva verde e um par 

de sapatinhos roxos, com solas e forros carmesins. Vestido com 

essas roupas, Sambo vai passear na selva, onde encontra um 
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tigre que ameaça devorá-lo; em troca de sua vida, Sambo 

oferece seu casaco vermelho, que o tigre veste – proclamando-

se o mais grandioso tigre da selva. Sambo continua sua 

caminhada, defrontando-se com outros tigres; para salvar sua 

vida, fez sempre o mesmo acordo, trocando outros itens – de 

modo que, ao fim, o menino acaba perdendo todas as suas 

roupas, que são vestidas pelos tigres. Cada um deles, ao vestir 

os pertences de Sambo, louva sua própria grandiosidade. 

Tendo perdido todos os seus pertences, Sambo está 

voltando para casa, chorando, quando ouve rugidos cada vez 

mais altos. A princípio, ele pensa que os tigres voltaram para 

devorá-lo, e corre para junto de uma palmeira; de lá, vê os 

tigres brigando e disputando qual deles é o mais grandioso. Os 

tigres ficam tão raivosos que deixam de lado as roupas e atacam 

uns aos outros. Protegido atrás do guarda-chuva, Sambo vê 

quando os tigres agarram as caudas uns dos outros, formando 

um anel ao redor da árvore; então, chegando a uma distância 

segura, o menino pega as roupas, veste-as novamente e 

começa a se afastar. Tomados pela raiva, mas ainda mordendo 

os rabos uns dos outros, os tigres começam a correr ao redor 

da árvore, cada um tentando devorar o outro; eles correm tão 

rapidamente que acabam derretendo, deixando apenas uma 

poça de manteiga ao redor da árvore. Neste exato momento, 

Preto Jumbo está voltando do trabalho, levando em suas mãos 

um grande pote. Vendo a poça de manteiga, ele decide levá-la 

para que a Preta Mumbo use na cozinha. Preta Mumbo mistura 

a manteiga com farinha, ovos e leite e faz um grande prato de 

panquecas – que ficam amarelas e marrons como os tigres. Ao 
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fim, a Preta Mumbo come 27 panquecas; o Preto Jumbo come 

55; e o Pretinho Sambo come 169. 

A primeira edição de The Story of Little Black Sambo foi 

publicada em Londres, em outubro de 1899, alcançando 

sucesso imediato: já no mês seguinte, foi lançado em segunda 

edição, e em setembro de 1900 – portanto, menos de um ano 

depois –, o livro foi mais uma vez republicado. Em outubro de 

1900, quando lançou a quarta edição da obra, seu editor 

afirmou já haver publicado mais de 21 mil exemplares; e novas 

edições continuaram a ser publicadas nos anos seguintes. Ainda 

em 1900, o livro ganhou sua primeira edição nos Estados 

Unidos, também alcançando sucesso imediato: além de uma 

versão “autorizada”, publicada por Frederick A. Stokes, o livro 

recebeu pelo menos 27 edições diferentes, publicadas entre 

1905 e 1953, que republicaram o texto em edições mais 

baratas, com ilustrações diferentes ou acompanhadas de 

gravações. Além disso, o texto deu origem a uma série de 

outras narrativas envolvendo Sambo, escritas por diferentes 

autores, e o livro foi traduzido em diferentes línguas – entre 

elas, espanhol, francês, alemão, hebraico e árabe. 

A despeito de todo esse sucesso, Helen Bannerman não 

ganhou dinheiro nenhum com The Story of Little Black Sambo, 

uma vez que o editor britânico apenas consentiu em publicar o 

livro caso Helen lhe vendesse os seus direitos autorais. Embora 

aconselhada por um amigo de seu pai, também escritor, a não 

aceitar esse acordo, Helen consentiu em vender os direitos do 

livro por um valor simbólico – o que lhe causou, posteriormente, 

um profundo arrependimento (YUILL, 1976, p.8-9). Numa 
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tentativa de compensar o prejuízo, Bannerman escreveu outras 

histórias. Já em 1902, publicou a Story of Little Black Mingo – 

narrativa que trata de uma menina pretinha, órfã, que é criada 

por uma mulher malvada, a Preta Noggy. Mingo é capturada por 

um crocodilo, mas um magusto a ajuda a escapar; por fim, o 

crocodilo engole a Preta Noggy quando esta carregava uma lata 

de querosene, e ambos explodem, para alegria de Mingo e do 

mangusto. Em 1903, publicou a Story of Little Black Quibba – um 

pretinho cuja mãe, a Preta Flumbo, estava doente, precisando 

comer 20 mangas por dia para sobreviver. Enquanto procura as 

frutas, Quibba acaba se deparando com um elefante, que o 

engana, e uma serpente, que tenta devorá-lo; ao fim, os dois 

animais acabam matando um ao outro. Embora nem todas as 

histórias escritas por Helen tivessem protagonistas negros, esses 

eram bastante frequentes; e ela chega a criar dois irmãos 

gêmeos para Sambo, o pretinho Woof e o pretinho Moof – que 

são raptados por Macacos Malvados e salvos por Sambo, com a 

ajuda de uma águia. 

No que tange à recepção da Story of Little Black Sambo, 

o contexto estadunidense é de especial interesse, porque nele 

tem lugar um modo específico de racialização de Sambo – e 

uma decorrente reação a esse processo racializante. Destarte, 

cabe observar que naquele país, por décadas, a recepção crítica 

ao livro foi extremamente favorável. Até os anos 1970, The 

Story of Little Black Sambo era frequentemente incluído em 

listas que compilavam livros recomendados para crianças. 

Phyllis J. Yuill (1976) elenca listagens que trazem comentários 

bastante significativos. Se já em 1911 o livro era considerado 
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uma história popular, nos anos 1940 ele parece se tornar uma 

espécie de clássico, sendo considerado uma das histórias 

favoritas das crianças. Nos anos 1950, os comentários 

enfatizam a longevidade do livro. As ilustrações são 

consistentemente elogiadas como elucidativas, divertidas e 

engraçadas; e este é um primeiro aspecto que demanda 

comentários mais aprofundados. 

A história de Sambo, no contexto original, transcorre na 

Índia, e é naquele contexto que seu corpo é inicialmente 

racializado; não obstante, já nesse contexto, esse processo 

racializante tem um sentido específico. Acredita-se que a 

figura do “sambo” seja uma derivação dos bufões medievais, 

tornando-se, no contexto estadunidense, uma representação 

da tolice e da ingenuidade; nome comum nos Estados Unidos 

já no começo do século XIX, derivado de obscuras origens 

hispânicas e africanas (BOSKIN, 1988, p.34-36), e popularizado 

pelos espetáculos de menestréis, o “sambo” se consolida, no 

âmbito do imaginário escravista, como ponto de convergência 

de um conjunto de estereótipos racistas cujo elemento comum 

é a comicidade (WILSON, 2006; BLACK, 2007). Sempre incapaz 

de funcionar como um igual em relação aos brancos, o “sambo” 

é o negro que se embriaga; que pensa e age lentamente; que 

tenta imitar os brancos de classes superiores. 

O que este “sambo” tradicional tem a ver com o 

protagonista do livro de Helen Bannerman? Nada, na verdade: 

o protagonista do livro infantil nada tem de bufão; pelo 

contrário: ele é um personagem astuto, capaz de salvar a 

própria vida enganando os tigres. Se nos atemos ao enredo, o 
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ponto mais problemático é a cena final, em que as panquecas 

são devoradas – o que inevitavelmente remente aos tópicos da 

avidez e da glutonaria, estereotipicamente associados aos 

negros (DuROCHER, 2011, p.57). Todavia, ao utilizar o nome 

“sambo” – um nome já investido de tanta significância política 

– e ao ilustrar o livro resgatando uma pletora de elementos 

estereotípicos, Bannerman foi a própria responsável por 

inscrevê-lo em um imaginário racista do qual o livro jamais se 

apartaria (BOSKIN, 1988, p.109). 

Com efeito, é possível perceber uma evidente 

contradição nas ilustrações de Bannerman. Sambo é, 

supostamente, uma criança indiana, mas a ênfase concedida ao 

contraste entre sua pele escura e seus grandes lábios 

vermelhos figura a representação estereotípica da negritude. 

Similarmente, seus pais são nitidamente figurados como afro-

americanos – e a preta Mumbo já apresenta alguns traços 

característicos da mammy. 
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Figura 1 

 

Figura 2 
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Desse modo, Bannerman já oferece um direcionamento 

que será amplamente explorado quando The Story of Little 

Black Sambo chegar aos Estados Unidos, e o paradoxo se 

consolidará: embora a narrativa tenha lugar na Índia, seus 

protagonistas se tornarão caracteristicamente negros, com 

uma aparência construída a partir da imagem da blackface 

empregada pelos minstrels. Na edição de 1908, ilustrada por 

John R. Neill, a negritude de Sambo surge nitidamente 

demarcada, pelas feições e pelos cabelos: essa edição, a 

propósito, trazia também The Story of Topsy – e a similaridade 

entre Sambo e Topsy é evidente. Neill, famoso por suas 

ilustrações para livros da série Terra de Oz, acentua os traços já 

delineados por Bannerman para fazer da Preta Mumbo uma 

perfeita mammy: seu corpo é negro e obeso, com traços 

exagerados e caricaturais – e não é desprezível o fato de ela ser 

figurada de frente para quem lê, com a panela na mão, de modo 

a evidenciar sua docilidade e sua domesticidade. 
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Figura 3 

 

Figura 4 
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Uma década mais tarde, as ilustrações de Florence 

White Williams carregam mais nas tintas, escurecendo mais os 

corpos de Sambo e de seus pais. Se a associação entre a Preta 

Mumbo e a figura da mammy é bastante demarcada, já se torna 

evidente a evocação de um outro estereótipo: o Preto Jumbo 

aparece robusto, deitado e fumando, como um coon 

preguiçoso e letárgico. 

 

Figura 5 
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Figura 6 

Finalmente, chamo ainda a atenção para as ilustrações 

de Carey Cloud, estampadas na edição de 1934 de The Story of 

Little Black Sambo, em que o protagonista e seus familiares são 

convertidos em figuras notavelmente despersonalizadas, 

reduzidas à mera estereotipia, nas quais a negritude extrema 

apaga qualquer caracterização. 

 

Figura 7 
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Mas também é preciso atentar para a estigmatização 

perceptível nos nomes que encontramos em The Story of Little 

Black Sambo, e isso em um sentido duplo: não apenas o nome 

imposto ao protagonista é profundamente estigmatizado, mas 

também o nome de seu pai remete ao mundo dos menestréis 

– houve um personagem nomeado “Jumbo Jim”; e a própria 

expressão composta pela associação dos nomes paterno e 

materno é significativa, visto que a expressão “mumbo-jumbo” 

denota coisas desnecessariamente complicadas ou misteriosas 

que parecem desprovidas de sentido, tem ela mesma uma 

origem africana. A esse respeito, parece-me interessante 

resgatar a observação de John Michael Vlach (2013, p.19), que 

menciona essa expressão, entre outros termos – como 

“boogie”, “mojo” ou “jazz” –, como evidências da influência do 

vocabulário africano sobre a fala sulista, embora brancos 

daquela região afirmem interagir pouco com pessoas negras. 

Quer dizer: Bannerman, que figura corpos negros em seu livro 

a partir de um esvaziamento ontológico que lhe permite 

deslocá-los para um espaço asiático, nomeia os personagens 

representados por estes corpos a partir de uma expressão 

incorporada ao falar branco também mediante um 

esvaziamento de sentido; para corpos fungíveis, nomes 

irrisórios. Não obstante, a adjetivação apensa aos nomes 

(“Preta”/”Preto”) acentua sua dimensão racializante. 

Popularizado pelos livros de Helen Bannerman, Sambo 

se tornou uma figura presente na cultura norte-americana: 

consagrado como um clássico da literatura infantil, o livro foi 

lido por gerações de crianças – e chegou a inspirar a criação de 
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uma cadeia de restaurantes, fundada em 1957, que se expandiu 

com velocidade espantosa até ir à falência, no começo dos 

anos 1980, em decorrência de problemas administrativos e 

trabalhistas. As lojas da empresa, que chegaram a somar mais 

de mil em 47 estados, tinham ilustrações do livro de 

Bannerman em suas paredes, o que atraiu vários protestos – e 

mesmo a última loja remanescente, em Santa Bárbara, 

preserva essa decoração. 

O que cabe indagar é: que influência teve Sambo sobre 

as crianças negras estadunidenses? Wande Gonçalves (1994, 

p.5) registra que algumas negras e negros, já adultos, 

recordavam quando a história era lida em salas de aula ou em 

rodas de leitura – ocasiões em que se tornavam o alvo dos 

olhares das crianças brancas, que apontavam para elas e riam; 

atemorizadas, aquelas crianças negras antecipavam o 

momento em que seriam, posteriormente, apelidadas como 

“Sambo”. Desde meados dos anos 1970 até a década de 1990, 

diversos autores registraram a resistência de professores e 

autoridades brancas à tentativa de excluir o livro de Bannerman 

dos currículos escolares, sempre a partir das mesmas 

alegações: como essas mesmas autoridades e professores, 

brancos e brancas, haviam lido o livro de Bannerman quando 

crianças e apreciado a história, não viam nada de errado com 

ela (BOSKIN, 1974; YUILL, 1976; GONÇALVES, 1994). 

Em tempos mais recentes, foram propostas releituras 

para o livro, a fim de eliminar seu substrato racista. Os dois 

exemplos mais notórios – que, por uma notável coincidência, 

foram ambos lançados em setembro de 1996 – são The story of 



222 

 

little Babaji, de Fred Marcellino; e Sam and the Tigers, assinado 

por dois negros: Julius Lester reescreveu a história e Jerry Pinkney 

a ilustrou. A edição de Marcellino se limita a alterar os nomes da 

narrativa de Bannerman e ilustrar a história de modo que ela 

efetivamente transcorra na Índia. Por sua vez, Lester situa a 

narrativa em uma terra imaginária, na qual todas as pessoas têm 

o nome “Sam” – inclusive o menino negro que a protagoniza e 

seus pais; e a história é recontada com sotaque sulista. 

Por fim, gostaria de destacar duas possibilidades de 

investigação, a partir de The Story of Little Black Sambo, que me 

parecem particularmente instigantes, e sobre os quais 

pretendo me debruçar futuramente. A primeira diz respeito ao 

tipo de esvaziamento ontológico presente na narrativa. Trata-

se de indagar: o que permitiu que Helen Bannerman criasse 

Sambo como uma criança negra em um território indiano, e o 

que permitiu que os outros ilustradores aprofundassem esse 

deslocamento, racializando ostensivamente Sambo e seus pais 

como negros? Penso que isso ocorre a partir da constituição do 

corpo não-branco como um corpo fungível – que, portanto, 

pode ser submetido a uma substituição arbitrária, sem que 

disso decorra qualquer prejuízo. Isso remete à lógica do 

blackface, subjacente aos espetáculos de menestréis; e à 

própria ideia de que um corpo negro é uma mera 

representação racializada, redutível à superfície epidérmica 

(como já observou Frantz Fanon) ou a uma “fantasia” branca (o 

que permite pensar nas considerações de Achille Mbembe). 

A segunda possibilidade investigativa diz respeito ao fato 

de que, embora Sambo seja uma criação do mundo anglófono, 
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que dialoga intensamente com o imaginário estadunidense, ele 

remete a um estereótipo familiar também ao Brasil: a figura do 

pickannny. Na cultura estadunidense, o pickaninny é a versão 

infantil do coon: a criança escravizada de olhos arregalados e 

cabelos arrepiados, malvestida – muitas vezes, nua ou seminua 

–, com aspecto sujo e miserável. Pickaninnies são figuras 

ambíguas: por um lado, representam uma infância negra 

vilipendiada; em oposição às crianças brancas, limpas e bem-

vestidas, pickaninnies são a própria demonstração do abandono, 

com sua aparência estranha e maltrapilha. Isso poderia 

despertar alguma empatia; mas pickaninnies – como os coons – 

são figuras incapazes de se adequar à ordem social; é preciso 

“enquadrá-los” à força: à base de castigos e da força da lei, assim 

adequando seus corpos negros à “civilização”. E o que me parece 

relevante investigar é em que sentido algumas figuras 

produzidas no Brasil podem ser lidas como pickaninnies – 

particularmente, duas personagens de quadrinhos bastante 

famosas, ambas publicadas na revista O Tico-Tico: Azeitona, 

criação de Luis Sá – o amigo negro de Reco-Reco e Bolão, mais 

travesso e mais estúpido do que seus pares brancos; e 

Lamparina, criação de J. Carlos – aquela pretinha selvagem que 

se torna “bicho de estimação” de uma criança branca. Recuperar 

os laços que unem Sambo, Azeitona e Lamparina – e outros 

pickaninnies – me parece um valioso caminho para melhor 

compreender a condição dos personagens brasileiros enquanto 

produtos de uma sociedade comprometida com princípios 

eugênicos, no âmbito da qual emergem como uma 

representação da inadaptação dos corpos negros. 
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Marisa Martins Gama-Khalil 

Um livro que vale a pena 
ser lido apenas na infância 

não vale a pena ser lido. 

(LEWIS, 2018, p.94) 

Sempre que abro as páginas de Vermelho amargo e 

meus olhos percorrem a narrativa de Bartolomeu Campos de 

Queirós, sinto-me invadida por um estado de perplexidade, por 

uma sensação de êxtase, que conjuga a um só tempo prazeres, 

dores, reflexões e maravilhamentos. Esse êxtase assemelha-se 

ao bliss encontrado no conto de Mansfield e ao longo de toda 

a sua obra ou à epifania tão frequente nas narrativas de 

Lispector. A literatura abre-nos um espaço da ordem do 

indizível, algo similar à impressão descortinada pelo bliss ou 

pela epifania, a sensação de que atingimos uma súbita 

visibilidade/entendimento de algo que antes era invisível à 

nossa percepção. Entendo dessa forma o efeito que a literatura 

costuma desencadear nos leitores. 

O narrador de Vermelho amargo, nas primeiras linhas, 

já me lança palavras que me fazem ressignificar o mundo, 

ressignificar-me: 

Mesmo em maio – com manhãs secas e frias – 
sou tentado a mentir-me. E minto-me com 
demasiada convicção e sabedoria, sem duvidar 
das mentiras que invento para mim. Desconheço 
o ruído que interrompeu meu sono naquela 
noite. Amparado pela janela, debruçado no meio 
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do escuro, contemplei a rua e sofri imprecisa 
saudade do mundo, confirmada pela crueldade 
do tempo. A vida me pareceu inteiramente 
concluída. Inventei-me mais inverdades para 
vencer o dia amanhecendo sob a névoa. 
(QUEIRÓS, 2011, p.7) 

E de imediato podemos fazer a indagação sobre a 

natureza dessa narrativa. Esse livro de Bartolomeu Campos de 

Queirós é comumentemente listado no rol das obras da 

literatura infantil e juvenil, ainda que tenha sido catalogado 

pela editora que o publicou como “Literatura brasileira” e que 

tenha sido o vencedor in memorian da categoria Melhor Livro 

do Ano do Prêmio São Paulo de Literatura 2012. O fato é que o 

livro pode ser lido por jovens e por adultos como literatura em 

função de um motivo muito direto e indubitável: há em suas 

páginas “literatura”. Desde já jogo luz sobre o principal 

argumento desta minha reflexão, que é a fundamental 

presença do discurso estético para a validação do literário, seja 

este dirigido a crianças, jovens, adultos ou idosos. O literário, 

nesse sentido, ultrapassa os limites ilusórios mas insistentes 

das faixas etárias. 

Assim como o livro de Bartolomeu Campos de Queirós 

alarga o seu horizonte de recepção a um público maior do que 

o esperado, seduzindo leitores adultos, sabemos da existência 

de livros que não foram escritos para crianças e que acabaram 

por seduzi-las, como informa a estudiosa e crítica de literatura 

infantil Maria Antonieta Antunes Cunha (2002) em relação às 

Aventuras de Robinson Crusoé, de Daniel Defoe, e às Viagens 

de Gulliver, de Jonathan Swift. 
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A adjetivação que marca a nomeação dessa literatura 

funciona, para alguns críticos, editores e professores, como 

qualificativo para a determinação do leitor; eles defendem que 

as crianças precisam de uma literatura para elas. 

Bartolomeu Campos de Queirós, no ensaio intitulado “A 

criação poética e a infância”, relata alguns ensinamentos que a 

poeta Henriqueta Lisboa deu a ele, na época em que era 

escritor iniciante, sobre a arte de escrever para crianças: 

Henriqueta também me deu uma pista muito 
grande para o meu trabalho, quando disse que 
a natureza era também muito sábia e a natureza 
nunca tinha feito uma árvore para adulto e uma 
árvore para criança; que a natureza nunca tinha 
feito um rio para adulto e um rio para criança; 
que não havia um sol para adulto e não havia, 
tampouco, um sol para criança. Então por que 
nós estávamos querendo fazer uma literatura 
para adulto e uma literatura para criança? 
(QUEIRÓS, 2012, p.56) 

A argumentação de Henriqueta parte de uma lógica natural e 

poética, uma vez que a natureza prescinde de diferenciações 

daquilo que é infantil ou adulto, por que a cultura ou a literatura 

precisam então demarcar tal diferença? Sabemos que a questão 

não é tão simples, porque alguns educadores, por exemplo, 

alegam que as qualificações restritivas “infantil” ou “infantil e 

juvenil” têm como objetivo demarcar o público a que se 

destinam tais produções literárias. Acrescentam geralmente 

ainda que essa qualificação que delimita a literatura infantil – ou 

a infantil e juvenil ou a juvenil – serve para auxiliar os professores 

na tarefa de selecionar livros para crianças e/ou jovens. 
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Assim como há uma literatura infantil, percebemos que 

o mercado investe em outras produções culturais dirigidas às 

crianças e jovens, como a música e o cinema. Entretanto 

alguém já ouviu falar que há uma escultura ou uma pintura 

voltada para crianças e jovens especificamente? Será que a 

literatura não entra, como a música e o cinema – manifestações 

artísticas mais populares – a serviço das exigências do 

mercado? O rótulo infantil e juvenil não ajudaria o mercado a 

vender mais os produtos registrados dessa forma? 

Como os estudiosos da literatura infantil e juvenil se 

posicionam sobre o assunto? Iniciemos pelo posicionamento de 

Cecília Meireles, que começa, em Problemas da literatura 

infantil, admitindo que “tudo é uma Literatura só”, porém há 

uma dificuldade, que é a delimitação do que é do “âmbito 

infantil”, mas a poeta tem uma solução para o impasse: “São as 

crianças, na verdade, que o delimitam, com sua preferência. 

Costuma-se classificar como Literatura Infantil o que para elas 

se escreve. Seria mais acertado, talvez, assim classificar o que 

elas leem com utilidade e prazer” (1984, p.20). Há no 

argumento da poeta dois equívocos: o primeiro relacionado ao 

fato de que aquilo que a criança lê tem que ter utilidade para 

ela; o segundo refere-se à ingenuidade de conceber a criança, 

nesse contexto, como aquela que, de fato, irá escolher o livro 

de sua preferência. Passemos ao exame do primeiro aspecto: 

Cecília Meireles estabelece que a criança optará pela leitura 

literária que será feita com utilidade e prazer. Por que, quando 

se trata da produção literária dirigida a crianças, atrela-se ao 

utilitário? Nessa ótica, aquilo que é lido pelas crianças tem de 
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estar necessariamente ligado a uma utilidade, a um discurso de 

ensinamento. No fundo e infelizmente, Cecília Meireles acaba 

por render-se à ideia pedagogizante de que, na literatura 

dirigida a crianças, o discurso utilitário deve entrar a serviço do 

estético ou pelo menos aliar-se a ele. Mais à frente voltaremos 

à dicotomia entre o estético e o utilitário. 

A outra questão polêmica é o fato de Cecília Meireles 

deixar às crianças a escolha da literatura que deve ser 

caracterizada como infantil. Devemos nos perguntar a princípio 

se de fato é a criança que escolhe sozinha ou se todo um 

sistema de mercado, por trás dela, não influencia diretamente 

em sua decisão. Graça Paulino, ao tratar do letramento 

literário, demonstra que os cânones escolares são em grande 

parte responsáveis pela literatura escolhida por crianças e 

jovens. Um dos recursos frequentes para a eleição de bons 

livros nos cânones escolares é a linearidade da narrativa. 

Paulino exemplifica com o livro de Rita Espechit, Tiro no escuro, 

ganhador do prêmio Jabuti, mas ainda pouquíssimo indicado 

no âmbito escolar talvez porque sua narrativa rompa com o 

padrão da linearidade e/ou em função de apresentar como 

temática o suicídio de um jovem, tema normalmente incômodo 

ao padrão escolar. Paulino pauta-se pela seguinte 

argumentação que, em minha ótica, é bastante pertinente: 

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 
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marketing editorial internalizada pela própria 
instituição escolar. (2017, p.20) 

Então, é necessário indagar quem estaria realizando as 

escolhas e caracterizando a literatura como infantil e/ou 

juvenil. A criança e o jovem, sozinhos? Ou o fariam movidos 

pelo apelo dos cânones escolares e do marketing editorial? 

Outros estudiosos da Literatura infantil, como é o caso 

do uruguaio Jesualdo Sosa, também acreditam que as crianças 

acabam por delinear o que seria a sua literatura; mas, ao 

contrário de Cecília Meireles, Jesualdo argumenta que a razão 

dessa escolha é movida por caracteres artísticos dos livros a 

elas dirigidos. Seriam quatro esses caracteres: o caráter 

imaginoso, o dramatismo, as técnicas de desenvolvimento e a 

linguagem. Em relação ao primeiro, o caráter imaginoso, o 

estudioso uruguaio explica que as crianças se interessam por 

narrativas que apresentam “[v]ida mais imaginativa do que vida 

real”. Na visão de Jesualdo, os enredos fantásticos 

acompanham muito mais os movimentos interiores das 

crianças; o mundo imaginário delas acha-se permanentemente 

colado ao real, sem disjunção. O dramatismo é o elemento que 

resgata a criança em sua vivência externa ao livro e o aproxima 

das experiências ficcionais lidas por ela, impulsionando uma 

forte identificação com o lido. Jesualdo conta o caso de uma 

menina que se identificou não com o príncipe, porém com a 

andorinha da narrativa O príncipe feliz, de Oscar Wilde: 

preferia ser a andorinha, dentre todos os 
personagens, incluindo o próprio Príncipe Feliz, 
porque ‘ela ficou com o Príncipe em vez de 
seguir suas companheiras... e morreu ao lado 
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dele’, exemplo comprobatório [...] pois, 
recordamo-nos, é na pequena andorinha que se 
centraliza o trabalho do conto e se resume o 
drama. (1985, p.38) 

As técnicas de desenvolvimento referem-se à habilidade 

de o escritor em lidar com a figuração das personagens, com a 

representação do tempo e do espaço, com o jogo balanceado 

entre descrições e narrações, cenas e sumários. A linguagem, 

de acordo com Jesualdo, deve ser simples, mas não trivial. Eu 

acrescentaria: simples e poética. 

Seguindo similarmente caminhos próximos aos de 

Jesualdo, Maria Antonieta Antunes Cunha compreende a 

literatura infantil a partir de algumas características que aliam 

o literário à criança. No capítulo dedicado à poesia infantil em 

seu livro, aliás, a pesquisadora mineira ressalta as afinidades 

entre o poeta e a criança: “o mundo infantil é cheio de imagens, 

como o campo da poesia. A fantasia e a sensibilidade 

caracterizam a ambos [criança e poeta/literatura]. A todo 

momento surpreendemos nas crianças falas altamente 

poéticas. O predomínio da linguagem afetiva existe na poesia e 

na criança” (CUNHA, 2002, p.118). Essa relação íntima entre o 

mundo da criança e o mundo literário, o da poesia, move Maria 

Antonieta Antunes Cunha a pensar em uma não redução da 

ideia de infância e de literatura infantil. Pelo contrário, conduz 

seu olhar a uma ampliação do campo açambarcado pela 

literatura infantil: 

Essas reflexões nos levaram, já há algum tempo, 
a sugerir que a literatura infantil não só existe, 
como também é mais abrangente (apesar do 
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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. (2002, p.28) 

As palavras de Cunha podem surpreender, porque envolvem 

uma certa hipérbole, porém o uso desta, em meu ponto de 

vista, serve para chamar a atenção daqueles que insistem em 

conceber a literatura infantil como um gênero menor do que a 

literatura de adultos. De fato, se a literatura que é oferecida às 

crianças trouxer em sua materialidade sígnica a arte, o adulto a 

lerá com prazer e com arte, percebendo nela um espaço onde 

ele possa identificar-se, como ocorre com Vermelho amargo, 

de Bartolomeu Campos de Queirós, ou com Corda bamba, de 

Lygia Bojunga, ou com Flicts, de Ziraldo, ou com Um lugar 

chamado aqui, de Felipe Machado e Daniel Kondo, ou com 

Marginal à esquerda, de Ângela Lago. Enfim, são livros, como 

diria Roland Barthes, que possibilitam aos seus leitores – 

adultos ou crianças – o contato com a semiosis, e esta “consiste 

em jogar com os signos em vez de destruí-los, e colocá-los 

numa maquinaria de linguagem cujos breques e travas de 

segurança arrebentaram, em suma, em instituir no próprio seio 

da linguagem servil uma verdadeira heteronímia das coisas” 

(BARTHES, 2007, p.28). Ao passo que uma parte da literatura 

escrita para adultos pode ter, de fato, uma recepção mais difícil 

por parte das crianças e jovens. Não são todas as crianças que 

leem com facilidade, por exemplo, Os maias, de Eça de Queirós, 
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ou Os sertões, de Euclides da Cunha. Entretanto mesmo aí 

devemos ter o cuidado de não generalizar, porque esses livros 

não se oferecem totalmente como uma impossibilidade para 

uma criança ou um jovem. O acesso deles a tais livros relaciona-

se a uma questão bem mais complexa, que é a formação 

leitora, ou seja, a leitura de tais livros – e de outros (ou melhor: 

e de todos os livros) – dependerá das práticas leitoras da 

referida criança ou do referido jovem. Assim, não se pode partir 

do princípio de uma separação drástica entre o que é uma 

literatura infantil e uma literatura de adultos. A palavra de 

ordem deve ser a “literária” e o contato desta com seus 

possíveis leitores será norteado pelas práticas de leitura que 

eles experimentarem ao longo de sua formação leitora. 

Nessa direção de entendimento, entendemos como 

muito pertinente a proposta do crítico, pesquisador e professor 

Edmir Perrotti. Em O texto sedutor na literatura infantil, 

Perrotti (1986) enfatiza que o discurso da literatura é o discurso 

estético, já o discurso que propaga “mensagens” e informações 

úteis aos leitores é o utilitário. Todavia, ambos, o estético e o 

utilitário, são atravessados pelo discurso instrumental: o 

discurso que traz em sua tessitura alguma forma de saber. Ora, 

como bem lembra Perrotti, amparado pelos estudos de 

Horácio, Adorno, Sartre, Barthes e outros, todos os discursos 

contêm um certo nível de instrumentalidade. A diferença entre 

o estético e o utilitário está na forma como o discurso trabalha 

a entrada do instrumental em sua materialidade sígnica. O 

discurso utilitário incorpora o instrumental de modo a fixá-lo 

direta e centralmente em sua estrutura e a torná-lo como a 
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base do acontecimento discursivo. É o discurso que se 

assemelha ao didático, está ali para veicular diretamente uma 

informação. Já o estético toma o instrumental de forma 

indireta, deslocada. Barthes, ao tratar da mathesis, elucida-nos 

sobre a potencialidade do discurso estético. Como explico em 

“O território da semiosis: a palavra literária dirigida a crianças”, 

um dos ensaios do livro Literatura de recepção infantil e juvenil: 

modos de emancipar, contemplado recentemente com prêmio 

pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil: 

[a]mathesis é a força dos saberes, o meio pelo 
qual a literatura veicula de forma oblíqua e 
rizomática as sabedorias, os conhecimentos 
que os homens elaboram. Enquanto na 
linguagem comum, pelos desígnios fascistas, os 
saberes tendem a ser colocados em ordem, 
dispostos da maneira mais linear possível, na 
literatura eles são obrigados a sugerir, não a 
indicar; são dispostos não estaticamente, mas 
em movência. A literatura só consegue assumir 
muitos saberes, porque ela os faz girar, não lida 
com eles de forma estática; por isso, o lugar dos 
saberes na literatura não é direto, porém 
sempre indireto, enviesado, deslocado, 
movente. (GAMA-KHALIL, 2018, p.23) 

O discurso estético diferencia-se, assim, do utilitário por dar aos 

saberes esse lugar indireto. Barthes ressalta poeticamente que 

“esse indireto é precioso” (2007, p.19). Nesse sentido, com a 

leitura, por exemplo, de O ano da morte de Ricardo Reis, de José 

Saramago, ou de O jogo da amarelinha, de Julio Cortázar, ou de 

A desumanização, de Valter Hugo Mãe, ou de Griffin & Sabine, 

de Nick Bantock, ou de O gato e o escuro, de Mia Couto, 

entramos em contato com um universo rico e plural de 
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saberes, porém não como esses saberes viriam se fosse pela 

materialidade de um livro didático. Nesses livros literários – 

destinados a adultos e crianças – aprendemos muitas coisas, 

mas esse aprendizado acontece por intermédio de uma 

experiência indireta com os saberes; eles estão ali girando, 

movendo-se e não de forma fixada e estagnada. 

O discurso estético, em função da poeticidade que lhe é 

constitutiva, pode deflagrar uma heteronímia de sentidos e, 

sendo assim, tende a instigar o seu leitor a fazer uma leitura 

plural. Infelizmente, o processo de letramento literário tem 

sido efetivado muitas vezes por meio de livros dirigidos a 

crianças nos quais fica evidente a lacuna do literário, do 

estético. Muitos desses livros, publicados vertiginosamente 

pelas editoras, privilegiam a veiculação de uma “mensagem”, 

que se estabelece a partir de uma suposta “intenção do seu 

autor”. E assim eles são “trabalhados” nas escolas. Como 

elucida Aracy Alves Martins: 

[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. 
(2004, p.137-138) 

Da forma como a literatura infantil e juvenil é em geral 

escassamente trabalhada nas escolas vigora infelizmente o 

traço pedagógico e apaga-se quase que totalmente a sua 

materialidade estética, em função da crença de que crianças 

não estariam aptas a interpretar os sentidos polissêmicos 
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gerados pela literatura. Essa é uma tendência histórica que alia 

a literatura à pedagogia e que tem gerado consequências 

negativas, as quais se ancoram na ideia de que o texto 

ofertado aos pequenos leitores deve mais ensinar do que 

necessariamente fazer com que eles leiam “levantando a 

cabeça”. Em “Escrever a leitura”, Barthes defende que na 

leitura da literatura o leitor é movido a “ler levantando a 

cabeça”, em função do “afluxo de ideias, excitações e 

associações” (2004, p.26) que o texto literário suscita. As 

associações, por exemplo, são desencadeadas por uma série de 

usos metafóricos da palavra literária. O que vemos, em muitas 

produções literárias dirigidas a crianças e no trabalho com essas 

produções em salas de aula, é uma minimização do discurso 

estético e uma maximização do discurso utilitário. Nossa 

grande questão é a de que esvaziada do estético boa parte da 

literatura dirigida a crianças e jovens deixa de ser “literatura” e 

configura-se apenas como meros “textos para crianças sem 

nenhuma ou quase nenhuma literatura”. 

Sabemos, pelos postulados da Estética da Recepção e 

do Efeito, que todos os escritores constroem, no ato da 

produção de seus livros, os seus leitores implícitos (ISER, 1979), 

entretanto, no âmbito dos autores da literatura infantil que se 

norteiam pelo discurso utilitário, essa delimitação do público 

parece motivar o arrefecimento do discurso estético, e com isso 

exercitam uma produção supostamente literária que fica na 

maioria das vezes excessivamente distante do artístico. 

Os escritores de livros para crianças que não trabalham 

com o discurso estético e privilegiam exclusivamente o 
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utilitário têm uma concepção equivocada de criança, porque 

consideram que esta não é apta a ler o discurso metafórico. 

Mas lembremo-nos de que a criança não só sabe ler as 

metáforas como ela as vive em seu cotidiano. As imagens que 

cria – amigos imaginários, mundos paralelos, objetos que se 

transformam – são prova desse lidar criativo com o processo 

metafórico e figurativo. 

Em seu belíssimo livro intitulado Por uma literatura sem 

adjetivos, a escritora e crítica literária argentina María Teresa 

Andruetto observa que 

à literatura para adultos ficam reservados os 
temas e as formas que são considerados de seu 
pertencimento, e a literatura infantil/juvenil é, 
com demasiada frequência, relacionada ao 
funcional e ao utilitário, convertendo o 
infantil/juvenil e o funcional em dois aspectos 
do mesmo fenômeno. (2012, p.61) 

Retomo a epígrafe deste ensaio, de autoria de C. S. 

Lewis: “um livro que vale a pena ser lido apenas pela infância 

não vale a pena ser lido” (2018, p.94), porque, acrescento, 

quando o autor acha que escreve “só para crianças” 

normalmente constrói uma visão minimizadora de infância, 

uma visão que desconsidera a poeticidade que a criança tem 

em contato com as palavras e com o mundo. Bartolomeu 

Campos de Queirós trata dessa perspectiva ao falar sobre o seu 

processo de escrita para crianças: 

Isso me marcou muito e eu comecei a pensar 
que a literatura para criança era uma literatura 
apenas que permitisse também às crianças um 
outro nível de interpretação, mas que o adulto 
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pudesse se aninhar naquele texto, da sua 
maneira também, e que a literatura infantil 
seria para mim uma questão de criar níveis de 
leitura. (2012, p.56) 

Fica evidente nas palavras desse escritor mineiro a defesa por 

uma literatura sem adjetivos – uma literatura que desencadeie 

a possibilidade de ser lida pelas crianças, entretanto que 

também se abra à leitura do adulto. Em relação aos níveis de 

leitura sugeridos por Queirós, compreendo que toda literatura 

se descortina em camadas, níveis, na medida em que as 

metáforas, por exemplo, permitem diferentes níveis de 

interpretação, desde o mais literal ao mais figurado. Um texto 

literário desencadeia sempre uma variedade de possibilidade 

de leituras, seja pelo uso de figuras de linguagem, seja pelo 

afluxo intenso de intertextualidades e interdiscursos, seja pelo 

seu contínuo e dialógico caráter de sugestão, e por esse motivo 

ele oferece um número de níveis – ou camadas – muito maior 

do que o texto não literário. Contudo, é claro que cabe ao 

escritor criar possibilidades para que os leitores de seu texto 

sejam os mais variados, e essa criação encontra-se relacionada 

ao trabalho elaborado com o discurso estético. 

Em um sentido muito próximo ao do escritor mineiro, o 

moçambicano Mia Couto relata sobre a feitura de seus livros 

dirigidos também ao público infantil: 

Não sei se alguém pode fazer livros “para” 
crianças. Na verdade, ninguém se apresenta 
como fazedor de livros “para” adultos. O que 
em encanta no acto da escrita é surpreender 
tanto a escrita como a língua em estado de 
infância. E lidar com o idioma como se ele 
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estivesse ainda em fase de construção, do 
mesmo modo que uma criança converte o 
mundo inteiro num brinquedo. (2008, p.5) 

Ao escrever literatura para crianças ou para adultos, o 

escritor não deve perder de vista a relação, apontada 

anteriormente, entre poesia e criança. Seu discurso adulto não 

pode encontrar literalmente o discurso da criança, entretanto 

ele pode criar condições de criação de uma zona de devir 

(DELEUZE, 1997), um espaço de indiscernibilidade que torne 

propícia a abertura de um entrelugar entre o seu discurso e o da 

criança, lugar de poesia, de sensibilidade, de abertura a tudo que 

é mágico e plural em um mundo que é constituído de palavras. 
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Ana Crelia Dias 

As fronteiras entre texto literário infantil e não-infantil 

(isso também vale ao juvenil1) nunca foram muito bem 

definidas, em especial pelas especificidades do objeto, a 

literatura, em torno da qual já se acercaram tentativas de 

conceituação nunca suficientes, dadas as lacunas que cada uma 

deixava em seu esforço de controle sobre a produção a ser 

legitimada. Nesse sentido, o material literário dirigido à infância 

já começou seu percurso em desvantagem, uma vez que, 

“inventado” para atender às demandas escolares, errou a 

medida no ponto de largada e afiliou-se mais do que o desejável 

à Pedagogia e, por tal motivo foi exilado, nas palavras da crítica, 

do território sagrado da literariedade da alta literatura, de certo 

modo por motivo coerente, afinal o propósito artístico não 

pode submeter-se ao pedagógico, ou a qualquer outro. 

Rechaçada no universo da alta literatura, a infantil não 

recuou e seguiu caminho paralelo à produção academicamente 

legitimada, procurando adaptar-se às mudanças sociais e 

educacionais e ao perfil do público. Essa capacidade de 

adaptação, entretanto, traz duas questões que devem ser 

pontuadas. De um lado está a previsão da especificidade do 

                                                           
1 Muitas questões apontadas neste texto também se estendem ao segmento da produção 
literária juvenil, mas como cada segmento apresenta especificidades, preferi especificar os 
fenômenos localizados nas obras infantis. 
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público e o compromisso de atuar na formação dos leitores, 

que demanda atenção às mudanças nas esferas da sociedade 

em geral e da educação em específico. De outro lado, porém, 

está certo excesso de permeabilidade que atende sobretudo 

aos interesses do capital, que lê rápido e interesseiramente os 

documentos oficiais e acaba por investir numa produção menos 

artística e mais prescritiva de valores. 

A vastidão de obras infantis publicadas não é 

proporcional ao número daquelas de reconhecida qualidade 

estética, e é preciso qualificar esse debate sem recorrer a 

recursos crítico-teóricos que ignorem as particularidades da 

produção. O receio de enfrentar a referida discussão também 

não é exclusivo do campo de produção dirigido à infância, afinal 

esse estado de inércia crítica atingiu também a produção não-

infantil quando a teoria literária se desencontrou diante da 

tarefa de conceituar o objeto, especialmente com o fim de 

demarcar limites para a exclusão do que não merecesse o 

status de literário. 

A ascensão dos estudos culturais na esfera literária de 

certa forma desvincula o compromisso dos estudos literários 

com a crítica estruturalista, e alarga o conceito de literário, já 

considerado indômito pelos desiludidos da corrente em 

decadência. O advento da expansão tecnológica trouxe outros 

modos de ler, muitas possibilidades de escrever e formas 

diversas de circulação dos textos, e o cenário literário viu-se 

impelido a acompanhar algumas mudanças, sob risco de se ver 

ultrapassado aos olhos de um público cada vez mais exigente 

de se ver representado na esfera literária. Esse alargamento, 
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contudo, não ocorreu sem resistência de forças mais 

conservadoras, que distinguem textos representativos de 

minorias culturais de obra literária (PERRONE-MOISÉS, 2016), 

apontando os primeiros como relativistas em relação à 

densidade semântico-formal da literatura (SARLO,1997). 

Como toda dicotomia, essa dos estudos culturais e da 

crítica conservadora traz muitos aspectos que precisam ser 

observados de perto, e vou apontar apenas um que constitui o 

cerne da discussão que apresento aqui, porque só esse tema já 

renderia um texto. A representatividade de minorias nas 

esferas de representação artística constitui-se hoje como 

cenário conquistado, à custa de muita luta de seus 

protagonistas, mas nem todo material produzido caminha em 

direção à qualidade estética prezada pela crítica. Esse 

argumento poderia ser apontado pelos conservadores como 

suficiente para deslegitimar o segmento se fosse homogênea 

em qualidade a produção dita geral. Haverá maior ou menor 

densidade de elaboração estética em todos os caminhos de 

produção, e para que haja avaliação das obras, no sentido de 

reconhecimento de qualidade, o trabalho crítico precisa 

avançar no sentido de reconhecer as forças constitutivas do 

texto, sem preconceitos nem permissividades. 

Em meio a tantas mudanças de paradigma no campo 

literário, a literatura infantil também viveu e ainda vive 

contradições e avanços. E se antes era possível dizer que 

literatura infantil é, “antes de tudo, literatura” (COELHO, 1984, 

p.10), hoje este é um terreno mais movediço, afinal o termo 

não adjetivado também já não encontra defensores tão 
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convictos de seus limites, e firmar um segmento a um conceito 

que transborda nas fronteiras é de certa forma ampará-lo na 

dificuldade de conceituação. Importa, porém, dizer que a 

produção literária para a infância reinventou caminhos e 

construiu espaços de elaboração estética reconhecida, ainda 

que timidamente em meios acadêmicos. 

Os anos 2000 viveram um novo boom da produção 

dirigida à infância. Ancorada especialmente nas necessidades 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais e em sua premissa de 

discussão de temas transversais às propostas pedagógicas, 

parte da produção refez o caminho e se aproximou demais da 

Pedagogia e da ideia de formação cidadã, trazendo aos textos, 

por vezes, caráter mais informativo do que artístico. Mais uma 

vez, faz-se necessário pontuar uma questão específica, que diz 

respeito à presença de livros informativos na escola. Quando 

aponto a crítica à filiação excessiva da literatura infantil com a 

informação, não estou afirmando serem desnecessários ou 

inúteis os conteúdos que informam a criança. A pesquisadora 

espanhola Ana Garrilón, em Ler e saber: os livros informativos 

para crianças, faz um relevante estudo sobre a importância 

dos livros informativos no percurso das crianças, inclusive por 

promoverem a possibilidade de construção autônoma de 

caminhos de pesquisa, necessário para aprender a estudar, e 

não reproduzir conceitos para fazer prova. 

Diante da avalanche de publicações, a produção 

literária infantil precisou, mais uma vez, firmar suas fronteiras 

no projeto estético e distinguir-se de outros textos dirigidos à 

infância, sem aferir a esse posicionamento uma ideia de 
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hierarquia necessariamente, mas ancorar premissas 

necessárias a sua constituição artística. Muitas foram as 

formas de reagir ao apelo da informação no espaço da 

literatura, e a busca por obras que já se constituíssem como 

referência artística trouxe textos já conhecidos ao cenário de 

lançamentos, agora acompanhados de um projeto gráfico que 

alargava seu público e, mais ainda, parecia apresentá-los a um 

destinatário em específico. A publicação de uma obra (ou de 

parte dela) não dirigida originalmente ao público de crianças 

em formato de livro infantil não é novidade; alguns exemplos já 

são clássicos, como Fita verde no cabelo, de Guimarães Rosa, 

talvez mais conhecido no segmento infantil do que na 

coletânea de Ave, palavra. Esse fenômeno, nomeado 

reendereçamento por Aguiar e Ceccantini (2012), consiste 

numa espécie de retomada do texto, 

retorno à publicação, para crianças, de textos 
literários produzidos originalmente para 
adultos. Esses textos não pensados, em sua 
gênese, para o público infantil passam a ser 
editados, seja na íntegra, seja sob a forma de 
fragmentos, com uma nova “embalagem”, 
reendereçados à criança, pretendendo 
configurar um texto já há muito tempo em 
circulação como um novo livro ilustrado que 
passa a ser posto à disposição e leitores infantis. 
(AGUIAR; CECCANTINI, 2012, p.309) 

E por que não ler o texto em sua edição não-infantil, 

uma vez que a nova roupagem mantém a integralidade da 

obra? Nesse caso, que dados asseguram as fronteiras entre a 

literatura não-infantil e a infantil? O poeta mineiro Carlos 

Drummond de Andrade, em texto datado da década de 40 do 



247 

 

século XX, tentava aproximar os dois universos, numa 

perspectiva de crítica ao que se produzia à época: “A partir de 

que ponto uma obra literária deixa de construir alimento para 

o espírito da criança ou do jovem e se dirige ao espírito do 

adulto?” (1967, p.238). E continuou, no texto, uma série de 

questionamentos sobre os limites dos dois segmentos, ora 

apontando para uma possível transversalidade do infantil 

(“Qual o bom livro para crianças que não seja lido com interesse 

pelo homem feito?”), ora para a possibilidade de a criança 

poder ler também aquilo que não foi escrito especificamente 

para ela (“Qual o livro de viagens ou aventuras, destinado a 

adultos, que não possa ser dado à criança, desde que vazado 

em linguagem simples e isento de matéria de escândalo?”). De 

lá para cá, como vimos, muitos conceitos avançaram em 

caminhos diferentes, sobretudo no que diz respeito à ideia de 

mediação auxiliada pela imagem. 

Em texto anterior2, em parceria com Raquel Souza, 

tratando do reendereçamento de três contos de Murilo 

Rubião, acentuamos o quanto não deve ser ingênua uma 

mirada para esse fenômeno, afinal é muito interessante para o 

mercado editorial trazer à baila uma obra cujo autor já tem 

lastro de legitimidade, alargando-lhe o público e, em certa 

medida, comunicando sem esforço a qualidade da contribuição 

na formação de leitores. Ocorre, porém, que no processo de 

mudar a roupa do texto, mantendo fidelidade ao corpo original, 

o clássico pode assumir qualidades outras se há investimento 

                                                           
2 O texto “As (novas) faces dos contos de Murilo Rubião” foi publicado em 2019 na Revista 
Miscelânia, da UNESP. 
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num projeto gráfico de qualidade. Entretanto, nem todos os 

textos são passíveis de reendereçamento, e na seleção das 

obras que serão abarcadas pelo fenômeno parece haver alguns 

indícios daquilo que faria parte de certo estatuto da literatura 

infantil, que seriam marcas mais ou menos estáveis da 

indicação de um possível alinhamento com o universo da 

criança, como a presença de animais, o ponto de vista narrativo 

da criança, o tom humorístico, o protagonismo infantil, a 

temática da infância (como acontece nas memórias), a 

presença de cenas escolares. Mesmo não inicialmente dirigidos 

ao público não-adulto, alguns textos parecem trazer já a 

permeabilidade no lugar de onde falam, assentados não só na 

ambiguidade da linguagem como também no terreno 

movediço da previsão de recepção, como vamos ver a seguir. 

LEITURA DE O GALO GAGO, DE ANTONIO CARLOS SECCHIN 

O poema “O galo gago”, de Antonio Carlos Secchin, foi 

publicado originalmente no livro Desdizer, em 2017. Em clara 

referência ao poema “Tecendo a manhã”, de João Cabral de 

Melo Neto, o poeta traz um bem-humorado cenário, cujo 

conflito está no fato de o galo ser gago e não conseguir cantar 

e, por isso, ser o responsável pela eterna Noite, que não podia 

ir embora: “Era um galo gago, por isso/ a Noite não se 

despedia:/ ficava num gargalo,/ à espera do canto que não 

surgia” (2017, p.31). O tom bem-humorado inaugura-se nas 

tentativas dos animais de tentar ajudar o galo, para que o dia 

raiasse. Diante do impasse, a mobilização ocorre em diferentes 

direções: ameaça de acabar em “fogo brando” para assustar o 
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galo; sugestão de aplausos para que ele se sentisse um cantor 

de verdade, até a ideia da tartaruga, de ensinar ao papagaio “o 

canto em cocoricó bemol”, que resolveu o impasse. Se em 

Cabral o galo precisa de outros galos para tecer a manhã, no 

poema de Antonio Carlos Secchin ele precisa do papagaio para 

mimetizar o canto, de sua parte impossível. 

Décimo terceiro – o próprio azarão – em um livro de 

vinte poemas, “O galo gago” traz marcas que o pesquisador 

Hélder Pinheiro apontou nos poemas infantis de Henriqueta 

Lisboa, poeta mineira que, aos olhos de Pinheiro, é 

“responsável pela mudança de leme da nossa poesia infantil” 

(2012, p.80), dominada por uma prática discursiva de 

doutrinação da infância no início do século XX, de que Olavo 

Bilac era o maior representante. O protagonismo de animais, a 

presença de humor e o tom fabular, sem o moralismo peculiar 

a essa forma, dão ao poema certa ludicidade, comuns na poesia 

oral e naquelas escritas para a infância. 

A escolha das imagens poéticas e dos recursos 

linguísticos reforça a leveza do texto, instalada no desconcerto 

criado pela gagueira do galo. A citação de uma das mais 

conhecidas cantigas populares, “Teresinha de Jesus”, vem na 

voz da Noite, que já se desfazia da exigência de ter apenas o 

galo como cantor para se despedir: “Gente, topo qualquer 

canto, /até de um periquito. / Garanto que me recolho, / digo 

adeus e vou embora”. A representação dos animais se 

estabelece no jogo entre a aparição a partir de suas 

características realistas e também acrescida de uma ruptura, 

que desestabiliza o que poderia de aproximar do clichê: 
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“Chegando de Guarapari, / o siri, de tão contente, / esqueceu o 

seu passado, / e passou a andar pra frente”. Em outro trecho, o 

poeta recupera personagens clássicas das fábulas de La 

Fontaine, a cigarra e a formiga; e ainda desmonta expressão 

popular e oferece a ela outro sentido, quando enuncia a ação 

do papagaio diante da função que recebera e o resultado 

obtido: “Dito – e efeito:/ o papagaio cocoricou. / Um feixe de 

luz intensa, / livre, límpida, logo jorrou”. 

Ao recorrer a cantigas, personagens e expressões 

populares e mexer com elas para de certa forma 

desautomatizar um universo tão conhecido, o poeta investe no 

tom humorístico e no jogo próprio do poético, que retira as 

palavras de seu “estado de dicionário”, como dizia Drummond. 

Aqui Secchin retira não só as palavras, mas também as imagens 

e as práticas dos animais de seus lugares habituais: “Acontecia 

uma festa clara, / que juntou todo o povo: / o elefante dançava 

com a pulga, / a raposa bailava com o corvo”. O gran finale fica 

por conta da expulsão do poeta, mais uma vez exilado, agora 

da polis dos bichos, por tentar imitar o canto dos habitantes do 

terreiro: “Hoje a festa é só dos bichos, / nosso esforço valeu a 

pena. / Você, seu bicão, saia logo, / e vá cantar noutro poema.”. 

A freguesia da expressão popular é substituída pelo espaço do 

poema, reiterando, até o último verso o jogo, prezado por 

Secchin em “O galo gago”, de fazer tensionar formas 

cristalizadas em novos usos e abusos linguísticos. Se o galo de 

João Cabral de Melo Neto, sozinho, não tece uma manhã, 

porque precisa de outros galos, o de Antonio Carlos Secchin, 

porque gago, tampouco conseguiria dar início a teia de vozes 
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necessárias, segundo o poeta pernambucano, e contará com a 

ajuda de outros animais, que concorrem para contribuir na 

busca por soluções, e ainda com a mimetização de seu canto, 

pelo papagaio. 

Dessa breve incursão no poema de Desdizer, podemos 

inferir que não foi complexo para o editor – ou quem quer que 

tenha proposto o reendereçamento – enxergar no poema 

narrativo o potencial de emancipar-se e tonar-se um livro 

dirigido ao público infantil. A edição de O galo gago, ilustrada 

por Clara Gavilan, foi publicada em 2018 pela Editora Rocco, no 

selo Pequenos Leitores. Na página da editora, podemos 

encontrar a apresentação da marca criada pela Rocco para 

lançar os livros infantis: 

Atenta à formação das novas gerações de 
leitores, a Rocco criou o selo Rocco Pequenos 
Leitores, que reúne obras de ficção e de 
informação dedicadas especialmente ao público 
infantil, muitas delas premiadas por instituições 
como a FNLIJ (Fundação Nacional do Livro Infantil 
e Juvenil) e adotadas em escolas e programas 
governamentais de incentivo à leitura. Em seu 
catálogo, autores brasileiros como Caulos e 
Karen Acioly fazem companhia a nomes 
consagrados lá fora como William Joyce, da Série 
Os Guardiões da Infância, entre outros. (ROCCO, 
online, 2020) 

A breve apresentação do selo traz algumas informações 

que sustentam a premissa de que o mercado editorial é muitas 

vezes bem mais atento à formação de leitores do que os 

próprios cursos de licenciatura, uma vez que a maioria destes 

últimos sequer contempla literatura infantil no currículo. 
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Entretanto, o olhar do mercado nunca será formativo no 

sentido da concepção político-pedagógica, de que a formação 

de professores toma parte. Os interesses de vendagem 

justificam a busca por qualidade editorial e apoiam-se em 

legitimações especializadas, como o referendo de premiações 

da FNLIJ – maior instituição de seleção e divulgação da 

literatura infantil brasileira, no Brasil e no exterior – e a 

participação em programas governamentais, que também 

destaca a obra, uma vez que a seleção é feita por especialistas. 

Negligenciada academicamente, a literatura infantil encontrou 

formas de legitimação e circulação que foram rapidamente 

reconhecidas pelo mercado, que delas se vale para vender a 

distinção, além das obras em si. 

O projeto gráfico de um livro infantil traz delicadezas 

que visam falar aos diferentes destinatários da obra, ou seja, a 

criança, principal deles, e ao adulto, que é o mediador em 

diferentes contextos. Segundo Odilon Moraes, o projeto gráfico 

de um livro “propõe seus espaços, compostos por textos e 

imagens, e constrói um ambiente a ser percorrido.” (2008, 

p.49). De pronto, percebemos que, no caso de 

reendereçamentos, o sequestro do texto de sua pátria e de sua 

biografia traz como compensação uma casa nova, mais 

colorida. Ainda segundo Moraes, “o projeto gráfico nos indica 

uma ideia de ler”, ou seja, exige outro movimento e outro ritmo 

porque trabalha com um número diferente de páginas, em 

companhia de ilustrações e é apresentado com fontes em 

tamanho diferenciado muitas vezes. Em formato grande, mais 

comum nas publicações para crianças, o livro O galo gago tem 
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na capa já instalado o conflito inicial, e o destaque do galo em 

relação ao restante do grupo de animais já antecipa sua 

condição de dificuldade diante da impossibilidade de cantar e 

fazer a noite ir embora. Informações sobre autor, ilustradora e 

selo editorial seguem a paleta de cores da capa e vêm em 

fontes que compõem um conjunto mais descontraído. 

 
Figura 1 – Capa do livro O galo gago 

As ilustrações de Clara Gavilan para O galo gago, 

juntamente com o projeto gráfico, conduzem a identificação da 

obra como dirigida a crianças, o que não significa rótulo de 

exclusividade de público, o que nem precisa de discussão 

profunda nesse caso, se pensarmos na biografia do poema 

“azarão” de Desdizer. É interessante observar o cuidado da 

ilustradora em não simplificar o dilema do galo, nas expressões 

do animal e nas alocações que escolhe para ele nas cenas 
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coletivas: é um galo constrangido, que sofre por não conseguir 

exercer sua função de inaugurar o dia. Na distribuição das 

estrofes ao longo do livro, o personagem aparece nove vezes, 

quase exclusivamente distanciado de outros animais, de crista 

baixa, em atitude corporal que pode ser lida como triste, 

envergonhada, constrangida e até amedrontada, quando da 

proposta de susto, com a ameaça de ir para a panela. Ou seja, 

a ilustradora não ameniza a condição trágica em que o galo 

está envolvido, ao contrário, num jogo de aproximação ou 

distanciamento na centralidade da cena, nas expressões 

indicativas de sofrimento, apresenta um personagem acuado 

em sua limitação; entretanto, as cores, os traços simples e a 

opção por imagem/cena em página dupla trazem de certa 

forma o prenúncio de que o conflito se encaminharia para a 

solução, vinda do esforço coletivo dos animais. 
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Figuras 2 e 3 – Páginas internas de O galo gago 

A criança, como já afirmado anteriormente, é o principal 

destinatário da literatura infantil, mas a obra também se dirige 

aos adultos, que a produzem, vendem, adotam como 

professores, compram como responsáveis. Nesse sentido, 

alguns elementos paratextuais trazem informações mais 

específicas a esse público secundário, e é comum encontrar 

vozes de especialistas da área de educação ou de estudos 

literários expressas em prefácios, orelhas, quarta capa. No caso 

de O galo gago, a professora e teórica Marisa Lajolo faz uma 

breve apresentação na orelha, que aponta para o diálogo 

intertextual com o poema de João Cabral de Melo Neto, e 

estabelece uma conversa com o leitor criança, dadas as marcas 

discursivas e opções por certas explicações, em que trata das 

ideias de poeta e poesia e convida à leitura do texto de Antonio 
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Carlos Secchin. A apresentação de uma especialista do porte de 

Marisa Lajolo já é uma legitimação prévia, mais dirigida a 

professores e outros profissionais da educação, o que significa 

bastante, tendo em vista que a escola e as compras de governo 

que nela circularão são os principais responsáveis pela 

circulação das obras para crianças. 

Na ficha catalográfica de O galo gago, entretanto, 

acontece um equívoco na indicação do gênero literário: o texto 

passa de poesia a ficção, e não há indícios dos motivos de tal 

lapso, a não ser o fato de se tratar de um poema narrativo. A 

presença de rimas, a estruturação em estrofes que se mantém 

no novo formato – agora distribuídas uma a cada página dupla, 

o ritmo e todos os demais jogos de sonoridade concorrem para 

a afirmação do gênero poético, mais raro também entre o 

público de crianças e jovens. Nesse sentido, o 

reendereçamento traz um decréscimo à obra, uma vez que o 

desvio desprestigia de certa forma o gênero, já tão 

negligenciado em contextos de formação. 

 

Figura 4 – Ficha catalográfica de O galo gago 
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Essa questão de equívoco de catalogação é muito 

comum no universo dos livros para crianças e jovens. Acredito 

que, por estarem associados ao processo de formação de 

leitores, são agregados quase sempre em “literatura infanto-

juvenil”, desconsiderando fatores como a diversidade de 

gêneros literários e ainda a diferença entre os campos infantil 

e juvenil. Isso traz um grande problema para a literatura infantil 

e juvenil, uma vez que quase toda a produção dirigida ao 

público não-adulto traz na ficha catalográfica a indicação de 

tratar-se de texto literário. Essa homogeneização de certa 

forma desqualifica todos os gêneros, literários ou não, afinal 

um livro informativo, por exemplo, não precisa ser tipificado 

como literatura para ter seu valor reconhecido no universo de 

publicações dirigidas a crianças e jovens. 

Vale ressaltar ainda que a ausência da dessemelhança 

no mercado editorial não acontece na produção dirigida a 

adultos, em que a catalogação é muito precisa, partindo do 

geral (ficção, não-ficção, autoajuda) até abarcar as 

especificidades (poesia brasileira; ficção argentina etc). Pode 

parecer preciosismo de minha parte, mas essa indistinção 

catalográfica diz muito a respeito do lugar da literatura infantil 

e juvenil nos campos de Letras, Pedagogia e Biblioteconomia, 

áreas em que a produção é marginalizada, uma vez que a 

premissa preconceituosa de que literatura infantil não é 

literatura encontra fundamento em algumas publicações, o 

que fragiliza sobremaneira o debate qualificado sobre o tema. 

Entendendo ainda que cada gênero tem seu campo teórico 

especifico, as metalinguagens se encaminham por trajetórias 
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específicas, e a ausência de tipificação dificulta o olhar de 

especialistas sobre as obras. Se no meio universitário isso ainda 

nem se tornou problema a ser pensado, em organizações que 

pensam a especificidade da produção para crianças e jovens, o 

assunto já encontra contornos mais precisos, basta var as 

categorias de premiação da Fundação Nacional do Livro Infantil 

e Juvenil, por exemplo. 

O reendereçamento do poema “O galo gago”, de 

Antonio Carlos Secchin, trouxe grande contribuição ao universo 

da formação de leitores, não só porque significa um esforço de 

ter um texto poético de qualidade dirigido agora ao público 

infantil, mas também por promover aproximação do universo 

não-adulto com a produção de um poeta, acadêmico, 

professor, estudioso da área, o que nos coloca diante de um 

fenômeno complexo, que anunciei no início deste texto. Como 

em O galo gago temos o texto integral, presente em Desdizer, 

por que a necessidade de reendereçá-lo? Como pudemos 

observar nesse caminho, as roupas novas – constituídas pelas 

ilustrações (em sua proposta autônoma de narrar o texto) e 

pelo projeto gráfico (que faz escolhas, desde a materialidade 

do livro até o conteúdo paratextual) – não são adornos; ao 

contrário, declaram a intencionalidade de mediar o texto, 

oferecendo suporte para isso ao público direto – as crianças – 

e ao indireto – pais e professores. 

Depois deste pequeno percurso, podemos afirmar que 

as fronteiras entre obra infantil e não-infantil são movediças, o 

que não significa afirmar que todos os textos, dos diferentes 

segmentos, sejam passíveis a essa permeabilidade. A crítica 
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literária especializada precisa não só ler e reler a obra para 

trazer estudo sobre ela, mas também é imprescindível olhar os 

movimentos do mercado editorial e entender fenômenos 

complexos, em seus erros e acertos, nos caminhos de 

divulgação e circulação do literário, afinal, os estudos literários 

não existem apenas para atender a especialistas da academia. 
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Flavio García 

Muitas narrativas ficcionais do escritor moçambicano 

Mia Couto, que também se aventura pela poesia e por 

narrativas ensaísticas, identificadas por parte da crítica como 

sendo artigos de opinião, enquadram-se no que se pode 

denominar literatura infantil e/ou juvenil. 

Cabe-nos, agora, esclarecer o que estamos chamando 

de literatura infantil e/ou juvenil. José Carlos Barcelos, em 

1997, já indagava, “o que permitiria [...] falarmos em literatura 

infantil [e/ou juvenil]? [...] Onde procurar ou situar o caráter 

‘infantil’ [ou ‘juvenil’] dessas obras?” (2008, p.12). Partindo de 

suas ponderações, poderíamos dizer, conforme ele observou, 

que a classificação de um texto, sob o ponto de vista de sua 

destinação, “implica perceber a existência de traços comuns – 

tanto no nível da produção quanto da recepção – que 

determinam a formação e a distinção de subconjuntos de obras 

literárias” (2008, p.12). Dessa maneira, tanto a temática 

tratada, quanto sua estruturação narrativa e, mesmo, o 

formato como é veiculado, perpassando pela seleção 

                                                           
1 Antecipadamente, o presente texto é produto relacionado ao estágio de pesquisa de pós-
doutoramento desenvolvido sob supervisão da Profa. Doutora Ana Mafalda Leite, na Faculdade 
de Letras da Universidade de Lisboa, Portugal, entre março de 2020 e fevereiro de 2021, em 
gozo de afastamento integral remunerado, concedido pela Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, no âmbito do Programa de Capacitação Docente (PROCAD). 
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morfológica, pela combinação sintática e pela intencionalidade 

semântico-pragmática, seriam, para ele, aspectos que nos 

permitiram, então, “conceituar literatura infantil [e/ou juvenil] 

como aquela que constrói um leitor implícito infantil [e/ou 

juvenil]” (2008, p.12 – grifos do autor). Esse leitor implícito é, 

portanto, um construto discursivo-textual, 

que [, conforme alertou] independe dos leitores 
reais aos quais o próprio texto – enquanto 
produto e mercadoria – destina-se ou, menos 
ainda, daqueles que, em determinadas 
condições, efetivamente o leem e apreciam. 
(1999, p.158) 

Logo, todo e qualquer texto, no que tange às 

expectativas de e para sua recepção, deve abordar, implícita 

ou explicitamente, assuntos que interessem ao público alvo 

desejado por seu autor, bem como deve se apresentar 

estrutural e fisicamente em conformidade com os gostos desse 

público, que, segundo Barcelos já havia percucientemente 

destacado, “influi (às vezes, de forma determinante) na seleção 

vocabular, na escolha dos temas, nos recursos estilísticos 

empregados etc.” (2008, p.13). No entanto, como Umberto Eco 

(1994) sempre asseverou, há limites mais ou menos 

permeáveis na demarcação das fronteiras delimitadoras do 

público alvo desejado, levando a que a interpretação e, 

consequentemente, as especificidades de recepção de uma 

obra oscilem em diferentes momentos de sua leitura. É, 

portanto, essa permeabilidade o que permite a migração de 

uma para outra destinação, levando a que, na maioria das 

vezes, sua apresentação também se modifique, chegando, 
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mesmo, a migrar de um para outro suporte semionarrativo. 

Modificam-se a dimensão física do objeto-livro, a sua capa, o 

papel usado para a impressão da capa e do miolo, o tamanho 

das fontes utilizadas, as cores da impressão, a distribuição dos 

parágrafos pelas páginas; surgem as ilustrações, e o livro é 

outro, visando a outro público leitor. 

Nem todas as narrativas de Mia Couto que se podem 

enquadrar no universo da literatura infantil e/ou juvenil foram 

escritas, de início, ao que se percebe por sua primeira 

publicação, para o público alvo infantil e/ou juvenil. Muitas 

delas foram publicadas em livros de contos que, pelo seu 

conjunto compositivo, seja no que tange à temática geral do 

volume em que se encontram, seja no que se refere à 

apresentação do objeto-livro naquela edição, visavam a um 

público-leitor adulto. Outras dessas narrativas foram 

publicadas isoladamente, sem que, em sua primeira edição, se 

houvesse, igualmente, explicitado o público-leitor desejado, o 

que as permite flutuar, impunemente, por recepções 

adequadas a diferentes faixas etárias, destinadas a variados 

públicos. Tal flutuação se dá porque, como Barcelos também já 

havia percebido, essa 

não é uma essência fixa e abstrata pré-
determinada, mas um complexo produto de 
relações sócio-históricas, configurado 
culturalmente no imaginário de uma dada 
sociedade. A literatura infantil [e/ou juvenil] 
depende, pois, de uma imagem de infância [ou 
juventude] construída socialmente. (1999, p.158) 
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Mia Couto, contudo, tem publicado obras de ficção que, 

desde sua primeira edição, destina, assumidamente, a leitores 

infantis e/ou juvenis, conforme O gato e o escuro (2001) e O 

beijo da palavrinha (2006). Todavia, o autor ainda publicou 

outros textos que, mesmo sem haver assumido, quando do 

lançamento originário, a destinação para crianças ou jovens, 

podem ser admitidos como próprios para esse público alvo, 

dependendo do “leitor real médio que efetivamente consome 

esses produtos” (BARCELOS, 1997, p.158), uma vez que a obra 

“pode, afinal, vir a ter características acentuadamente 

distintas das do modelo cultural que plasma aquele leitor 

virtual construído pelo texto” (1997, p.158). O menino no 

sapatinho (2013), primeira história de Na berma de nenhuma 

estrada (2001), veio a ganhar, uma década mais adiante, edição 

especificamente destinada ao público infantil e/ou juvenil. 

Porque, nele, há “uma imagem de infância construída 

socialmente e compartilhada por determinados grupos 

sociais” (BARCELOS, 1997, p.158). 

Seu primeiro livro, Vozes anoitecidas (1986), também 

reunia narrativas que se podem admitir classificáveis como 

literatura infantil e/ou juvenil, com especial destaque para “O dia 

em que explodiu Mabata-bata”, recentemente roteirizado e 

filmado, sob a direção de Sol de Carvalho, que ganhou o 

concurso da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa 

(CPLP), em Moçambique, em 2017. Em Contos do nascer da 

terra (1997), encontram-se, nessa mesma condição flutuante, “A 

menina sem palavra (segunda história para Rita)”, gênese 

inquestionável de O beijo da palavrinha, e outras narrativas que 
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se prestam a essa perspectiva de leitura, como “O não 

desaparecimento de Maria Sombrinha”, que, semelhantemente 

a “O menino no sapatinho”, também primeira história do livro, 

faria jus a uma edição específica, com roupagem própria, 

destinada ao público infantil e/ou juvenil. Neles, há uma 

imagem de infância que, consubstanciada na 
instância textual do leitor implícito, influi 
poderosamente sobre os processos de seleção 
e combinação dos elementos linguísticos, 
temas, símbolos, estruturas narrativas e 
versificatórias, recursos dramáticos etc. 
(BARCELOS, 1997, p.158) 

Levando-se em conta o formato e a apresentação física 

da edição, uma vez que, como observa Rui de Oliveira, “narrar 

para e se comunicar com a criança são os requisitos básicos da 

arte de ilustrar” (2008, p.39), ainda se poderiam acrescentar ao 

inventário de obras de Mia Couto admissíveis sob a 

denominação de literatura infantil e/ou juvenil Mar me quer 

(1998) e Chuva pasmada (2004), cujas histórias, bem como o 

formato editorial, adequam-se perfeitamente a tal 

funcionalidade semionarrativa. Não estamos, neste momento, 

tentando “caracterizar a literatura infantil [e/ou juvenil] 

exclusivamente a partir do eixo produção/recepção” 

(BARCELOS, 1999, p.157), pois, como advertiu Barcelos, 

“parece-nos uma proposta equivocada, que facilmente conduz 

a uma série de aporias” (1999, p.157). 

Desse conjunto de textos que, sem esforço, pode ser 

bastante ampliado, nosso olhar vai se ater, exclusivamente, a 

narrativas cujo título antecipa o nome, a alcunha ou qualquer 
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predicativo de alguma de suas personagens, com privilégio para 

as personagens principais. 

Passamos, neste momento, a esclarecer o que 

entendemos por personagem e sua condição de destaque 

principal na narrativa. Carlos Reis inicia uma sequência de dez 

páginas dedicadas à personagem dizendo que 

O conceito de personagem pode ser definido 
[...] como a representação de uma figura 
humana ou humanizada que, numa ação 
narrativa, contribui para o desenvolvimento da 
história e para a ilustração de sentidos 
projetados por essa história. (2018, p.388) 

Logo adiante, ele afirma que “a personagem constitui 

um componente fundamental da narrativa” (2018, p.389). 

Nessas dez páginas, em que Reis trata de diversas questões 

atinentes à personagem, ele não problematiza suas posições 

ou funções de protagonista, antagonista, deuteragonista, 

coadjuvante, secundária, figurante etc., bem como, na maioria 

de dicionários de termos literários, essa discussão encontra-se 

ausente. Essa ausência, porém, não nos deixará embaraçados, 

pois entendemos que as personagens principais são aquelas 

que seus submundos interferem de maneira decisiva na 

composição do macromundo textual que habitam. 

Nosso olhar sobre essas narrativas de Mia Couto, em 

que o título apresenta aspectos intervenientes na figuração de 

alguma(s) de suas personagens principais, vai, como já 

anunciamos, deter-se sobre os procedimentos discursivo-
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textuais que determinam sua composição estruturante. Reis 

define figuração como sendo 

um processo ou um conjunto de processos 
discursivos e metaficcionais que individualizam 
figuras antropomórficas, localizadas em 
universos diegéticos específicos, com cujos 
integrantes aquelas figuras interagem, 
enquanto personagens. (2018, p.165) 

A figuração das personagens, cujos submundos 

articulam-se constelarmente na armação macroestrutural do 

mundo ficcional, é um dos mais importantes procedimentos 

que intervêm na armação dos mundos possíveis textuais. 

Podemos definir, sinteticamente, que um mundo 

possível corresponde a uma “estructura de conjunto referencial 

que el texto expresa [y] es un mundo parcial o parcela de 

mundo, que se conunica lingüísticamente por medio de un 

texto” (ALBALADEJO MAYORDOMO, 1998, p.69). Essa 

“estructura de conjunto referencial tendrá tantos submundos 

como individuos forman parte de ella” (1998, p.70). Na ficção, 

esses indivíduos correspondem às suas personagens. Nele, 

Cada uno de los mundos de individuo 
(submundos) de estructura de conjunto 
referencial es susceptible de ser dividido en 
submundos de acuerdo con las diferentes 
actitudes de experiencia de dichos individuos 
en conexión con la temporalidade. (1998, p.71) 

Logo, 

cada mundo de individuos puede estar 
conpuesto por el submundo real efectivo del 
individuo y por su submundo conocido, su 
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submundo deseado, su submundo temido, su 
submundo fingido, etc. (1998, p.72) 

E, assim, 

Cada uno de los submundos de cada mundo de 
individuo está constituido por seres, estados, 
procesos y acciones provistos de valor lógico. La 
descripción de cada uno de estos submundos 
está formada por la enuneración de los seres y 
de las proposiciones elementales relativas a su 
contenido, con la indicación de valor lógico. 
(1998, p.72) 

Os Estudos Narrativos, sucedâneos da narratologia 

clássica e da semiológica, resgataram a essencial importância 

que a personagem tem na armação dos mundos possíveis, 

focalizando seus processos de composição e inter-relação com 

os demais elementos textuais – espaço e tempo, absorvendo 

tudo que neles coexiste. Assim, a figuração das personagens 

passou a ser um campo de estudo profícuo e necessário à mais 

ampla e complexa abordagem das narrativas, ficcionais ou não. 

A figura ficcional a que as personagens correspondem 

depende da intencionalidade lúdico-criativa do escritor, 

implicando, a priori, processos de composição subjetivos e 

arbitrários. Quando uma personagem empresta, por assim 

dizer, seu nome, sua alcunha ou algum(ns) de seus 

predicativos ao título dado ao texto, ela ganha, em 

consequência desse recurso, maior relevo nos procedimentos 

de armação do mundo textual em que atua. 

A armação dos mundos possíveis, em articulação 

constelar de submundos de personagens, envolve diferentes 
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elementos discursivo-textuais, dentre os quais, notadamente 

sujeitos à figuração, destacam-se a personagem, o espaço e o 

tempo. Eles são determinantes para a efabulação, em que as 

personagens exercem ou sofrem ações, em lugares e tempos 

da narrativa. Assim, a figuração de qualquer desses elementos, 

conforme defendeu Renato Prada Oropeza (2006), pode se dar 

tanto harmonizando as imagens que se constroem no universo 

textual com seus referentes acessados nos mundos objetivos, 

tidos por reais, quanto pode se dar arranhando, fissurando, 

quebrando, rompendo a harmonia entre as imagens e seus 

referentes. Em cada caso, tem-se um mundo possível armado 

de forma distinta ao outro. 

No primeiro caso, conforme propôs Javier Rodríguez 

Pequeño, o mundo armado estaria submetido ao modelo de 

mundo real. No segundo, ao modelo de mundo fantástico. Para 

ele, divergindo da grande maioria de estudiosos dos mundos 

possíveis, que defendem a existência de uma diversidade 

gradativa de tipos de modelo de mundo, haveria “únicamente 

dos modelos generales de mundos, el real y el fantástico” 

(2008, p.136). Em sua concepção: 

El modelo de mundo real es el empírico, el 
gobernado por las leyes naturales, el regido por 
la razón; en oposición a él se encuentra el 
modelo de mundo fantástico, que se define 
precisamente por esta oposición, por la 
antítesis. Al modelo de mundo fantástico 
pertence lo sobrenatural, lo extraordinario, lo 
maravilloso, lo inexplicable; en definitiva, lo que 
escapa a la explicación racional. (2008, p.136) 
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Apropriando-nos do conceito de “actorialización” de 

Prada Oropeza, podemos dizer que a figuração insólita de 

personagens é um procedimento determinante na armação de 

um mundo possível de modelo fantástico quando, por 

exemplo: “la ‘naturaliza’ del personaje [implica] un ser que se 

antepone al ‘real’” (2006, p.59); “su configuración [...] niega las 

convenciones del realismo” (2006, p.59); “una doble o 

indefinida identidad que le instaura como sujeto de dos niveles 

del relato” (2006, p.59); “los personajes interpelan a su autor 

no lo trasladan a su mundo” (2006, p.59). Enfim, sempre que 

sua composição violentar, seja em que grau seja, os paradigmas 

tidos por reais em dado tempo e espaço, levando a uma 

figuração incoerente conforme a lógica racional e aristotélica. 

Acreditamos termos chegado ao ponto necessário de 

conformação teórica e metodológica para nos dedicarmos, 

então, à figuração insólita de personagens-título na contística 

de Mia Couto, admissível como literatura infantil e/ou juvenil. 

Assim, optamos por nos voltar a O menino no sapatinho, que, 

como já informamos, veio a público em 2001, integrando o 

volume Na berma de nenhuma estrada, republicado à parte, 

em edição explicitamente dedicada ao público-leitor infantil 

e/ou juvenil, em 2013. Ficamos tentados a dar atenção especial 

e mais detida a “O não desaparecimento de Maria Sombrinha”, 

publicado em 1997 em Contos do nascer da terra, sobre o qual 

já opinamos merecer, igualmente a “O menino no sapatinho”, 

uma edição explicitamente dedicada ao público-leitor infantil 

e/ou juvenil, contudo, restrições espaciotemporais nos 

impedem de o fazer. 



271 

 

Na primeira dessas duas narrativas, a personagem 

principal, referida apenas por “menino”, aparece no título, que 

antecipa seu espaço de atuação, “no sapatinho”. Na segunda, 

“Maria Sombrinha”, também personagem principal, é nomeada 

no título, em que se empregam seu nome, “Maria”, e um 

predicativo com valor de sobrenome, “Sombrinha”, além de se 

informar uma ação não sofrida por ela, seu “não 

desparecimento”. São dois casos de figuração insólita de 

personagens-título na contística de Mia Couto, admissíveis 

como literatura infantil e/ou juvenil, tendo um deles, inclusive, 

já sido assim reconhecido pelo autor, pelo mercado editorial e 

pelo público-leitor, mas o outro, ainda não. 

Vamos, pois, retomando Reis, à figuração das 

personagens-título, 

que é dinâmica, gradual, complexa, significando 
isso três coisas: primeira, que não se esgota 
num lugar específico do texto; segunda, que ela 
se vai elaborando e completando ao longo da 
narrativa; terceira, que, por aquela sua 
natureza dinâmica, a figuração não se restringe 
a uma descrição, de personagem, nem mesmo 
a uma caracterização, embora esta possa ser 
entendida como seu componente importante. 
(2018, p.166) 

A ausência de nome próprio, sendo designado apenas 

por “menino”, como já se lê no título, é o primeiro processo de 

figuração dessa personagem, importando, como se verá, para a 

determinação de sua faixa etária e condição social. A narrativa 

principia com a notícia de que “Era uma vez o menino 

pequenito, tão minimozito que todos seus dedos eram 
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mindinhos. Dito assim, fino modo, ele, quando nasceu, nem foi 

dado à luz mas a uma simples fresta de claridade” (COUTO, 

2006, p.13)2. Sabe-se, então, que as dimensões físicas dessa 

figura, “menino pequenito”, surpreendem as expectativas, já 

que nasce “tão minimozito”, e “todos seus dedos eram 

mindinhos”. Têm-se, nesse parágrafo inicial, os elementos 

básicos de sua descrição física. No parágrafo a seguir, fica-se 

sabendo que, “De tão miserenta, a mãe se alegrou com o 

destamanho do rebento – assim pediria apenas os menores 

alimentos” (2006, p.13). Portanto, ele nasce em uma família 

que, de tão pobre, chega a ser “miserenta”, e, a despeito da 

surpresa implicada por seu “destamanho”, a mãe se alegra com 

o insólito, pressupondo que “pediria apenas os menores 

alimentos” para se nutrir. Apresentam-se, aqui, elementos 

igualmente basilares para a sua caracterização social. 

Da descrição e caracterização elementares, a narrativa 

segue para ações exercidas pelo menino, do qual 

nem se lhe ouvia o choro. Sabia-se de sua 
tristeza pelas lágrimas. Mas estas, de tão leves, 
nem lhe desciam pelo rosto. As lagriminhas 
subiam pelo ar e vogavam suspensas. Depois, se 
fixavam no teto e ali se grutavam, missangas 
tremeluzentes. (COUTO, 2006, p.13) 

Nesse passo, sabe-se de seu choro, bem como de sua 

tristeza, e esta reafirma aspectos já prenunciados na sua 

caracterização. O que se dá com as lágrimas, objeto de sua 

                                                           
2 Optamos por citar ou referir esta narrativa a partir de sua publicação em Na berma de 
nenhuma estrada, e não na edição posterior, apropriada ao público-leitor infantil e/ou juvenil, 
porque nesta edição as páginas não são numeradas, como são naquela. 



273 

 

ação, reacende a figuração insólita, principiada com sua 

descrição. De maneira diversa do que se sabe lógica e 

racionalmente acontecer, as lágrimas “nem lhe desciam pelo 

rosto”, contrariamente, “subiam pelo ar e vogavam suspensas”. 

Na sequência, narram-se ações exercidas pela mãe. Os 

contornos situacionais dessas ações, por ele sofridas ou a ele 

dirigidas, perfazem diferentes processos de sua composição. 

Ela o pegava com uma única mão, em formato de concha, e não 

lhe falava, “assobiava, feita uma ave. Dizia que o filho não tinha 

entendimento para palavra” (COUTO, 2006, p.13), porque “Só 

língua de pássaro lhe tocaria o reduzido coração” (2006, p.13-

14). Reafirma-se sua diminuta dimensão física e, em parte, suas 

poucas capacidades. Nesse mesmo fragmento, fica-se sabendo 

que as situações que envolvem o menino vêm provocando 

“dizquedizeres”, com os quais “A senhora não se importava” 

(2006, p.14). 

Não vamos recontar a história passo a passo, porque 

toda ela não importa, de maneira essencial, para a figuração da 

personagem-título, o menino, uma vez que, como é esperado, 

diferentes submundos de personagens interagem, 

constelarmente, na macroestruturação dos mundos possíveis 

ficcionais. Há, nessa narrativa, os submundos da mãe, do pai e 

de demais personagens. Quem quiser saber a história toda, que 

a leia. Mia Couto ficará agradecido, e nós, felizes por o 

havermos provocado. 

Ainda assim, é importante, para situar o que à frente 

diremos acerca do menino, resvalarmos na figuração de sua 
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mãe e seu pai, pois, como sabemos, os submundos das demais 

personagens que atuam no macromundo textual se inter-

relacionam em sua arquitetura semionarrativa, determinando 

variados processos de figuração, seja das personagens, do 

espaço, do tempo, levando à efabulação. Portanto, importa 

saber que 

A mãe só tinha fala na igreja. No resto pouco 
falava. O marido, descrente de tudo, nem tinha 
tempo para ser desempregado. O homem era 
um farrapo, despacha-gargalos, entorna-
fundos. Do bar para o quarto, de casa para a 
cervejaria. (COUTO, 2006, p.14) 

Descrito como minusculinho e caracterizado como 

mísero, “dadas as dimensões de sua vida e não havendo 

berço à medida, a mãe colocou o menininho num sapato” 

(COUTO, 2006, p.14), não menos que “o esquerdo do único par, 

o do marido” (2006, p.14), que, “De então em diante, [...] 

passou a calçar de um só pé” (2006, p.14). Ser colocado “no 

sapatinho”, informação constante do título, mantém relação 

direta com o fato de que, “na quentura da palmilha, o miúdo 

aprendia já o lugar do pobre: nos embaixos do mundo. Junto ao 

chão, tão rés e rasteiro que, em morrendo, dispensaria quase o 

ser enterrado” (2006, p.14). 

Vamos nos permitir um desvio de nosso percurso 

crítico-analítico em direção a uma incursão crítico-

interpretativa, tendo em vista, salvo engano, ser esta a mais 

forte motivação de todas as nossas leituras ficcionais. 

Admitindo-se que, “Enquanto género narrativo, a fábula é um 

relato quase sempre breve, de ação relativamente tensa e 
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simples, apontando para uma conclusão ético-moral” (REIS, 

2018, p.151-152) e se propondo a “exercer uma ação 

potencialmente transformadora (educativa, moralizadora, 

etc.), que confirma as potencialidades perlocutivas da 

narrativa” (2018, p.152), nos parece acertado sugerir que O 

menino no sapatinho resvala, sobremaneira, no gênero 

fabular. Os variados processos de composição de suas 

personagens, especialmente aqueles que determinam a 

figuração da personagem-título, apontam para uma conclusão 

ético-moral de caráter social e religioso. 

Voltemos ao percurso crítico-analítico da figuração do 

menino, personagem-título da narrativa em questão. Descrito 

como ser de dimensões físicas mínimas e caracterizado como 

indivíduo extremamente pobre, cujo berço improvisado era o pé 

esquerdo de sapato do único par de calçados do seu pai, “Uma 

peúga desirmanada lhe fazia de cobertor” (COUTO, 2006, p.14). 

Face a isso, sua mãe, “Todas as manhãs, de prevenção, [...] 

avisava os demais e demasiados: Cuidado, já dentrei o menino no 

sapato.” (2006, p.14). Levava os dias preocupada, “não deixava 

que o berço fugisse da vislembrança dela” (2006, p.14). 

Um diálogo entre a mãe e o pai do menino implica um 

novo processo de composição da personagem-título. Em meio 

à discussão sobre o pé de sapato tirado ao pai para servir de 

berço ao menino, a mãe lhe diz, buscando convencê-lo do fim 

adequado que se deu ao calçado: “Veja o seu filho, parece 

Jesuzinho empalhado, todo embrulhadinho nos bichos de 

cabedal” (COUTO, 2006, p.15). A figura do menino no sapatinho 

é, assim, comparada à imagem de Jesus nascituro na 
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manjedoura. Mas a intencionalidade semântico-referencial do 

autor delineia a imagem do menino para além da imagem 

referenciada de Jesus. Na percepção da mãe, “Ainda o filho 

estava melhor que Cristo – ao menos um sapato já não é bicho 

bruto” (2006, p.15). Para o pai, mais valia ter o pé do sapato de 

volta para calçar, desfazendo-se do menino. A mãe ficou 

estarrecida e lhe pediu “um tempo, na espera que o bebé 

graudasse” (2006, p.15). 

E o tempo avançava, “Até que o ano findou, esgotada a 

última folha do calendário. Vinda da igreja, a mãe descobriu-se 

do véu e anunciou que iria compor a árvore de Natal” (COUTO, 

2006, p.16). Família “miserenta”, a mãe “Tirou à lenha um tosco 

robusto. Os enfeites eram tampinhas de cerveja, sobras da 

bebedeira do homem” (2006, p.16). Esperançosa, religiosa e 

crédula, “Junto à árvore ela rezou [...]. Pediu a Deus que fosse 

dado ao seu menino o tamanho que lhe era devido. [...] Talvez, 

depois, um berço adequado” (2006, p.16). E, “Na sagrada 

antenoite, [...] fez como aprendeu dos brancos: deixou o 

sapatinho na árvore para uma qualquer improbabilíssima 

oferta que lhe miraculasse o lar” (2006, p.16). 

Ela tentou, a todo custo, manter-se acordada por toda a 

noite, na expectativa do que lhes pudesse vir de surpresa 

divina. Já “Despontavam as primeiras horas quando lhe 

pareceu escutar passos na sala. E, depois, o silêncio. Tão 

espesso que tudo se afundou e a mãe foi engolida pelo 

cansaço” (COUTO, 2006, p.16). Na manhã seguinte, “Acordou 

cedo e foi direto ao arbusto de Natal” (2006, p.16). Emerge, 

com esse acontecimento, o evento insólito corolário da 
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narrativa. “Dentro do sapato, porém, só o vago vazio, a redonda 

concavidade do nada” (2006, p.16). E a pergunta se faz 

necessária: “O filho desaparecera?” (2006, p.16). 

Houvesse a narrativa encerrado com essa pergunta, 

diríamos, sem hesitação, que se trata de um texto 

propriamente fantástico. Mas não se deu bem assim. O menino 

não desaparecera, “Não para os olhos da mãe. Que ele tinha sido 

levado por Jesus, rumo aos céus, onde há um mundo apto para 

crianças” (COUTO, 2006, p.16). A mãe acreditava na intervenção 

deífica, na manifestação do maravilhoso, e, “Descida em seus 

joelhos, agradeceu a bondade divina” (2006, p.16). Estaria certa? 

De relance, [ela] ainda notou que lá no teto já 
não brilhavam as lágrimas do seu menino. Mas 
ela desviou o olhar, que essa é a competência 
da mãe: o não enxergar nunca a curva onde o 
escuro faz extinguir o mundo. (2006, p.16) 

Passado isso, 

A mãe ordenou que se fosse ao quintal e se 
trouxesse o esquecido pai. O velho entrou sem 
entender o motivo do chamamento. Mas, assim 
que passou a porta, ele olhou o nada e chamou, 
em encantando riso: – Sombrinha, que faz você 
nessa poeirinha? [...] Venha que eu vou cuidar 
de si. (COUTO, 2006a, p.16) 

Epa... Estamos nos deixando levar pela sedução. Essa é 

outra história, a do “não desaparecimento de Maria 

Sombrinha”, que vai ficar para outro momento. Por ora, 

ficamos por aqui. 
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Regina Michelli 

Navegadores antigos tinham uma 
frase gloriosa: “Navegar é preciso; 

viver não é preciso”. 

Quero para mim o espírito [d]esta 
frase, transformada a forma para a 

casar com o que eu sou: Viver não é 
necessário; o que é necessário é 

criar. 

(Fernando Pessoa) 

1. INTRODUÇÃO 

Começo este texto partindo de uma informação 

recente. Leiturinha, um clube de assinaturas de livros infantis, 

nos moldes do Clube de Leitura que havia outrora, lançou um 

edital em 4 de fevereiro de 2019. O objetivo do edital e de um 

encontro promovido na sede da empresa, em Poços de Caldas 

(MG), visava a estreitar os laços com as editoras, a fim de que 

elas conhecessem o trabalho desenvolvido, bem como os 

critérios de escolha e seleção dos títulos que fariam parte do 

acervo no período de 2019-2020. Em matéria de 29 de janeiro 

de 2019, o site da Publishnews informa que o Leiturinha, 

fundado em 2014, atende mais de 135 mil famílias, tornando-

                                                           
1 Este trabalho é produto parcial correlacionado ao projeto de pesquisa em estágio pós-
doutoral intitulado “Mat(r)izes da Metamorfose na Literatura Infantojuvenil”, sob orientação 
da Prof.ª Dr.ª Marisa Martins Gama-Khalil, da UFU. 
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se alvo de desejo de muitas editoras, graças às tiragens altas e 

ao número estável de vendas por assinatura. 

Feito esse preâmbulo, interessa destacar um dos critérios 

exposto no edital de 4 de fevereiro: não seria aceita a inscrição, 

por parte de editoras, de obras que “apresentem seres mágicos, 

como bruxas, fadas e duendes, como temática central na história” 

(2019)2. Essa exclusão repercutiu negativamente, levando o clube 

a se retratar: 

Ao abordar a questão da exclusão de alguns 
temas em edital de projeto, a Leiturinha 
cometeu um erro. A curadoria não exclui bruxas, 
fadas e duendes, especialmente porque sabe-se 
da importância do imaginário e destes seres 
mágicos na literatura infantil. [...] 

A intenção da Leiturinha é respeitar a 
diversidade de crenças, valores e culturas 
dentro de seleções surpresa enviada para 
milhares de famílias. Refletindo sobre a 
questão, foi publicada uma nova versão do 
edital, com a reformulação deste tópico. (online, 
20193) 

A pergunta que inquieta é por que seres mágicos, como 

bruxas, fadas e duendes, ocupando a centralidade da cena 

narrativa, estariam banidos de livros para crianças ou mesmo 

para jovens. Que ameaça reside na magia, na fantasia, no 

maravilhoso, elementos desde há muito presentes na literatura 

e encantando as crianças? Voltaremos a essa questão. 

                                                           
2 In www.publishnews.com.br/materias/2019/03/07/leiturinha-publica-nova-versao-do-seu-edital 
Acesso em maio.2019. 
3 In https://leiturinha.com.br/blog/café-com-leiturinha/ Acesso em maio.2019 

http://www.publishnews.com.br/materias/2019/03/07/leiturinha-publica-nova-versao-do-seu-edital
https://leiturinha.com.br/blog/café-com-leiturinha/
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ACERCA DO MARAVILHOSO E DA METAMORFOSE 

Segundo a filosofia chinesa contida no I-Ching: o livro 

das mutações (2006), o que temos de mais certo na vida 

humana são as mudanças. Nada é fixo e imutável, a vida avança 

produzindo alterações, boas ou más, mas que se convertem 

sempre em aprendizagem para aquele que já adquiriu alguma 

sabedoria na existência. Partindo da premissa da contingência 

da mudança, este trabalho pretende refletir sobre a função da 

metamorfose no cenário do maravilhoso, tendo em vista a 

importância desse tipo de narrativa na literatura infantil. 

O maravilhoso insere as narrativas em uma ambiência 

de faz de conta em que ficcionalmente os episódios mais 

inusitados recebem o beneplácito da naturalização, 

convidando o leitor a viagens que ultrapassam o real empírico. 

Como num passe de mágica, objetos adquirem vida ou são 

portadores de sortilégios, animais falam, um ser por vezes 

repugnante se transforma em um belo príncipe ou mesmo em 

uma princesa de incomparável beleza, personagens evidenciam 

poderes sobrenaturais e episódios que ferem a lógica 

cartesiana ocorrem na narrativa. Não se instala, porém, o 

estranhamento diante desses fenômenos: personagens, 

narrador e leitores lidam com o sobrenatural como algo crível 

na dinâmica ficcional do maravilhoso: 

encantamentos, milagres, metamorfoses, tudo 
é possível dentro dos parâmetros físicos desse 
espaço maravilhoso, o que justifica que os 
personagens – e o narrador – assumam o que 
ocorre sem questionamentos. Porque é algo 
normal, natural. E, por sua vez, o leitor o aceita 
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também porque não há nada no texto que o 
obrigue a confrontar o que nele sucede com sua 
própria experiência do real. (ROAS, 2011, p.55, 
tradução nossa)4 

Se pensarmos no maravilhoso como gênero, com apoio 

nas reflexões do pesquisador Tzvetan Todorov (2004), verifica-

se a inserção do conto de fadas como uma das variedades do 

maravilhoso, texto em que os acontecimentos sobrenaturais 

não provocam surpresa. Nesse cenário, a metamorfose é um 

dos principais elementos que integra o maravilhoso, prodígio 

frequente e característico dos contos de fada da tradição: 

mãos são cortadas, encontradas e religadas ao 
corpo; bebês têm a garganta cortada, mas 
depois são trazidos de volta à vida; uma 
lâmpada enferrujada se transforma em talismã 
todo poderoso [...]. Mais do que a presença das 
fadas, a função moral, a antiguidade imaginada, 
o anonimato oral da fonte primeira e o final feliz 
(embora todos esses fatores contribuam para a 
definição do gênero), é a metamorfose que 
define o conto de fadas. (WARNER, 1999, p.17) 

Entende-se por metamorfose, em sentido restrito, a 

transformação física de um ser em que sua aparência original 

se modifica estruturalmente, transformando-se em outro ser 

da mesma espécie, de outra espécie ou materialidade. Um 

exemplo bastante conhecido é a história “A Bela e a Fera”, mas 

há transformações de personagens humanos em vegetais, 

                                                           
4 Original: “encantamientos, milagros, metamorfosis, todo es posible dentro de los parámetros 
físicos de ese espacio maravilloso, lo que justifica que los personajes – y el narrador – asuman 
lo que ocurre sin cuestionarlo. Porque es algo normal, natural. Y, a su vez, el lector lo acepta 
también porque no hay nada en el texto que le obligue a confrontar lo que en él sucede con su 
propia experiencia de lo real” (2011, p.55). 
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como a ninfa Dafne convertida em loureiro para fugir à 

perseguição de Apolo. Há ainda minerais que adquirem a forma 

humana, como Galatéia, a estátua esculpida por Pigmalião, que 

ganha vida, ou, ao contrário, personagens que viram estátuas, 

como “O Fiel Dom José”, em Câmara Cascudo (2004) ou “João 

Fiel”, nos irmãos Grimm (2006a), textos por nós já analisados, 

juntamente com outros do mesmo ciclo (MICHELLI, 2020). 

A metamorfose está quase sempre associada a uma 

maldição que degrada o ser, via de regra adulterando sua 

condição primeva. É um processo que existe na natureza, basta 

lembrarmos a vida inicial de sapos e borboletas, e igualmente 

faz parte da história da humanidade, presente nas mitologias 

de vários povos, se não de todos. Não nos ateremos, porém, à 

presença da metamorfose na História e nos mitos, com vasto 

material para pesquisa. 

2. ACERCA DA METAMORFOSE BENÉFICA POR MÃOS FEMININAS 

Neste trabalho, nosso intuito é fixar o olhar no processo 

realizado por personagens femininas, capazes de agenciar a 

transformação benéfica na qualidade de sujeitos: busca-se 

analisar a metamorfose perpetrada pela personagem feminina 

ou que dela depende para ocorrer, quer como estratégia de 

auto beneficiamento, quer como redenção de outrem. 

O que se pretende com a pesquisa é destacar o 

protagonismo feminino, por meio de uma metamorfose que 

não articula, por exemplo, as maldições de bruxas, madrastas e 

afins. Se, nesses casos, a metamorfose está a serviço do mal, 

ratificando a ligação da malignidade com a personagem 
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feminina, neste texto, na contramão do que se vê com 

frequência, queremos destacar o protagonismo mágico, 

benéfico, feminino, que se volta para si ou para o auxílio a 

outras personagens das narrativas. O foco recai nas 

personagens femininas principais, ainda que haja narrativas 

em que a ação salvadora repouse na mediação de personagens 

femininas secundárias, como, por exemplo, “A Ovelhinha e o 

Peixinho” (2006, p.113-115), em que a ama dos animais do 

título recorre a uma sábia mulher capaz de fazer com que eles 

recobrem a forma humana, e “Os Três Passarinhos” (2012, 

p.74-78, tomo 2), em que a protagonista é auxiliada por uma 

velha senhora. 

Por corpus ficcional, optou-se pelos contos da tradição, 

especialmente os dos escritores alemães Jacob (1785-1863) e 

Wilhelm (1786-1859) Grimm, mais conhecidos como os irmãos 

Grimm, relativizando também as afirmações da passividade 

feminina nas narrativas da tradição, ainda que tenhamos intenção 

de, mais à frente, alargar a pesquisa à contemporaneidade. 

2.1. O ciclo do noivo-animal 

Um primeiro conjunto de obras em que se observa esse 

protagonismo feminino é o que agrupa as narrativas do Ciclo do 

Noivo-animal. Recorrendo ao psicanalista Bruno Bettelheim 

(1980), define-se este ciclo pela presença de uma personagem 

masculina ou feminina (noivo/noiva-animal) amaldiçoada, que 

se encontra fora de sua esfera humana, geralmente animalizada 

ou monstruosa. A redenção da personagem ocorre pela ação do 

parceiro, o que envolve provas difíceis de serem realizadas. 
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No ciclo do noivo-animal, as personagens masculinas 

dependem da ação feminina para se libertarem de algum 

malefício. Comecemos por ilustrar essa perspectiva com o 

conto “A velha na floresta” (2012, p.177-179, tomo 2). A 

protagonista é uma pobre criada, sobrevivente ao assalto de 

ladrões em meio à travessia de uma grande floresta, ocasião 

em que seus patrões foram mortos. A vivacidade da menina é 

atestada na história desde o início: ela escapara com vida por 

ter pulado da carruagem e se escondido atrás de uma árvore. 

Sozinha e desolada, a personagem busca encontrar algum 

caminho, mas não atinge seu intento e decide permanecer 

embaixo de uma árvore, após entregar-se a Deus, religiosidade 

ratificada pela narrativa em outros momentos. Ainda que 

recorra a Deus, quem atende a seus rogos é uma pombinha 

branca: marca inequívoca do maravilhoso, o animal lhe 

entrega, sucessivamente, três pequenas chaves de ouro que 

abrem árvores nas quais ela encontra alimento, abrigo e roupas 

magníficas. O narrador assinala a passagem do tempo, 

afiançando a vida tranquila da personagem, sempre protegida 

pela pombinha em suas visitas diárias. 

Dois elementos chamam a atenção: o vegetal e o 

animal, ambos ligados ao maravilhoso. A pombinha atua como 

uma fada madrinha, protegendo sua afilhada e provendo-a do 

necessário. Na história de Cinderela, dos Grimm, é também 

uma pombinha branca que concede trajes e carruagem para a 

heroína ir ao baile, substituindo a fada do conto de Charles 

Perrault. A árvore associa-se ao simbolismo da Terra Mãe 

acolhedora, das forças criadoras da Árvore da Vida, tendo sido 
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venerada por diversas culturas, como atestam as pesquisas de 

Mircea Eliade (1979). A árvore do conto concentra em si os bens 

de que a heroína precisa e usufrui, como leite e pão, que lhe 

garantem a saciedade da fome; uma cama macia, permitindo-

lhe o conforto de uma boa noite de sono; roupas adornadas 

com ouro e joias, que lhe conferem a aparência de uma 

princesa. A pequena chave – entregue pela pombinha, descrita 

como de ouro e dourada nas duas primeiras vezes – é o objeto 

mágico que acessa esses bens recolhidos na árvore. 

A vida boa e calma da heroína é interrompida pela 

pombinha que a interroga sobre lhe prestar um favor, a que ela 

prontamente aquiesce. Inicia-se o processo de redenção da 

ave, que orienta a protagonista a entrar na casa de uma velha 

sentada ao fogão, passar por ela sem nada falar, ultrapassar 

uma porta e, no cômodo seguinte, pegar o anel mais simples 

que vir, trazendo-o para a pombinha. Ela recebe duas 

recomendações: não responder à velha, não pegar os anéis 

preciosos que lá se encontram. A heroína segue as orientações 

recebidas, descobre o anel desejado no bico de uma ave em 

uma gaiola, que a velha tenta esconder. A menina sai da casa 

com o passarinho e o anel, aguardando, recostada numa 

árvore, o retorno da pombinha. Para sua surpresa, a árvore 

abraça-a transformando-se em um belo príncipe, que lhe conta 

a sua história: a velha é uma bruxa que o havia transformado 

em árvore, durante algumas horas do dia, e em pomba branca, 

em outros momentos; a maldição seria desfeita quando ele 

obtivesse o anel, fazendo também com que criados e cavalos 
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deixassem de ser árvores. O final feliz garante o retorno ao 

reino e o casamento entre o príncipe e a criada. 

Pertencendo ao ciclo do noivo animal, o conto evidencia 

mais o método de redenção que as explicações para a maldição. 

Segundo a pesquisadora Marie-Louise Von Franz (1993), os 

contos de fadas raramente apresentam uma explicação para o 

encantamento. Por redenção, a autora refere-se a uma 

situação em que a personagem amaldiçoada ou enfeitiçada 

recupera sua condição primeva, por meio de determinados 

acontecimentos ou eventos da história, rigorosamente 

seguidos. No conto em questão, emerge a interdição da fala 

como a primeira estratégia de redenção. A seguir, a escolha do 

objeto de menor valor material, exigindo a resistência da 

protagonista à atração das joias que se encontravam no local. 

A prova pode simbolizar o desprestígio da aparência em 

relação à essência: os anéis com pedras preciosas encerram um 

valor superficial e poderiam desviar a heroína de seu objetivo, 

que era obter o anel pedido pela pombinha branca, aquele que 

resgataria o príncipe de sua condição amaldiçoada. A 

metamorfose redentora ocorre graças à ação da personagem 

feminina: “Você me salvou.” (GRIMM, 2012, p.179, tomo 2), 

declara o príncipe ao retornar à forma humana. 

Outra metamorfose interessante de aqui rapidamente 

se comentar é a do conto “O rei sapo ou o Henrique de Ferro” 

(2012, p.35-39, tomo 1), ainda que se afaste do tema em 

questão. A história do príncipe sapo consagra, num imaginário 

coletivo, a redenção da personagem animal por meio de um 

beijo da princesa. No conto dos Grimm, porém, a protagonista, 
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tomada de asco e fúria, arremessa o animal na parede, 

momento em que ele retorna à sua forma humana: 

Toda metamorfose externa ou mesmo 
transformação interna – todo processo de 
crescimento e amadurecimento – é doloroso. O 
sapo é redimido de sua condição animalizada 
graças a uma ação violenta da princesa, processo 
que implica a recuperação de sua humanidade. 
(SANT’ANNA; MICHELLI, 2020, p.178) 

A história de “Os seis cisnes” (2012, p.232-235, tomo 1) 

ressoa no conto do dinamarquês Hans Christian Andersen 

intitulado “Os Cisnes Selvagens”. A narrativa dos Grimm tem 

início com um rei perdido em uma floresta. Ele encontra uma 

bruxa que lhe prediz a morte, exceto se ele aceitar o casamento 

com a filha dela, uma bela jovem de quem ele tem medo. O rei 

retorna ao palácio e cumpre sua palavra, mas esconde os sete 

filhos do primeiro casamento, seis meninos e uma menina, em 

um castelo, no meio mais recôndito de uma floresta: para 

chegar lá, ele lança um novelo de linha que se desenrola 

magicamente, objeto que lhe foi dado por uma sábia mulher 

(que mais parece uma fada). A rainha desconfia das idas do 

marido à floresta, descobre a razão, confecciona sete camisas 

de linho e vai ao castelo, utilizando-se também do novelo. Ao 

chegar, lança as camisas sobre os seis enteados, que se 

transformam em cisnes, sem perceber que a menina escapara 

ao sortilégio. A irmã, para redimir os irmãos, precisa 

confeccionar seis pequenos camisões com pétalas de 

crisântemos ao longo de seis anos, permanecendo sem falar ou 

rir durante o período. A redenção dos irmãos implica, pois, o 
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silêncio, a mortificação e o sacrifício da protagonista ao longo 

de um tempo prefixado. 

A ação da princesa sofre a interferência de um rei, que se 

apaixona e se casa com ela, a despeito do repúdio da mãe a uma 

nora muda, cuja origem familiar era desconhecida. Nascido o 

primeiro filho do casal, a mãe do rei rapta a criança, besunta a 

boca da nora de sangue e diz ao filho que ela devorara o bebê, 

acusando-a de bruxa. Mesmo sem ouvir quaisquer explicações 

da esposa, o rei confia nela e não acredita na história. O mesmo 

se repete pelo nascimento do segundo filho, mas, dessa vez, a 

protagonista é condenada à fogueira, permanecendo em sua 

tarefa de costurar os seis camisões para redimir os irmãos. O 

exato dia de sua morte corresponde ao fim do período de seis 

anos. Conduzida à fogueira, ela leva consigo os seis trajes, 

redime os irmãos e pode, enfim, narrar sua história e as 

maldades da sogra, queimada em seu lugar. O final atesta a 

felicidade da protagonista ao lado do rei e dos irmãos, mas não 

há referência aos filhos raptados. 

Ainda que entendamos o fato de a protagonista cumprir 

um desígnio que lhe é outorgado para libertar os irmãos, da 

ação dela depende a libertação deles, tanto de sua persistência 

diante das adversidades, quanto de seu efetivo trabalho na 

confecção das roupas a partir de pétalas de flor. O casamento 

com o rei igualmente assinala uma trajetória em que não há 

escolha da personagem feminina – literalmente tolhida em sua 

voz. A narrativa afiança, porém, o amor do rei pela esposa e o 

final feliz a seu lado, quando ela recupera a condição de sujeito 

ao poder enunciar sua história e seus desejos. 
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2.2. O caminho Psique 

Há um ciclo de contos da tradição em que se observa o 

que denominamos de “o caminho Psique”. A redenção da figura 

masculina implica a realização de uma espécie de via crucis pela 

personagem feminina: a protagonista precisa percorrer um 

longo caminho, quase sempre atrelado a elementos da 

natureza, para redimir o parceiro, caminho que 

simbolicamente pode remeter à ideia de superação de 

condições regressivas, de ultrapassagem da “natureza” própria 

do ser humano no que tange à ligação com forças primitivas. 

Cumpre assinalar que essa peregrinação árdua, e por vezes 

dolorosa, pode emergir igualmente em algumas narrativas 

como forma de a protagonista reparar algum descuido durante 

a redenção do amado: nesses casos, desenvolve-se uma 

trajetória de aprendizagem, bem sucedida ao final, mas cuja 

origem parece residir numa espécie de punição. 

O que denominamos de “o caminho Psique” remete à 

história entre o deus do Amor e a mortal de rara beleza, mito 

que integra trabalho anterior nosso (MICHELLI, 2001). 

Explicando de forma breve, Psique, curiosa para saber quem é 

o ser que a visita todas as noites, insuflada pela desconfiança 

das irmãs de que poderia ser um monstro, surpreende-se com 

a beleza de Eros. O deus do amor, porém, acorda, ferido pela 

gota de óleo fervente que cai em seu ombro, e desaparece. 

Começa a via crucis de Psique para recuperar o amor de Eros. 

Sem sucesso, ela se dirige a Afrodite, de quem recebe quatro 

tarefas, “aparentemente impossíveis, que simbolizam sua 

redenção e a própria resistência do amor às dificuldades, 
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entrelaçando elementos essenciais (terra, água, ar, diferentes 

animais, plantas).” (MICHELLI, 2001, p.230). A primeira consiste 

em separar uma montanha de sementes de diferentes 

espécies; na segunda, precisa recolher flocos de lã de ouro dos 

carneiros ferozes; o terceiro trabalho é recolher, em uma taça 

de cristal, a água de uma fonte guardada por terríveis dragões; 

por fim, enfrentar a própria morte: Psique carece de se dirigir 

ao Hades a fim de pedir, a Perséfone, um pouco da beleza 

imortal para Afrodite. A realização das provas evidencia tanto o 

empenho da mortal, quanto a necessidade de ajuda para o 

cumprimento das tarefas. 

Nos contos da tradição, há algumas narrativas que 

retomam a necessidade de a protagonista atravessar 

diferentes espaços ou se conectar a diversos seres/elementos, 

geralmente ligados às forças da natureza. A preocupação pode 

residir em salvar um esposo enfeitiçado ou irmãos 

amaldiçoados pelos pais ou pela madrasta: nesse tipo de 

conto, cabe à figura feminina agenciar a redenção dos 

encantados, cumprindo uma trajetória praticamente 

iniciática, por significar a penetração tanto de espaços 

perigosos, quanto simbolicamente ligados a forças primitivas 

da natureza, assinalando a ultrapassagem de obstáculos e a 

realização de provas que podem conduzir ao mito do herói 

(CAMPBELL, 1993). 

Alguns exemplos dessa temática nos Grimm encontram-

se em “Os Três Corvos”, “Os Sete Corvos”, “O príncipe Cisne”, 

“A cotovia cantante e saltitante”, “O Fogão de Ferro”. 
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As duas primeiras narrativas são bem semelhantes. Em 

“Os Três Corvos” (2012, p.135-136, tomo 1), a mãe amaldiçoa os 

filhos como ateus e eles se transformam em corvos. A irmãzinha 

sai de casa à procura deles, levando, consigo, um banquinho para 

descansar. Em suas andanças, os pássaros voam uma única vez 

por sobre a cabeça da menina, deixando cair um anel que ela 

identifica como tendo sido presente dela ao irmão mais novo. No 

conto “Os Sete Corvos” (2006, p.30-32), o pai amaldiçoa os sete 

filhos rapazes, por demorarem na realização de uma tarefa: 

trazer água para o batismo da irmã recém-nascida. A praga 

proferida atua magicamente realizando o desejo: “Gostaria que 

fossem transformados em corvos” (2006, p.30). Mesmo 

arrependido, o pai não consegue reverter a palavra mal dita. 

Quando crescida, a menina descobre a existência dos irmãos, 

culpa-se pelo ocorrido e decide partir à procura deles. Leva 

consigo um anel dos pais, pão e água, além de um pequeno 

banco para quando estiver cansada. Nas duas histórias, há a 

referência ao banco, que parece ser bastante necessário, 

indiciando a árdua caminhada que a jovem teria pela frente, e o 

anel, elemento ligado a uma identificação familiar. 

Em ambos os contos, a protagonista viaja até fim de 

mundo, afirmando-se, simbolicamente, a ultrapassagem do 

possível. Chega à casa do Sol, rapidamente se afastando pela 

quentura danosa. Atinge à Lua, mas a frieza e a provável 

maldade de quem afirma sentir cheiro de carne humana levam 

a menina a buscar refúgio entre as estrelas, que a acolhem com 

gentileza. Ela é orientada pela Estrela da Manhã a libertar os 

irmãos que se encontram no castelo de vidro, recebendo um 
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ossinho a fim de abrir o portão. Nas duas histórias, ela perde 

esse elemento: na primeira narrativa, ela corta o dedo 

mindinho; na segunda, apenas o insere na fechadura, em 

ambas, o portão se abre. Ela é recebida por um anãozinho, que 

se refere aos corvos como senhores do castelo. Ao retornarem, 

os corvos percebem a presença de alguém e o último encontra 

o anel no respectivo copo de vinho. A simples presença da irmã 

é o motivo de redenção dos irmãos corvos, que retornam à 

forma humana e à casa paterna. O anel simboliza, de certa 

forma, a chave para a identificação da irmã. 

O conto “O príncipe Cisne” (2012, p.277-280, tomo 1) 

apresenta uma jovem sozinha na floresta, quando um cisne se 

aproxima dela e se identifica como um príncipe enfeitiçado: 

para cessar o encantamento, basta a jovem segurar a ponta de 

um novelo de linha e deixar que ele se desenrole, sem 

arrebentar. A outra ponta, levada pelo cisne, permitirá que ele 

chegue a seu reino, onde ele se libertará do encantamento e se 

casará com a jovem. Quando a tarefa está próxima de se 

encerrar, a linha enrosca num espinheiro e arrebenta, deixando 

a protagonista muito triste. 

Ainda na floresta, ela busca abrigo para passar a noite, o 

que encontra numa casa habitada por uma velha senhora 

bondosa, cujo marido, porém, é um devorador de gente – 

provavelmente um ogro, de olfato apurado. A senhora alimenta 

e esconde a moça, mas o marido a descobre embaixo da cama, 

pois sente o cheiro de carne humana. A muito custo, a esposa o 

convence a deixar a “iguaria” para ser devorada no café da 

manhã. Antes do amanhecer, a senhora, identificando-se como 
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o Sol, orienta a jovem a fugir e lhe dá de presente uma pequena 

roca de fiar dourada. Na segunda noite, ela igualmente chega a 

uma casa em tudo igual à anterior, mas a velhinha se identifica 

como a Lua, dando-lhe um fuso dourado. Na terceira noite, 

recebe uma bobina dourada da personagem, nomeada Estrela, 

que lhe informa estar o príncipe Cisne em seu reino, 

desencantado e casado, morando no alto da Montanha de Vidro. 

A narrativa segue sequências que se encontram em 

várias histórias da tradição: o rei ou príncipe já está casado ou 

prestes a se casar; a primeira noiva ou esposa tem objetos 

(fruto dos presentes recebidos) desejados pela nova parceira, 

que os obtém a custa de um trato: a primeira passar a noite no 

quarto do príncipe (ou em quarto ao lado). Neste conto, a 

protagonista senta-se em frente ao palácio e fia com sua roca 

de ouro, despertando a cobiça da rainha. Ela concorda em dar 

a roca em troca de passar a noite ao lado dos aposentos do rei. 

Durante a noite, a protagonista canta a sua desdita e a 

trajetória que percorrera, os obstáculos que enfrentara, 

nomeando-se Juliana, o que é raro acontecer nos contos da 

tradição. O rei, porém, dorme profundamente, graças a uma 

bebida que a rainha lhe dera. A história se repete com o fuso, 

mas na terceira noite, em que a rainha deseja adquirir também 

a bobina dourada, a heroína combina com o serviçal do rei de 

outra bebida, que não a porção sonífera da rainha, ser lhe 

servida. O rei acorda e reconhece a voz da primeira noiva. Outro 

estratagema bastante recorrente nos contos é perguntar à 

segunda parceira se, ao se recuperar uma chave antiga, deve-

se ficar com a nova ou a primeira. A resposta, invariavelmente, 
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aponta para antiga, talvez afiançando a primazia do tempo, da 

experiência e da antiguidade. De posse dessa resposta, o rei 

deste conto rompe com a rainha, que retorna ao castelo do pai, 

casando-se com a primeira noiva. 

O conto “A cotovia cantante e saltitante” (2012, p.21-26, 

tomo 2) aglutina núcleos narrativos de várias histórias, a 

começar por “A Bela e a Fera”, de Madame de Beaumont. Um 

homem, antes de viajar, pergunta às filhas o que desejam. As 

duas primeiras querem pérolas e diamantes; a mais nova lhe 

pede, em vez de uma rosa, como Bela no conto citado, uma 

cotovia cantante e saltitante. Ele obtém os presentes valiosos, 

mas procura inutilmente a ave para a filha preferida. O caminho 

de volta à casa leva-o a uma floresta em cujo interior avista um 

castelo grandioso. Perto do castelo, há uma árvore onde ele vê 

uma cotovia cantante e saltitante. Ao pedir ao criado para 

apanhar a ave, um leão aparece, ameaçando devorá-lo por 

roubar a cotovia. Como única forma de salvamento, o leão 

propõe ao viajante entregar-lhe a primeira coisa que encontrar 

ao retornar a sua casa, tópico reiterado em várias narrativas dos 

Grimm. O homem reluta, temendo ser a filha caçula a recebê-lo, 

mas o criado, apavorado, convence o amo a aceitar o acordo. 

Ao chegar com a cotovia, a primeira a vir a seu encontro 

é a filha preferida, que honra o acordo paterno. Ao penetrar a 

floresta, o leão surge, mas a narrativa esclarece que ele é um 

príncipe encantado: de dia, ele é um animal feroz; à noite, ser 

humano, bem como as demais personagens da corte. Os dois 

se casam, passando as noites acordados e dormindo de dia. O 

narrador informa que eles vivem felizes por muito tempo. 
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O príncipe leão avisa à esposa sobre o casamento da 

irmã mais velha. Ela comparece à cerimônia e retorna ao 

castelo, sem maiores obstáculos. O mesmo não ocorre no 

casamento da segunda irmã: a protagonista exige que o marido 

a acompanhe. Ele lhe explica o perigo da situação: se um raio 

de luz o atingir, ele será transformado em pomba, obrigado a 

viver nessa condição por sete anos. A esposa promete protegê-

lo da luz e partem, com o filho pequeno. Apesar das 

precauções, a metamorfose ocorre: “Durante sete anos terei de 

sair voando pelo mundo, mas a cada sete passos vou deixar cair 

uma gota de sangue e uma pena branca, que lhe indicarão o 

caminho; se você me seguir, poderá quebrar o feitiço.” (2012, 

p.23, tomo 2). 

Tem início a caminhada da jovem protagonista mundo 

afora. Diferentes das demais narrativas, a trama não se resolve 

ao fim dos sete anos. Quando o prazo está prestes a se 

encerrar, a pomba desaparece. A jovem empreende o caminho 

Psique: vai em busca do Sol e, depois, da Lua, com o argumento 

de que, como eles penetram em todos os espaços, poderiam 

ter visto a pomba branca. Tanto o Sol quanto a Lua não viram o 

animal buscado, mas o primeiro lhe dá uma caixinha e a 

segunda, um ovo. Ambos são objetos mágicos a serem abertos 

quando ela se vir em apuros. O próximo encontro da heroína é 

com o Vento da Noite que, sem notícias sobre a pomba, 

pergunta a outros três ventos. O Vento Sul viu a ave e assinala, 

à personagem, sua nova “odisseia”: a pomba retornou à forma 

leonina, findos os sete anos, e luta contra um dragão, que é 

uma princesa enfeitiçada. O Vento da Noite orienta a jovem 



297 

 

quanto ao modo de redimir o leão e o dragão, bem como as 

ações a serem impetradas a fim de retornar a sua casa, com o 

príncipe. Novas sequências narrativas se abrem no conto, 

bastante longo se comparado aos demais dos Grimm. 

A jovem segue as orientações recebidas, mas a princesa, 

que recuperara a forma humana, foge com o príncipe, deixando 

a viajante desolada e novamente sozinha. Sem desistir de seu 

intento, a protagonista enceta nova viagem em busca do 

amado: “E saiu caminhando, percorrendo caminhos muito, 

muito longos, até finalmente chegar ao castelo em que os dois 

viviam juntos.” (GRIMM, 2012, p.25, tomo 2). 

Tal como no conto anterior, a história mostra que o 

príncipe está prestes a se casar, mas a primeira esposa tem 

objetos que são cobiçados pela nova pretendente e obtidos 

em troca de a primeira passar a noite no quarto do príncipe. O 

príncipe dorme, graças a uma bebida que lhe é dada, e não 

ouve a história contada pela protagonista. No segundo dia, 

porém, o príncipe passa a noite acordado, reconhece a voz da 

esposa e afirma que o encantamento da noiva se quebrara, 

proporcionando-lhe a recuperação da memória. Os dois, 

temendo a fúria do feiticeiro, pai da noiva, fogem do castelo e, 

seguindo as recomendações do Vento da Noite, retornam à 

casa e ao filho, já crescido. 

Em “O Fogão de Ferro” (2012, p.194-200, tomo 2), o 

elemento que dá título ao conto aprisiona, em plena floresta e 

por muitos anos, um príncipe enfeitiçado por uma bruxa. A 

redenção surge por meio de uma princesa que se perde na 
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mesma floresta. A princípio, ela não se convence de que o fogão 

é um príncipe, que deseja se casar com ela, mas aceita a ajuda 

em troca de retornar com uma faca e raspar um buraco no 

ferro. Uma vez no reino de seu pai, os dois tramam enviar, ao 

fogão de ferro, inicialmente a filha do moleiro, em seguida, a 

filha do criador de porcos, ambas muito belas. As duas, porém, 

não conseguem realizar o feito, provavelmente reservado à 

primeira, autêntica princesa. Ameaçada pelo fogão, a princesa 

se rende ao compromisso, mas, ao fazer um pequeno buraco, 

espia por ele e vê um formoso príncipe no interior do fogão, a 

quem liberta: “Você é minha e eu sou seu, você é minha noiva 

e me salvou” (2012, p.196, tomo 2), diz-lhe o príncipe. Com 

história semelhante, até este ponto, há “Vapt-Vupt-Zum” 

(2012, p.312-314, tomo 1). A trama de “O Fogão de Ferro”, 

porém, continua. 

A princesa, antes de seguir com o príncipe a quem 

redimira da maldição, pede-lhe para retornar ao castelo do pai. 

Uma interdição é lançada, indiciando o corte com os laços 

paternos: ela não poderia proferir mais de três palavras e 

deveria voltar à floresta. Rompido o interdito, príncipe e fogão 

desaparecerem. Inicia-se a procura da princesa pelo amado, com 

os ingredientes já apresentados: mediação mágica, neste conto 

por rãzinhas, que oferecem objetos mágicos à princesa; 

deslocamento por espaços adversos, como a montanha de vidro 

e três espadas afiadas, além de um grande lago; encontro do 

príncipe com uma nova noiva; trabalho serviçal enquanto 

aguarda a oportunidade de passar a noite no quarto do príncipe, 

em troca dos vestidos magníficos que se escondem na noz 
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mágica recebida; sonífero dado ao príncipe e as investidas da 

heroína para “acordar” a memória do príncipe; retorno à casa no 

meio da floresta, com a redenção das rãzinhas; final feliz. 

Em todos esses contos, observa-se o empenho da 

personagem feminina em desencantar o amado, salvando-o de 

uma forma regredida ou de uma situação em que se vê 

aprisionado, por vezes encetando a dura caminhada também 

para recuperar o objeto de desejo. 

2.3. Metamorfose como estratégia de salvação 

Há contos que podem ser agrupados em torno de uma 

heroína detentora de poderes sobrenaturais, atuante, por 

vezes realizando as tarefas masculinas no intuito de concretizar 

as próprias aspirações. Nessas narrativas, a metamorfose não é 

fruto de maldição de alguma bruxa, mas acionada pela 

protagonista como estratégia de salvação de si e do amado, 

realizando as provas por ele, que é incapaz do feito. A 

metamorfose orquestrada pela personagem feminina 

evidencia vários atributos, como heroísmo, inteligência, 

ardilosidade, persistência. 

Encontramos, dentre as narrativas dos irmãos Grimm, 

uma que se insere neste grupo: “A Filha de um Rei e o Filho de 

Outro” (2006, p.53-61), igualmente encontrada com o título 

“Os dois filhos do rei” (2012, p.140-147, tomo 2), em outra obra 

dos mesmos autores. O conto “O Okerlo” (2012, p.328-330, 

tomo 1) apresenta apenas a metamorfose na fuga dos amados. 

Na narrativa – não importa a obra, os núcleos narrativos 

são bastante semelhantes –, o príncipe, apresentado no início 
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da história, está fadado a morrer aos 16 anos por um cervo. 

Com essa idade, durante uma caçada, ele se afasta de seu 

grupo, perseguindo um cervo. O animal, ao invés de matá-lo 

como rezava a profecia, metamorfoseia-se em um homem, um 

rei, que perseguia o primeiro há algum tempo. O rei conduz o 

príncipe a seu castelo e lhe dá a tarefa de vigiar a filha mais 

velha durante a noite, sendo chamado pelo rei a cada hora: se 

responder à chamada real, receberá a mão dela em casamento; 

caso contrário, morrerá. Na segunda noite, ele precisa vigiar a 

filha do meio e, na terceira, a caçula. O rei é ludibriado todas as 

noites pelas filhas, por meio de estátuas de pedra que 

respondem ao chamado, enquanto o príncipe dorme 

tranquilamente. A narrativa apresenta certa confusão quanto 

à filha a ser dada em casamento, parecendo que o rei daria 

também a mão da segunda filha. Mesmo o príncipe tendo 

cumprido, aparentemente, as três tarefas propostas, o rei 

impõe-lhe, sob a ameaça de morte, três novas provas, 

aparentemente impossíveis de serem realizadas. A caçula é a 

única filha que aceita levar algo para o príncipe comer, durante 

os três dias. Ela realiza as tarefas com a ajuda de homens do 

fundo da terra, anõezinhos que emergem das profundezas, 

evidenciando a ligação da princesa tanto com forças 

subterrâneas e primitivas, como, simbolicamente, com as 

próprias forças internas. Apesar disso, o rei nega o casamento 

com a caçula, alegando que só pode lhe dar a mão da mais nova 

após o príncipe ter pedido a das mais velhas. 

O príncipe e a princesa caçula fogem e são perseguidos 

pelo rei, momento em que a princesa se metamorfoseia e ao 
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amado em benefício próprio, como forma de se camuflarem 

aos olhos paternos. Na primeira transformação, ela vira rosa e 

o amado, espinheiro; na segunda, ela é um padre, pronto a 

fazer o sermão dentro da igreja, que é o príncipe. Nas duas 

vezes iniciais, ao retornar ao castelo, o rei é inquirido pela 

rainha quanto ao destino da filha, que indicia saber quem eram 

os seres da natureza e, da segunda vez, enfurecida pelo 

insucesso do marido, resolve capturar os fugitivos. A nova 

metamorfose operada pela princesa transforma-a num peixe e 

ele, num lago. A rainha tenta inutilmente pegar o peixe e, irada, 

bebe a água do lago inúmeras vezes, mas ele volta a se encher, 

fazendo-a desistir da empreitada. Na obra de 2012, a rainha 

passa mal ao beber tanta água e, vendo que não obterá 

sucesso, dá três nozes à filha com as quais ela conseguirá ajuda 

em momentos de extrema necessidade. 

Livres, os dois seguem para o castelo do príncipe, mas a 

história não se encerra com o final feliz, neste ponto. O príncipe 

pede que a princesa espere por ele em um vilarejo próximo, 

enquanto ele vai providenciar uma carruagem e vassalos para 

conduzi-la ao castelo. Lá chegando, ele é recebido com festas, 

pede a carruagem e os cavalos para buscar a noiva, mas a mãe 

o beija, fazendo-o esquecer de tudo que vivera até ali, bem 

como do compromisso assumido com a noiva. A rainha ordena 

que os servos desatrelem os cavalos e retornem às suas casas. 

O casamento do príncipe é arranjado, pela mãe, com uma 

princesa de um reino distante. A nova noiva chega e é recebida 

com pompa. No dia do casamento, a primeira noiva comparece 

com um vestido magnífico, obtido de uma das nozes. O 
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casamento é suspenso pela noiva, que deseja o vestido da 

outra. Segue-se a sequência já apresentada de a antiga noiva 

aceitar ceder o objeto cobiçado mediante passar a noite do 

lado de fora do quarto do príncipe, que nada ouve do relato da 

jovem devido ao sonífero ingerido. No dia seguinte, a cena no 

casamento se repete, com a antiga noiva envergando um 

vestido ainda mais belo que o anterior. Dessa vez, porém, o 

príncipe ouve as queixas da amada e, ao amanhecer, pede-lhe 

perdão. A princesa quebra a terceira noz e, com um vestido 

mais deslumbrante que os anteriores, casa-se com o príncipe. 

A narrativa encerra informando que a noiva invejosa e a velha 

rainha foram obrigadas a fugir. 

Em “O Pinhãozinho” (2006, p.123-125), conto de 

proporções bem menores, duas crianças, que se amam, são 

criadas como irmãs. A menina chamava-se Helen e o menino, 

Pinhãozinho, por ter sido encontrado no alto da árvore de 

mesmo nome. A cozinheira, na função de madrasta má, diz à 

menina que cozinhará Pinhãozinho no dia seguinte. Eles fogem 

e são perseguidos por três escravas enviadas pela velha Sarah, 

a cozinheira. A menina os transforma para fugirem à 

perseguição das escravas: na primeira vez, ele em roseira e ela 

em botão; na segunda, ele em igreja e ela numa coroa, dentro 

da igreja. Na terceira vez, a cozinheira enraivecida segue junto 

às escravas. Helen transforma-se em um lago e Pinhãozinho, 

num pato. A velha Sarah, como no conto anterior, bebe a água 

do lago, mas o pato atrapalha-a ao bicar seu chapéu. Tentando 

pegar o animal, a velha cozinheira cai na água e morre. Os dois 

retornam à forma humana e dirigem-se para casa. 
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Neste ciclo de histórias, a heroína, na fuga à perseguição 

dos pais, é capaz de provocar a metamorfose sua e do amado 

nos mais diversos elementos, como vegetais, animais, lugares 

ligados à natureza (lago) ou fruto da ação humana (igreja). 

Neste ciclo encontram-se “Brancaflor”, de Adolfo Coelho 

(conto XIV, 1999, p.73-78); “A filha do Rei Mouro” (1998, p.94-

97), “O Cavalinho das Sete Cores” (1998, p.114-115) e “O 

Príncipe que foi correr sua ventura” (1998, p.135-138), de 

Teófilo Braga, e “A Filha da Bruxa” (1985, p.65-71), de 

Consiglieri Pedroso. 

Os contos deste ciclo apresentam uma introdução por 

vezes bastante diversificada, com o pretendente tendo 

cumprido as tarefas exigidas para obter a mão de uma das 

filhas do rei. Em vez do final feliz, o pai, a mãe ou ambos não 

permitem o casamento, às vezes tentam matar o casal, levando 

os protagonistas à fuga. Segue-se a perseguição aos amantes 

ou esposos pelas figuras parentais femininas. A estratégia 

acionada durante a fuga prevê a metamorfose do casal, a fim 

de não ser reconhecido e, consequentemente, ludibriar os pais; 

por vezes há também a criação de obstáculos naturais aos 

perseguidores, graças ao poder mágico da protagonista. 

Ao chegarem ao destino, as terras do príncipe, ele segue 

na frente, deixando a amada em algum lugar – o que remete ao 

ciclo de “As Três Cidras de Amor”, narrativa encontrada nas 

recolhas de Teófilo Braga (1998), Consiglieri Pedroso (1985) e 

Câmara Cascudo (2004). Em alguns contos aparece a 

advertência a que o príncipe não se deixe beijar, pois isso 
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motivará o esquecimento da figura amada, maldição 

geralmente lançada pelos pais ao serem derrotados. 

Quando a cerimônia de casamento do príncipe com a 

outra jovem está acordada ou prestes a acontecer, a protagonista 

surge e atua para que ele recupere a memória. A união com a 

primeira noiva ou esposa é ratificada pelo argumento, já 

apresentado, de que se você perdeu algo e o recuperou deve 

valorizar o mais antigo em detrimento do mais novo. Em outros 

contos, o valor é dado à palavra inicialmente empenhada. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como se pode observar pelos contos apresentados, há 

muitas histórias em que avulta o protagonismo feminino – 

ainda olhado com desconfiança em nossa sociedade 

contemporânea –, cuja ação operacionaliza metamorfoses 

benéficas. Lembrando o estudioso José Carlos Leal, “O próprio 

fato de o conto maravilhoso ser chamado de conto de fadas já 

denuncia o papel que a mulher exerce neste tipo de narrativa.” 

(1985, p.49). Nas narrativas selecionadas, paira no ar um certo 

feminismo e um incentivo à persistência nas próprias 

realizações, à ajuda a outras personagens, ao percurso de ser 

sujeito sem prescindir do outro. Nesse cenário, a metamorfose 

por maldição é redimida por mãos femininas, capazes de 

executar transformações sobrenaturais, em que o maravilhoso 

impera. Mas voltemos ao tópico de abertura desse texto. 

Por que o maravilhoso ameaça? Por que verificamos 

estatisticamente certo decréscimo de fadas e bruxas mesmo 

em contos da tradição? Bartolomeu Campos Queirós 
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evidencia ficcionalmente o quanto a personagem da fada (e 

seu correlato, a bruxa, afinal, onde há uma, há a outra, fada e 

bruxa é uma questão de ponto de vista) desapareceu, exilou-

se da Terra, virou ideia no céu, excluída de um mundo por 

demais materialista em que os seres humanos, inclusive as 

crianças, desaprenderam a sonhar, mundo narrativo 

comandado por mágicos adestrando meninas e meninos a 

manterem uma esperança passiva de um futuro caracterizado 

apenas pela aquisição de bens de consumo. Onde tem bruxa 

tem fada..., de Bartolomeu Campos de Queirós, recebeu o 

prêmio “O melhor para a criança” da Fundação Nacional do 

Livro Infantil e Juvenil, em 1979. Sobre a obra, considera-se 

que, “Em princípio, não há lugar para a fada no mundo 

contemporâneo. Denuncia-se o ofuscamento do imaginário 

que cerca essa personagem na sociedade capitalista, 

materialista: minimiza-se a importância da fantasia em função 

da racionalidade.” (MICHELLI, 2009, p.4). A fada é personagem 

que incomoda os poderes legalmente estabelecidos, porque 

semeia alegria, prazer, felicidade, empatia.... A fada, 

lembremo-nos, é personagem feminina do maravilhoso por 

excelência, nem sempre artífice exclusiva do bem. 

O ideal é que passássemos a vida apertando parafuso em 

troca de um salário que não chega ao final do mês. Ser feliz 

incomoda. Sonhar, desejar e agir é altamente revolucionário. 

Amar também! Talvez por isso o sonho, que alimentava a 

modernidade, tenha sido substituído pelo consumo pós-

moderno, muito mais fácil de ser adestrado, implantando 

desejos supérfluos, altamente transitórios e descartáveis, a fim 
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de que novos desejos possam ser induzidos, alimentando a 

engrenagem do consumo. O empenho de (se) construir foi 

deixado de lado pelo já pronto. O resultado? Depressão, suicídio. 

O que nos lega o maravilhoso? A sensação que eu tenho, 

quando se conta uma narrativa maravilhosa para crianças e 

pessoas que não perderam a sensibilidade – histórias de 

príncipes e princesas, de monstros, de animais que falam, de 

metamorfoses e poderes mágicos, histórias de outros mundos 

ou de virar o mundo de pernas para cima –, melhor dizendo, a 

percepção que eu tenho, quando se conta uma narrativa 

maravilhosa, é de olhos que brilham, e olhos brilhantes são 

valiosos e raros. 

Tal como a pedra preciosa (o brilhante), parece-me que 

quem tem a chance de conviver com histórias maravilhosas 

torna-se mais resistentes à inserção no “todo dia ela faz tudo 

sempre igual” (uma homenagem a Chico Buarque, nosso 

prêmio Camões), cotidiano normatizado, ligado apenas a uma 

sobrevivência que arrasa com qualquer humanidade, qualquer 

brilho no olhar. Claro está que nessas afirmações ecoam as 

palavras de Jacques Le Goff, quando afirma a função 

compensatória do maravilhoso como “um contrapeso à 

banalidade e à regularidade do quotidiano” (2010, p.21). Já 

analisamos em outra oportunidade as funções e as razões da 

permanência do maravilhoso (MICHELLI, 2012), não vamos nos 

repetir, mas quero retornar, sim, ao Leiturinha e à questão 

lançada: por que seres mágicos, como bruxas, fadas e duendes, 

ocupando a centralidade da cena narrativa, estariam banidos 
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de livros para crianças ou mesmo para jovens? Que ameaça 

reside na magia, na fantasia, no maravilhoso? 

Parece que maravilhoso rima com perigoso. Deve haver 

algo escondido em bruxas, fadas e duendes – sem falar em heróis 

com superpoderes, gigantes e ogros – que desestabiliza os 

pobres cérebros infantis. Melhor será também desligar a 

televisão e retirar o celular das mãos desses infantes, pois, com 

esses simples aparelhos, eles conseguem acessar uma realidade 

empírica muito mais tenebrosa que a dos contos de fadas. 

Há muita coisa “subliminar”, “aterrorizadora” nas 

narrativas maravilhosas, como ajudar os leitores a dar sentido 

às vivências que ocorrem/ocorreram/ocorrerão em meio ao 

“tumulto da experiência humana” (ECO, 2004, p.93). 

Não importa que lobos não falem e a morte seja 

inevitável... Como escreveu Marie-Louise von Franz, discípula 

de Jung, “A capacidade de sentir esperança faz uma tremenda 

diferença. Significa a pessoa dar-se a si mesma uma 

oportunidade.” (1993, p.73). Ler histórias, maravilhosas ou 

realistas, ler literatura, no fundo, faz toda a diferença na 

formação de seres humanos, como pessoas a quem se dá a 

oportunidade de vivenciar, pela ficção, um multifacetado 

mundo interno e externo, atribuindo-lhe significação. 

Assim, navegar pelo maravilhoso é preciso, como forma 

de resistência a manter olhos brilhantes, mente aberta e 

coração iluminado, integrando emoção, razão, afeto! 
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