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LITERATURA INFANTIL NA AMÉRICA 

LATINA: A INFÂNCIA E A DIVERSIDADE 

DE IMAGINÁRIOS (SOCIAIS, RACIAIS E DE 

GÊNERO) 

Alejandra J. Josiowicz
1

M. Carolina Zapiola
2

O presente livro reúne uma série de 

trabalhos que refletem os frutíferos e crescentes 

diálogos que vêm sendo gerados entre diversas 

instituições e pesquisadores à escala regional e 

transnacional em torno ao fascinante problema da 

literatura para o público infantil. Em particular, é 

produto do trabalho conjunto entre pesquisadores, 

docentes e alunos do Instituto de Letras da 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ) e 

do Instituto de Ciências da Universidade de 

General Sarmiento (UNGS), sendo vários dos 

1
Profesora Adjunta de la UERJ. Pós-Doctora por la FGV-

CPDOC. 

Orcid: https://orcid.org/0000-0002-3525-1833.  

Lattes: http://lattes.cnpq.br/5755463684001653. 
2
Doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de 

la UBA. Es profesora adjunta e investigadora de la 

Universidad Nacional de General Sarmiento.  

CV: 

https://ungs.academia.edu/MariaCarolinaZapiola/Curriculum

Vitae. 
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https://ungs.academia.edu/MariaCarolinaZapiola/CurriculumVitae
https://ungs.academia.edu/MariaCarolinaZapiola/CurriculumVitae
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textos que compõem esta obra da autoria dos 

membros do Grupo de Pesquisa do CNPq 

“Encontros com a Literatura Infantil/Juvenil: 

ficção, teorias e práticas” (ENLIJ, certificado pela 

UERJ), sob a liderança da Prof
a
. Dra Regina

Michelli e do Prof. Dr. José Nicolau Gregorin 

Filho, da USP, e pelos integrantes do PICT “Una 

historia de la cultura escrita para niñas y niños en 

Argentina. Tensiones de clase, raza y género en los 

imaginarios sobre la infancia a lo largo del siglo 

XX” (FONCYT – UNGS, Buenos Aires, 

Argentina), dirigido pelas Professoras Dras. María 

Carolina Zapiola e Alejandra Josiowicz. 

De fato, o livro apresenta uma série de 

abordagens inovadoras, pesquisas e reflexões sobre 

a literatura infantil e juvenil, definida de modo 

amplo, na América Latina, com foco na pluralidade 

cultural, étnico-racial e social das infâncias latino-

americanas, através de perspectivas que apontam 

para a diversidade das práticas, imaginários e 

identidades das crianças latino-americanas ao longo 

dos séculos XIX, XX e XXI. Propõe questionar 
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uma perspectiva analítica etnocêntrica e 

eurocêntrica e privilegiar os desafios, os dilemas, e 

as possibilidades da literatura infantojuvenil no 

subcontinente latino-americano. Abre diálogos e 

interlocuções entre a cultura escrita para crianças 

na Argentina, no Brasil, em Cuba, na Colômbia e 

no Paraguai, respeitando a especificidade e abrindo 

a perspectiva da interculturalidade. Desde uma 

perspectiva transnacional e comparada, procura 

estabelecer relações entre diferentes contextos 

nacionais, transnacionais e regionais. Explora a 

herança indígena, afro-latino-americana, e 

incorpora debates e problematizações em torno de 

concepções sobre gênero, política, etnicidade, 

memória, infância, juventude e educação. Possui 

um caráter transdisciplinar, com trabalhos sobre 

literatura infantil e juvenil desde a perspectiva da 

história social e cultural da infância, da cultura 

escrita e do livro, da história das artes e dos 

brinquedos, da crítica literária e a literatura 

comparada, dos estudos discursivos e a análise do 
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discurso, do ensino de literatura para jovens, da 

análise da memória e dos estudos da educação. 

O livro é um esforço na direção de 

cartografar o universo de práticas literárias, 

ficcionais e não ficcionais, seja no núcleo ou nas 

margens das convenções e dos cânones estéticos. 

Esse mapeamento tem como objetivo restituir a 

diversidade de práticas culturais e discursos 

destinados às crianças e jovens presentes no campo 

cultural, incluindo aquelas de circulação massiva e 

outras com difusão menor, mas não por isso menos 

significativas. Nessa direção, os capítulos buscam 

ampliar o repertório temático, problemático e 

documental para a abordagem da literatura infantil 

e juvenil e os estudos históricos, sociais e culturais 

da infância através da conformação e análise de 

corporação de inéditos – ou nunca estudados em 

relação às temáticas aqui propostas, como 

romances, contos e poesias para crianças, 

veiculados em textos escolares, revistas infantis e 

seções infantis na imprensa massiva, desde 
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perspectivas transdisciplinares e articulações 

transnacionais. 

Esses estudos demonstram que as crianças e 

os jovens formaram um público específico como 

leitores, consumidores e receptores, ao longo dos 

séculos XX e XXI, na esteira da emergência de 

uma série de práticas literárias que os interpelaram 

diretamente, as quais encenaram e produziram 

imagens, modelos, práticas e condutas ligadas às 

dimensões de gênero e sexualidade, inserção 

socioeconômica e sociocultural e herança étnico-

racial, que foram centrais nas definições de 

nacionalidade e cidadania em vários países da 

América Latina: Brasil, Argentina, Cuba, Colômbia 

e Paraguai, dentre outros. 

A literatura para crianças e jovens surgiu na 

América Latina em fins do século XIX e inícios do 

XX, ao tempo que se implantavam e cresciam os 

sistemas públicos de instrução, dados pelo projeto 

de substituir o uso de textos traduzidos da Europa e 

dos Estados Unidos por uma literatura feita por 

autores latino-americanos e para públicos próprios 
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(JOSIOWICZ, 2018). As primeiras décadas do 

século XX em vários países da América Latina 

foram cenários da ampliação do público leitor entre 

os setores médios e populares graças à expansão da 

escolarização primária e ao desenvolvimento da 

educação média (ACREE, 2014; JOSIOWICZ, 

2018). As publicações infantis se tornaram então 

produtos culturais de alcance massivo e de longa 

perdurabilidade no mercado editorial (ACREE, 

2014; JOSIOWICZ, 2018; SARLO, 1988), dadas 

pelo surgimento de mercados editoriais 

especializados de caráter nacional em diferentes 

países latino-americanos. 

Ao longo da segunda metade do século XX, 

o mercado editorial afiançou-se, a produção 

editorial cresceu quantitativamente, novos autores e 

autoras emergiram e houve uma explosão de 

criatividade nos textos, com o surgimento da 

literatura infantil contemporânea na América 

Latina (ARPES; RICAUD, 2008; LAJOLO; 

ZILBERMAN, 2017; DÍAZ RONNER, 2000). 

Nesse período, vários países criaram fundações do 
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livro infantil e juvenil, instituições, agências e 

programas de fomento da leitura. Os novos autores 

introduziram técnicas experimentais para tratar a 

linguagem, a estrutura narrativa, e a interação 

texto-imagem, com a incorporação de artistas 

visuais reconhecidos. 

Tais transformações devem ser pensadas no 

marco da progressiva consolidação de um novo 

modelo familiar que resulta da transformação dos 

papéis de gênero e do surgimento da juventude 

como ator social (COSSE, 2014; MANZANO, 

2017), e que implicava mudanças nos modos de 

entender a infância, com as crianças cada vez mais 

consideradas protagonistas ativas da sua vida social 

e cultural, atores sociais com direitos, públicos 

leitores e não meros reprodutores das normas 

sociais adultas (QVORTRUP, CORSARO E 

KONIG, 2009). Contudo, essas novas ideias e 

configurações familiares e intergeracionais foram-

se modulando em tensão com as intervenções 

conservadoras, disciplinarias e patriarcais que 

permearam os sistemas educativos, as mídias de 
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comunicação massivas e os produtos culturais não 

censurados nos cenários ditatoriais latino-

americanos. Já a partir da década de 1980, e no 

contexto do estabelecimento de governos 

democráticos em vários países da região, as novas 

representações sobre a infância expandiram-se com 

maior amplidão. Além disso, estabeleceram-se 

novos vínculos entre as editoras, um grupo de 

escritores cada vez mais profissionalizados e o 

público infantil e juvenil que, acompanhado das 

famílias e do público adulto, foi considerado 

participante ativo e crítico das produções culturais. 

Ao mesmo tempo e especialmente desde 1990, a 

América Latina viveu um processo de 

internacionalização do mercado cultural e de 

ampliação dos tipos e formatos de publicações, 

tanto da indústria do livro, dos periódicos e das 

revistas. Tratou-se de um processo de 

internacionalização da literatura latino-americana, 

com cada vez mais escritores que intervêm no 

mercado literário mundial (SISKIND, 2014). 
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A literatura para crianças é uma prática 

cultural na qual texto e contexto estão intimamente 

relacionados, e na qual a comunidade social dos 

leitores define, redefine e negocia em forma 

altamente dinâmica os discursos, ao mesmo tempo 

que se transformam as ideias e práticas sobre 

infância e juventude, educação, vida familiar, 

papeis de gênero, diferenças sociais, étnico-raciais 

e cívicas (COLOMER, 2017). Como campo de 

indagação teórica, a literatura infantil é uma prática 

histórica e culturalmente contingente, demarcada 

pelo que cada sociedade e cultura considera que 

crianças e jovens podem e devem ler, que 

expressam “experiências humanas de cunho 

existencial-social-cultural, numa construção 

estética (literária) apropriada à experiência de vida 

e a um tipo de linguagem específica de seu público-

alvo” (GREGORIN FILHO, 2012, p. 659). A 

literatura infantil e juvenil constitui uma prática 

cultural que varia de acordo com as concepções da 

infância no entorno histórico-social, os modelos 

familiares imperantes, a relação de maior ou menor 
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proximidade com o âmbito pedagógico e a história 

do livro e da leitura (LLUCH, 2003). Dado seu 

lugar problemático no campo literário, como 

gênero menor e marginalizado (MONTES, 2001), 

excluída da imagem de exclusividade e prestígio 

própria da ideologia carismática da criação estética 

(BOURDIEU, 1993), a literatura infantil e juvenil 

possui o potencial de colocar em questão os 

cânones e as tradições, porque interrelaciona o 

culto e o popular, o artístico e o massivo. Ademais, 

a literatura infantil contamina-se e se relaciona com 

outras práticas estéticas: visuais, orais, audiovisuais 

e corporais. 

Ainda que sejam concebidas como 

construções estéticas apropriadas às experiências 

de vida de seu público, os textos literários para 

crianças e jovens sempre têm sido portadores de 

valores sociais, culturais, e de concepções, e de 

heranças étnico-raciais e de gênero que perpassam 

a sociedade como um todo e, portanto, não são 

específicas da infância ou da juventude 
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(GREGORIN FILHO, 2021, p. 350)
3
. Nas últimas 

décadas, a literatura infantil e juvenil latino-

americana teve um papel histórico no 

reconhecimento da diversidade linguística, 

genérico-sexual e cultural, através do 

multiculturalismo e do multilinguismo, e na 

expansão de direitos civis a grupos antes excluídos, 

também nos processos democratizadores que 

tiveram lugar na América Latina. 

Com base nessas definições e pressupostos, 

o presente livro se divide em quatro partes. A 

primeira discute diferentes modelos de infância em 

diferentes publicações para crianças e jovens e 

problematiza o(s) gênero(s) da LIJ. Discutem-se 

diferentes concepções da infância em diversos 

entornos histórico-sociais, e em relação com 

diferentes ideias sobre a literatura infantil e juvenil 

e sobre a criança leitora, dadas as transformações 

                                                           
3
Para uma discussão sobre os pressupostos teóricos e 

históricos da literatura infantil com foco no Brasil e Portugal, 

ver Hansen (2016), Michelli (2020) e Gregorin Filho 2011. 

Para América Hispánica, ver García Padrino (2010) e Peña 

Muñoz (2014). 
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na história do livro e da leitura. Na medida em que 

as crianças se constituíram em um público 

específico da cultura escrita, como leitores, a 

literatura infantil e juvenil os interpelou de 

diferentes modos, a partir de imagens, modelos, 

práticas e condutas em cada contexto histórico-

social, entorno nacional e transnacional. Essa parte 

inclui o capítulo de coautoria de Agustina 

Martinenco (UNGS) e María Carolina Zapiola 

(UNGS), no qual se analisam os modos em que as 

infâncias foram interpeladas e colocadas em cena 

na revista, seu diálogo com o universo literário, 

escolar e com o mercado de produtos culturais para 

crianças. Por seu lado, o capítulo 2, de Viviana de 

Melo (UNGS-CONICET) e Alejandra Josiowicz 

(UERJ) explora a emergência do novo público 

infantil e das formas nas quais colocou-se em cena 

a infância e as crianças como leitoras através de 

uma análise da seção infantil da revista ilustrada 

Caras e Caretas. Já o capítulo 3, de Cilza Bignotto 

(UFSCAR) demonstra o caráter inovador do livro A 

vaca voadora (1972) de Edy Lima, que adapta 
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elementos de gêneros como a farsa e o teatro do 

absurdo, e atrai leitores de sistemas literários 

distintos, o infantil e o adulto, instigando diferentes 

tipos de leituras. Por seu lado, o capítulo 4, de 

Walter Gonçalves Campos (UEG) e Meire Lisboa 

Santos Gonçalves (UFG) analisa a obra Ler, 

escrever e fazer conta de cabeça, de Bartolomeu 

Campos de Queirós (2004), através da perspectiva 

da memória e da autobiografia, concluindo que a 

infância aparece como janela para a lembrança da 

cultura popular. Já o capítulo 5, de autoria de 

Patrícia Raffaini (IEB-USP), analisa obras 

publicadas no Brasil no final do século XIX e 

início do XX, de autoria de importantes literatos do 

período, com narrativas provenientes das culturas 

indígenas, africanas e afro brasileiras, revelando 

como refletiam as ambiguidades e arestas presentes 

na sociedade do período. 

A segunda parte discute questões de gênero 

na literatura infantil e juvenil, e no uso de 

brinquedos, especificamente bonecas. Durante 

grande parte do século XX, a literatura infantil e 
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juvenil de vários países da América Latina 

apresentou às mulheres de forma estereotípica, 

como criaturas obedientes e passivas, destinadas a 

obedecer e que raramente trabalhavam fora do lar, 

enquanto os homens apareciam como líderes 

naturais, fortes e ativos (ROSENBERG, 1984; 

WAINERMAN; HEREDIA, 1999). O capítulo 6 

em coautoria de Carolina Elisa López e Maria 

Carolina Zapiola (UNGS) analisa os modelos de 

gênero, o papel das mulheres e dos homens, tal 

como aparecem nos livros de leitura durante os 

primeiros governos de Juan Domingo Perón, 

estabelecendo diferenças e similaridades com o 

período anterior, e concluindo que há uma 

continuidade dos papéis de gênero tradicionais. A 

partir das décadas de 1960 e 1970, essa tradição 

começou a ser questionada em diferentes tipos de 

textos que discutiram as hierarquias de gênero e 

etárias, e relativizaram a autoridade familiar. 

Emergiram novas formas de pensar os papeis de 

gênero e de família, a feminidade e a 

masculinidade. Em relação a isso, o capítulo 7, de 
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Verônica Araújo Mendes (UPE), Mônica Maria da 

Silva Andrade (UPE) e Lidiane Evangelista Lira 

(UPE) debate questões de gênero na literatura 

infantil a partir da análise de A bolsa Amarela, de 

Lygia Bojunga Nunes, como obra formadora de 

leitores críticos, conscientes e transformadores, 

através da crítica à imposição de desigualdades de 

gênero. Por seu lado, Cássia Macieira (UEMG) 

analisa a representação pictural da boneca no livro 

A cinderela das Bonecas, de Ruth Rocha, 

estabelecendo comparações entre as diferentes 

edições e analisando a relação entre a criança e a 

boneca – tradicionalmente associada ao 

treinamento das meninas em determinados papéis 

sociais e atitudes de gênero no campo simbólico 

infantil. 

A terceira parte explora questões étnico-

raciais na literatura infantil e juvenil. Até fins do 

século XX, grande parte das produções culturais e 

materiais para crianças na América Latina 

tenderam a excluir infâncias indígenas e 

afrodescendentes, ou a representá-las de forma 
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estereotipada, exótica e submissa, não como 

narradores ou protagonistas, mas como objetos 

passivos da ação dos outros (LAJOLO; 

ZILBERMAN, 2017; BELMIRO; MARTINS, 

2018) e como encarnações da alteridade em relação 

à nação (ARTIEDA, 2015). Correlativo ao 

surgimento de movimentos de reivindicação dos 

direitos indígenas e afro-latino-americanos, 

cristalizou um novo indianismo e africanismo na 

literatura infantil, em que infâncias indígenas e 

afrodescendentes aparecem como protagonistas e 

narradores, de modo não estereotipado nem 

submisso, questionando uma visão étnica ou racial 

monolítica. É nesse marco que o capítulo 9, em 

coautoria de José Nicolau Gregorin Filho (USP) e 

Marina Almeida Simões do Nascimento (USP) 

analisa noções sobre juventude em publicações 

juvenis de autores indígenas, em relação de 

comparação e confronto com o público não-

indígena, afirmando que essas publicações são 

capazes de ampliar a visão de mundo dos leitores. 

Por seu lado, o capítulo 10, em coautoria de Mayra 
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Eliana Juárez (UNGS) e Alejandra Josiowicz 

(UERJ), explora a construção e difusão de 

discursos e imagens sobre a população afro 

descendente na revista Billiken entre 1919 e 1946, e 

seu papel na formação das crianças argentinas e 

latino-americanas, especificamente na construção 

da sua identidade racial como branca. Já o capítulo 

11, em coautoria de Suelen Cristina dos Santos 

Klem (UEL) e Rovilson José da Silva (UEL) 

desenvolve uma pesquisa bibliográfica e 

documental dos livros com personagens negras 

protagonistas no Programa Nacional de Biblioteca 

Escolar (PNBE) de 2010, concluindo que persistem 

problemas de apagamento e apontando aos modos 

para melhorar o acesso de todas as crianças a 

instrumentos de ampliação da visão de mundo. Por 

seu lado, o capítulo 12, em coautoria de Daniele 

Kazan (UERJ) e Alejandra Josiowicz (UERJ) 

analisa, em forma comparativa, um poema da 

escritora Mary Grueso Romero e o conto de José 

Martí, “La muñeca negra”, ressaltando como 

ambos os textos estão focados na relação de afeto e 
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afinidade de uma menina com sua boneca negra, 

impulsando um despertar para a consciência das 

diferenças, a busca da identidade e o 

reconhecimento de si. Por último, o capítulo 13, em 

coautoria de Laura Destéfanis (UNGS) e Mario 

Castells (GESP/UBA) analisam um personagem do 

folclore guarani-paraguaio, Pychãichi, criança 

camponesa maltratada por sua condição de classe, 

protagonista da picaresca escrita pelo escritor 

Carlos Martínez Gamba em 1970, herança da 

oralidade vernácula em língua guarani, adaptada 

para o público infantil. 

A quarta e última parte aborda a presença e 

problematização da literatura infantil e juvenil em 

sala de aula e sua relação, às vezes problemática, 

de encontros e desencontros, com a educação e o 

pedagógico. Historicamente, o ingresso ou não da 

literatura infantil ao âmbito escolar foi definido por 

uma série de estratégias de seleção institucional. De 

fato, em períodos e momentos específicos, o 

propósito pedagógico, didático e moral aprisionou 

a literatura infantil em uma sorte de “curral” da 
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infância, como afirmou Graciela Montes (2001), 

excluindo o denso, o matizado, o dramático, o 

contraditório e o experimental da literatura infantil. 

No entanto, o discurso pedagógico e a literatura 

infantil enfrentaram-se e articularam-se de modos 

complexos em diferentes momentos ao longo dos 

séculos XX e XXI, e as aulas se constituíram, em 

algumas ocasiões, em âmbitos preciosos para 

construir espaços livres de racismo e 

discriminação. Em tal sentido, o capítulo 14, de 

autoria de Dayala Vargens (UFF) e Viviane 

Conceição Antunes (UFRRJ) amplia os estudos 

sobre Educação Linguística em Língua Espanhola, 

trazendo para o debate a construção de afro-

memórias de coloniais antirracistas na literatura 

cubana do século XXI para crianças, evidenciando 

a importância da leitura literária como prática que 

auxilia a destituir a força do racismo ensinado. Por 

outro lado, o capítulo 15, de autoria de Rodrigo da 

Silva Campos coloca o foco na capacidade de 

agência dos leitores, analisando os enunciados 

produzidos pelos sujeitos-criança participantes da 
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Oficina de Espanhol para crianças do Colégio de 

Aplicação da UERJ, conversando a respeito de 

duas coleções de livros didáticos, e conclui que nas 

falas das crianças elabora-se um rechaço à 

infantilização como um aspecto essencial da 

infância e reivindica-se um ensino interdisciplinar e 

com finalidade comunicativa efetiva. Finalmente o 

capítulo de autoria de Mariana Valim (CAP-

UERJ), narra a busca pelo fomento da leitura 

literária no contexto escolar, apresentando 

atividades a partir de textos de Julio Cortázar, 

Triunfo Arciniegas e Alejandra Pizarnik, com foco 

no efeito do medo apoiado na memória coletiva e 

em estratégias de leitura familiares que viabilizam 

a leitura em língua estrangeira. 

Em suma, o livro estuda parte da literatura 

latino-americana para crianças dos séculos XIX e 

XXI desde uma perspectiva sociocultural e a 

propõe como elemento constitutivo central das 

configurações sociais modernas. Trata-se de um 

mapeamento único para explorar a diversidade de 

representações sobre as infâncias e a 
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multiplicidades de experiências das crianças e 

adolescentes que têm caracterizado as sociedades 

latino-americanas atravessadas por clivagens de 

classe, de gênero e étnico-raciais. Esperamos 

contribuir com essa obra, à expansão de um campo 

de estudos emergente, mas que já releva suas 

potencialidades para adensar, aprofundar e 

enriquecer o campo mais vasto dos estudos sobre a 

infância. 
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MODELOS DE INFANCIA EN LA REVISTA 

INFANTIL ANTEOJITO (1964-1970)
1
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2
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3
 

1. Introducción 

A mediados de la década del sesenta surgió 

en Argentina la revista infantil Anteojito (1964-

2001) creada por el historietista español Manuel 

García Ferré (1929-2013). Esta publicación fue 

parte de la cotidianeidad de muchas generaciones 

de niños y niñas que la esperaban cada jueves para 

hacer las tareas escolares o entretenerse con sus 

lecturas. A pesar de que dejó de editarse en el año 

                                                           
1
El presente trabajo se encuentra enmarcado en el proyecto de 

tesis: “Las representaciones de la infancia argentina en la 

revista Anteojito (1964-1980)” correspondiente a la Maestría 

en Historia Contemporánea de la Universidad Nacional de 

General Sarmiento, orientado por la Profa. Maria Carolina 

Zapiola e a Profa. Alejandra J. Josiowicz. Se inscribe, 

además, en el proyecto “Mundos de infancia: trabajo, 

consumo, lecturas e identidades. Argentina, siglo XX”. ICI-

UNGS, dirigido por la Dra. María Carolina Zapiola. 
2
Estudiante de maestría en historia contemporánea UNGS.  

E-mail: martinencoagustina@gmail.com. 
3
Doctora en Historia (UBA). Profesora adjunta e 

investigadora en Instituto de Ciencias (UNGS). 

Miembro fundadora de la Red de Estudios de Historia de las 

Infancias en América Latina (REHIAL). 

E-mail: mcarozapiola@gmail.com. 

mailto:martinencoagustina@gmail.com
mailto:mcarozapiola@gmail.com


 

25 
 

2001, cientos de fanáticos todavía buscan mantener 

vigente el recuerdo de su creador através de blogs 

en internet y páginas en redes sociales, de 

concurrida participación. 

En el año 2009, el creador de Anteojito fue 

nombrado Personaje Ilustre de la Cultura Nacional 

por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. 

Desde el año 2012, el Museo del Humor, de la 

misma ciudad, posee una sala que lleva su nombre 

(ACCORINTI, 2019, p. 38). En el año 2021, en el 

marco del 22º Festival Internacional de Cine 

Independiente (BAFICI), en la sección destinada al 

público infantil, BAFICITO, se le rindió homenaje 

a través de la reproducción de muchos de sus 

clásicos de animación para cine como, por ejemplo, 

la película Mil intentos y un Invento (1972) y 

algunos capítulos de la serie animada Las 

aventuras de Hijitus (1973), entro otros. Como 

puede observarse, el interés por mantener vigente la 

obra de García Ferré no sólo es compartido por 

coleccionistas y seguidores, sino también, por 
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políticas oficiales y círculos culturares que lo 

evocan como icono de la “cultura nacional”. 

2. Periodo histórico 

Las décadas del sesenta y setenta marcaron 

un período de significativas transformaciones a 

nivel social, político y cultural. La juventud se 

consolidó como un actor social y político 

fundamental que criticó y, con diferentes niveles de 

radicalización, buscó transformar el modelo 

político y sociocultural imperante (MANZANO, 

2017). 

En Argentina y otros países de América 

Latina, comenzaron a difundirse discursos que 

cuestionaban el modelo de familia basado en la 

pauta nuclear y la división entre la mujer ama de 

casa y el varón proveedor, modelo al que no todas 

las familias se ajustaban pero que había actuado, 

durante la primera mitad del siglo, como un vector 

de “normatividad social” (COSSE, 2010a, p. 14). 

En cuanto a la infancia, “alcanzó pleno 

desarrollo un nuevo paradigma de crianza que, 

influido por la psicología, redobló la centralidad de 



 

27 
 

la individualidad y la autonomía de los niños y 

rechazó la disciplina basada en el autoritarismo” 

(COSSE, 2010b, p. 239). En este marco, la 

preocupación de las madres y los padres se vinculó 

con una fuerte responsabilidad respecto de la 

crianza de sus hijos e hijas, a quienes debían 

garantizarles ya no sólo una salud física adecuada 

sino un bienestar emocional, de acuerdo con las 

nuevas recomendaciones que recibían en revistas y 

programas de televisión por parte de psicólogos y 

pediatras. 

El período histórico seleccionado para este 

trabajo transcurrió, mayoritariamente, bajo el 

gobierno de facto del General Juan Carlos Onganía 

(1966- 1974), autodenominado como “Revolución 

Argentina”. En este contexto de inestabilidad 

política generalizada y escalada de la violencia 

institucional, los posicionamientos más modernos y 

las posturas más radicales, que planteaban la plena 

libertad y autonomía infantil, convivieron con 

quienes se posicionaron en defensa de la moral 

familiar tradicional y autoritaria. Así, en Argentina, 
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especialmente – pero no únicamente – bajo 

gobiernos cívico militares, cuya máxima expresión 

fue la última Dictadura Militar (1976-1983), los 

niños fueron interpelados como futuros ciudadanos 

de la patria. Existía, en este sentido, un consenso 

bastante difundido acerca de que el contenido de la 

educación debía basarse en un ideario católico y 

nacionalista, alineado con los valores defendidos 

desde los círculos gobernantes (OSUNA, 2017). 

3. El universo García Ferré Producciones 

Antes de lanzar Anteojito, Manuel García 

Ferré había hecho ya algunos trabajos en el medio 

gráfico, como la famosa historieta PìPìo (1952), 

publicada, por primera vez, en la revista Billiken de 

la editorial Atlántida, magazine que desde las 

primeras décadas del siglo XX ocupaba el centro 

del campo revisteril
4
 destinado a la infancia 

                                                           
4
Horacio Tarcus define como “campo revisteril” al campo que 

se delimita como resultado de las luchas que se dan entre 

diversas revistas culturales, las cuales busca nubicarse en una 

“genealogía legitimante”, es decir, en aquella que es dada por 

otras revistas que se encuentran, por diversos motivos, ya 

posicionadas en el centro (TARCUS, 2020, p. 23). 
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(BONTEMPO, 2012). Desde mediados de los años 

sesenta y hasta la década del noventa, García Ferré 

Producciones promocionó artículos de diversa 

índole, que iban desde revistas de historietas como 

Antifaz (1967- 1969), de entretenimiento y 

educativas como la propia Anteojito (1964- 2001), 

hasta enciclopedias y numerosas colecciones de 

literatura universal adaptadas para niños y niñas en 

edad escolar, entre muchos otros productos. 

Si bien estas publicaciones impresas fueron 

novedosas y tuvieron éxito en ventas, se insertaron 

en un campo editorial que ya venía desarrollándose 

desde fines del siglo XIX y las primeras décadas 

del siglo XX (DE DIEGO, 2006; SZIR, 2007). En 

cambio, las producciones audiovisuales animadas 

de García Ferré fueron realmente innovadoras. La 

película Mil intentos y un Invento (1972), por 

ejemplo, fue el primer largometraje a color y 

sonoro producido enteramente en Argentina y 

premiado a nivel internacional (ACCORINTI, 

2019, p. 39). Por su parte, en la televisión, artefacto 

que comenzaba a instalarse en los hogares de clase 
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media (PÉREZ, 2012), se presentaron el Club de 

Anteojito y Antifaz (1964) y Las aventuras de 

Hijitus (1967), entre otros productos para este 

formato. 

Los mencionados son sólo algunos ejemplos 

de los muchos trabajos gráficos y audiovisuales que 

la productora de García Ferré realizó hasta bien 

entrados los años 2000. La existencia de personajes 

animados que migraban de la televisión al cine y a 

las revistas, a su vez, estimuló la creación de todo 

un mercado que ofrecía juguetes, golosinas (como 

los recordados chocolatines Jack) y un sinfín de 

artículos con las caras de los famosos personajes. 

Por este motivo, la obra de García Ferré debe 

“leerse bajo la consolidación de una lógica centrada 

en el starsystem animado y de la cultura del 

merchandising, que se instala fuertemente a partir 

de la llegada de la televisión” (ACCORINTI, 2019, 

p.29). 

4. Anteojito, “la revista más completa” 

Anteojito fue publicada por primera vez el 8 

de octubre de 1964 por la editorial Julio Korn S.A, 
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editorial que abarcaba el 33% de la producción de 

revistas de tirada nacional destinadas a diversos 

públicos según género y rango etario (GETINO, 

2008, p. 130). Entre las más famosas podemos 

mencionar a Radiolandia, Antena, Golesy 

Vosotras. 

El primer número de Anteojito llegó a 

vender 250 mil ejemplares, escalando a picos de 

ventas de 369.537 en agosto de 1971
5
. La revista se 

podía encontrar en quioscos de diarios y revistas de 

Buenos Aires, pero también de provincias del 

interior del país. En una entrevista realizada en el 

año 2013, Marta Julia Pucci, docente, periodista y 

miembro del equipo directivo del magazine 

infantil, comenta que había una gran preocupación 

por generar contenido que no fuese sólo pensado 

para niños de Buenos Aires, sino también para los 

de otras provincias, a quienes también llegaba la 

                                                           
5
Información obtenida del Instituto Verificador de 

Circulaciones. La información corresponde a la Ciudad de 

Buenos Aires. Este dato se obtuvo del análisis de ventas entre 

los años 1964-1976.  
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publicación (BLANCO SOBRE…, 2013, 6 min, 

34s). 

Cada edición tenía una medida de 28 x 21 

centímetros y estaba impresa en papel a color. 

Contenía dibujos, fotografías y fotomontajes, entre 

otras estrategias de edición. Tenía un promedio de 

cuarenta o cincuenta páginas, lo que variaba en 

cada entrega. En sus diversas secciones se podían 

encontrar historietas de la creación de García Ferré 

y de otros historietistas argentinos. También se 

publicaban cuentos, poesías, información sobre 

cultura general y biografías de grandes 

personalidades de la cultura. En la sección 

“aprender jugando” se podían encontrar tareas y 

ejercicios ajustados al calendario escolar. 

Uno de los principales atractivos, desde 

fines de los años sesenta, fue la inclusión de un 

regalo sorpresa. Se trataba, generalmente, de un 

pequeño juguete o útil escolar que venía embolsado 

y pegado con cinta scotch a la tapa de la revista. 

Jorge de los Ríos, dibujante de las famosas 

portadas de la revista durante 35 años, comenta 
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que, “con respecto a los regalitos García no estaba 

totalmente enamorado, porque se daba cuenta de 

que había una gran cantidad de público que estaba 

esperando el regalito y nosotros queríamos que la 

gente esperara la revista” (BLANCO SOBRE…, 

2013, 12 min, 40s). A pesar de ello, el éxito que 

esta inclusión conllevó, hizo que la estrategia 

comercial se mantuviera hasta el cierre de la 

revista. 

En el equipo de producción y edición de 

Anteojito trabajaban entre sesenta y ochenta 

personas, según las épocas. Como cuenta el propio 

García Ferré: “La empresa crecía y no tenía 

capacidad de producción suficiente para satisfacer 

al mercado […] llegué a tener a 80 dibujantes fijos 

en mi equipo” (FILM, 1995, p. 35). Jorge de los 

Ríos comenta que para hacer las portadas había 

personas que calcaban, personas que pasaban a 

tinta y otras que coloreaban, dando una idea de los 

niveles de especialización y división de las tareas 

que existían en la productora, en la que no sólo 

trabajaban dibujantes, sino también docentes, 
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periodistas y editores, entre otros profesionales y 

artistas. 

5. Entre el currículo escolar y la cultura de 

masas 

Desde mediados de siglo XX, y con gran 

impulso en los años sesenta, el mercado editorial 

infantil experimentó un gran crecimiento que dio 

lugar al surgimiento de nuevos autores y temáticas 

que ya no se basaban únicamente en enseñanzas 

moralizantes o contenidos escolares. Para muchos 

autores y autoras, entre los que podemos destacar, 

por ejemplo, la obra de la escritora argentina María 

Elena Walsh, la literatura destinada a las infancias 

se convirtió en un campo de experimentación 

estética y de intervención social, (JOSIOWICZ, 

2021). A su vez, “el niño comienza a ser 

considerado como un receptor estético diferenciado 

al que se le brindan espacios capaces de situarlo en 

la capacidad de crear y consumir productos 

artísticos” (ARPES Y RICAUD, 2008, p. 14). 

Hacía la década del setenta, también se 

produjo un cambio en la cultura visual de la 
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escuela, cuando se incorporaron dibujos y 

caricaturas “de los personajes archiconocidos por 

los niños en las historietas y tiras televisivas más 

populares” (FINOCCHIO, 2011, p. 185), entre los 

que se encontraban los de García Ferré, a quienes 

se le daba preferencia por ser personajes de origen 

nacional. Como ha demostrado Sandra Szir (2007), 

las imágenes destinadas a la infancia con fines 

didácticos y de entretenimiento tienen una tradición 

de largo aliento en la región, cuyo origen se 

remonta a fines del siglo XIX. Las innovaciones 

que aquí se mencionan invitan a pensar de qué 

modo esta cultura visual se transforma, a medida 

que los productos impresos destinados a la infancia 

se multiplican y perfeccionan, al tiempo que 

dialogan con contenidos audiovisuales. 

Citamos textualmente la explicación 

respecto del uso de láminas y otros recursos 

provistos por revistas como Anteojito, entre otras: 

Porque son especialmente 

“divertidas” y “alegres”, el 

propósito sería introducir 

desenfado en la cultura escolar, 

restar solemnidad a los 
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contenidos, confirmarle a los 

alumnos su participación en la 

cultura de masas […] A través de 

la cultura visual que promueven 

las láminas, los docentes estarían 

introduciendo con fuerza y 

convicción la diversión como 

dimensión pedagógica […] 

convirtiendo a las escuelas en 

comunidades de fantasía, al 

autorizarse a exhibir material 

histórico y estético se dirigen a 

miradas que van más allá del bien 

y del mal de los discursos 

moralizantes y a corazones 

indisciplinados. Estas imágenes 

son muy valoradas por su color y 

diseño en el marco de una 

disponibilidad de recursos 

educativos que los maestros 

reconocen escasos. 

(FINOCCHIO, 2011, p. 188) 

La autora plantea que, de este modo, vuelve 

a ponerse en tensión una vieja disputa entre el 

discurso escolar, estatal e institucionalmente 

legitimado, y el provisto por productos culturales 

proveniente del consumo de masas, al que 

históricamente se le había dado una posición 

subordinada por su carácter de “ilegítimo” o 

“amenazante”. Son los y las docentes quienes 

introducen estos materiales en las aulas, muchas 
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veces por falta de recursos provistos por el Estado. 

La docente y directora de Anteojito, Marta Julia 

Pucci menciona que, en muchas oportunidades, 

como el calendario escolar cambiaba con cierta 

velocidad, los docentes no tenían de dónde obtener 

información para algunas fechas específicas, 

entonces recurrían a la revista que buscaba estar lo 

más actualizada posible en este sentido (BLANCO 

SOBRE…, 2013, 17 min, 57s). 

Estas experiencias resultan significativas 

porque ponen en evidencia transformaciones 

“desde abajo” que los docentes introducen en las 

escuelas, frecuentemente, pero no necesariamente, 

en diálogo con el discurso estatal. A la vez, 

posiciona a la escuela no sólo como una formadora 

de ciudadanía sino también, de consumidores 

infantiles. Muchos niños que no podían, por 

ejemplo, acceder sistemáticamente a la revista o no 

tenían televisión en sus casas, podían familiarizarse 

con esta a través de la institución escolar. 

¿Qué tipo de personajes son los que los 

docentes introdujeron en las aulas? ¿Qué discursos 



 

38 
 

y representaciones sobre la infancia legitimó 

Anteojito al convertirse en un producto de 

formación y entretenimiento privilegiado por miles 

de familias? Estas son algunas de las preguntas 

claves que guiarán el análisis. Debido a que, a 

diferencia de los libros de autor “la revista es 

siempre colectiva y dialógica […] se presta a una 

lectura extensiva, discontinua y fragmentaria, 

conforme a la pluralidad de temas y autores 

ofrecidos” (TARCUS, 2020, p. 25), para el 

presente trabajo nos concentraremos en las figuras 

de Anteojito y Antifaz, sin desconocer la 

multiplicidad de historias y autores que convivieron 

con estos personajes al interior de la revista, con los 

que se espera realizar un análisis comparativo en 

futuros trabajos. 

6. Anteojito, un niño y alumno ejemplar 
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Figura 1 – Portada de revista 

 

Fuente: GARCÍA FERRÉ, Manuel (Dir.). 

Una de las principales características de la 

revista Anteojito fue tener personajes que le daban 

identidad. Como se explicó, estos podían ser 

creados, indistintamente, para el medio gráfico o 
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para producciones audiovisuales y migrar de un 

formato al otro con facilidad. Esta particularidad 

hacía que muchos niños y niñas esperaran cada 

jueves la revista para poder encontrarse con los 

famosos personajes que sabían, de antemano, que 

iban a aparecer, estableciendo un vínculo cotidiano 

y familiar con ellos. 

El protagonista de la revista es Anteojito, un 

niño en edad escolar que es criado por su tío 

Antifaz, con quien vive en la ciudad de Villa 

Trompeta, un pueblo ficcional. Estos personajes, 

que habían sido creados en 1959 para comerciales 

animados de televisión, protagonizaron luego la 

historieta “Anteojito y Antifaz”, que se presentaba 

en la revista y tuvieron su propia película, la 

famosa Mil intentos y un invento (1973). 

En una carta publicada en el primer número, 

García Ferré describe la personalidad de Anteojito, 

a la vez que, su propia visión sobre la infancia: 

Todo aquello que es propio de su 

esencia infantil: pureza, milagro 

de la vida nueva, alegría y 

siembra para el mañana […] 

Anteojito posee todos los 
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atributos con los que los adultos 

idealizamos el alma del niño: 

vivacidad, optimismo, simpatía, 

sana curiosidad, nobleza de 

sentimientos, fe y confianza en 

sus mayores […] Y es 

precisamente esta inocente 

entrega del niño –simbolizada – 

sin duda, en la respetuosa 

admiración de Anteojito por su 

“lindo” tío Antifaz, lo que nos 

obliga a todos los adultos que 

hemos concebido y hecho 

realidad esta revista, a contraer 

un compromiso de fe con padres 

y educadores: poner en mano de 

los niños el instrumento eficaz y 

digno que los ayude a desarrollar 

todas esas capacidades y que, al 

mismo tiempo, les arranque una 

carcajada sana y espontánea, que 

vaya ennobleciendo su alma y 

alimentando su inteligencia. 

(ANTEOJITO, 1964, Núm.1, p. 

3) 

Los niños descriptos se vinculan con una 

representación idealizada y romántica de la 

infancia, vigente desde fines del siglo XIX y 

principios del XX, asociada a valores específicos 

como la inocencia, la pureza y a condiciones como 

ser blanco (ARTIEDA, 2017), ser alumno de una 

escuela (LIONETTI, 2005), ser hijo de una familia 

tipo y ser respetuosos de la autoridad y de las 
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instituciones, características definidas como 

universales para toda la infancia “normal” 

(ZAPIOLA, 2019). Haciéndose eco de esos 

atributos y prometiendo cultivarlos, la revista 

ofreció una especie de “guía” o herramienta para 

acompañar el buen crecimiento y educación de los 

niños. 

Anteojito es representado como un niño 

“común”, como un amigo o compañero de escuela. 

La revista se publicitaba con frases tales como 

“Anteojito, el mejor compañero en la escuela y en 

el hogar”
6
. En diversas oportunidades, se lo puede 

ver realizando actividades cotidianas y familiares 

para muchos niños, como ir a la escuela, ayudar en 

las tareas del hogar o divertirse con juegos típicos 

para las infancias argentinas del período, como, por 

ejemplo, remontar un barrilete o jugar al “yo yo”, 

entre otros. Anteojito, a pesar de no tener ningún 

tipo de poder especial, es una especie de niño-héroe 

                                                           
6
Esta frase solía presentarse en las publicidades que aparecían 

en la revista de espectáculos e interés general Radiolandia 

(1930 – 1992), producto de la editorial Julio Korn, destinada a 

un público adulto. 
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que, gracias a su ingenio, inteligencia, inocencia y 

bondad, logra solucionar los problemas en los que 

se ve envuelto, casi siempre, junto a su tío.  

Uno de los principales aspectos que se 

destaca en la publicación es que Anteojito es un 

alumno de la escuela pública
7
 (imagen 1). Se lo 

presenta como un niño muy inteligente, preocupado 

por cumplir con sus tareas y contento por asistir a 

clases. Para la década del sesenta, en Argentina, las 

tasas de escolaridad primaria habían ascendido al 

82,6 % a nivel nacional y 88% en la ciudad de 

Buenos Aires (DI PIETRO; TÓFALO, 2013, p. 

15), por lo que podrían ser muchos, aunque no 

todos, los niños y niñas que se sintieran 

interpelados por esta representación del niño-

alumno, a quienes las revista ayudaba en el estudio 

gracias a los materiales que ofrecía para realizar las 

tareas. 

 

 

                                                           
7
En Argentina, el guardapolvo blanco es una vestimenta 

tradicional utilizada por estudiantes de escuela pública. 
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7. Anteojito, un niño trabajador 

Figura 2 – Portada de revista 

 

Fuente: GARCÍA FERRÉ, Manuel (Dir.). 

Además de ser un buen alumno, Anteojito 

es también un niño trabajador. En diversas 

oportunidades se lo representa vendiendo en la 
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calle (Figura 2), trabajando en la redacción de su 

propia revista o ayudando a su tío en algún 

emprendimiento familiar, entre otras actividades.  

En la revista son múltiples las referencias al 

trabajo como un valor a defender, fuente de 

dignidad, humildad y buenas conductas, como parte 

importante en la formación de un buen ciudadano, 

que debiera evitar los peligros de la ociosidad 

(Figura 3). En el siguiente fragmento la relación 

entre trabajo y ciudadanía es explícita: 

Anteojito es un niño y como 

todos los niños, algún día será 

hombre. Entonces, tendrá que 

elegir un oficio o una profesión 

para ser un ciudadano útil a la 

sociedad. Mientras tanto, 

Anteojito es lo que debe ser: un 

niño optimista, sano, alegre, 

bueno y soñador. (ANTEOJITO, 

1964, Núm. 3, p. 21) 
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Figura 3 – Fragmento de revista 

 

Fuente: GARCÍA FERRÉ, Manuel (Dir.). 

Las imágenes de Anteojito como un niño 

trabajador parecen contradecir lo que se plasma en 

el texto escrito. En el fragmento citado, el trabajo 
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se presenta como una obligación futura para los 

niños, quienes tienen la obligación de estudiar y 

divertirse. Sin embargo, en el mensaje que 

transmiten las imágenes, para Anteojito es una 

actividad presente, parte de su vida cotidiana
8
. 

Como advierte Sandra Szir, las imágenes, 

especial pero no únicamente, destinadas al público 

infantil, deben ser “analizadas por sus sentidos y la 

información cultural que vehiculizan […] en un 

contexto histórico en particular” (2012, p. 127). 

Esta observación es particularmente significativa si 

se considera que, por un lado, estas pueden ser 

observadas e interpretadas, inclusive, por un 

público no alfabetizado o a un no alfabetizado, y, 

por otro, porque la obra de García Ferré, en su rol 

de dibujante e historietista, es esencialmente 

iconográfica. 

Otra contradicción se observa, por ejemplo, 

en la vida del tío Antifaz. En tensión con lo que se 

                                                           
8
Sobre la amplia circulación de representaciones sociales 

positivas del trabajo infantil a mediados del siglo XX en 

Argentina, Zapiola (en prensa). 
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recomienda en la revista, no tiene una profesión 

fija, hace trabajos de manera irregular, es un ser 

aniñado, aventurero, a veces torpe y sin demasiadas 

preocupaciones asociadas a la vida adulta (Figura 

4). Antifaz, al adquirir características “no 

esperables” para un adulto y para un varón 

responsable, según los preceptos descriptos y 

socialmente aceptados, se suele meter en 

problemas. La figura del tío muestra los peligros de 

la falta de trabajo y disciplina, lo que lo alejade un 

prototipo de ciudadano ejemplar. 

A pesar de ser un tío cariñoso y que quiere 

mucho a Anteojito, su forma de ser, muchas veces, 

lo posiciona como un contraejemplo del buen 

ciudadano, que sí es representado por su sobrino. 

Esta estrategia le otorga centralidad a la figura del 

niño. La inversión de roles entre el adulto y el 

pequeño, es lo que desata la risa, pero a la vez, 

emite un mensaje moralizante. Por ejemplo, la 

historieta en que se inserta la figura 4, tiene un mal 

desenlace, ya que, al vagar por las afueras de la 

ciudad, Anteojito enferma y el tío decide volver en 
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busca de un médico y valora, entonces, la 

“civilización”. 

Figura 4 – Fragmento de historieta 

 

Fuente: GARCÍA FERRÉ, Manuel (Dir.). 

La representación de niños trabajadores en 

lecturas destinadas a las infancias no es una 

novedad para la época. Como ha demostrado 

Carolina Zapiola, ya desde fines del siglo XIX y las 

primeras décadas del siglo XX, el trabajo es 

representado en las lecturas escolares asociado, 

especialmente, a los niños de los sectores 

populares. En mucho de los textos analizados por la 

autora, la figura del niño alumno convive, no sin 

dificultad, con la figura del niño trabajador. Así, 

“los educacionistas no plantearon una simple 

dicotomía entre alumnos y no alumnos, sino que 
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distinguieron entre los alumnos, los niños 

trabajadores (que podían o no ser alumnos) y un 

tercer grupo, conformado por los “raboneros”, 

‘pilletes’ o ‘vagos’” (2019, p. 65), quienes serían 

incluidos en la categoría de menores. 

Las imágenes seleccionadas ponen en 

evidencia una contradicción que es, en realidad, 

parte de la sociedad en que Anteojito circuló, es 

decir, la existencia de niños y niñas que trabajan. A 

diferencia de los primeros textos escolares que 

buscaban instruir y escolarizar, la estrategia de 

Manuel García Ferré puede ser pensada, también, 

como una estrategia comercial que busca 

representar y atraer a las infancias en su 

heterogeneidad y complejidad, aumentado así la 

cercanía con su público lector proveniente de 

diversos sectores sociales. Desde luego, no todos 

los niños y niñas podían acceder sistemáticamente 

a la revista, sin embargo, como se ha mencionado, 

los múltiples canales por los que estos personajes 

circulaban, permitieron la llegada a un público 

amplio y heterogéneo. 
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En el siguiente testimonio
9
, puede advertirse 

la diversidad de lectores que tenían algún contacto 

con la producción de García Ferré. El entrevistado, 

ante la pregunta por si conocía la revista, comenta 

que: “de ahí sacábamos de todo para el colegio”, 

recuerda que contenía “todo para las fechas patrias” 

y exclama: “¡Hasta la escarapela!”. 

Respecto de los personajes de García Ferré, 

explica que “pasaron varios años para verlos en la 

tele”, pero comenta que “sí los conocía por la 

revista”, haciendo referencia a que en su hogar no 

había televisión. El entrevistado aclara también que 

“tampoco era una revista muy común que la podía 

comprar todo el mundo, no era tan fácil”, pero sí 

recuerda que, en su casa, de forma discontinua y 

sobre todo para las fechas patrias, su mamá, que 

trabajaba como empleada doméstica, la solía 

comprar. 

                                                           
9
Entrevista de mi autoría realizada a Juan Carlos, hombre 

nacido en la provincia de Santa Feen, 1959, cuya infancia 

transcurrió, mayoritariamente, en la provincia de Buenos 

Aires. Posee estudios primarios completos y es de oficio 

carpintero. 
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Haciendo referencia a su oficio, el 

entrevistado comenta que “frente a su escuela había 

una carpintería, “entonces yo, cuando estaba en 

sexto grado, a veces arreglaba los pupitres, 

arreglaba con el profesor o el director para que me 

den ventaja con las tareas y esas cosas, y arreglaba 

los pupitres […] trabajaba en contraturno, cuando 

salía de la escuela, iba a mi casa a comer y de ahí 

me iba al taller”. 

El testimonio da cuenta de la existencia de 

una gran diversidad en el público lector que no 

puede ser circunscripta, únicamente, a los sectores 

medios, quienes también encontraban, sin embargo, 

apelaciones a su estilo de vida o eventuales 

aspiraciones. Así, en la vida de Anteojito y Antifaz, 

los períodos de carencias, se combinan con 

historias que relatan viajes a Mar del Plata, tardes 

en torno al televisor o paseos por el zoológico, 

entre otros. 

Como puede observarse, más allá de las 

historietas que relatan aventuras en lugares lejanos 

o historias disparatadas, los problemas cotidianos 
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de una familia “tipo” perteneciente a los sectores 

medios y trabajadores, están muy presentes en la 

obra de García Ferré. Los mismos, sin embargo, se 

toman con humor y la realidad se presenta como un 

desafío o aventura que se debe afrontar a partir de 

aptitudes morales asociadas al optimismo y la 

buena voluntad, al sacrificio cotidiano y el trabajo 

honesto. La codicia o la vida ociosa son valores 

condenados, que no deben anteponerse a la 

importancia de la familia y el trabajo. 

Un ejemplo de este tópico, que aparece en 

varias oportunidades, se puede observar en la 

historieta “El castillo abandonado”, en el que los 

personajes heredan un castillo y se convierten en 

condes, sin embargo, el tío le advierte a su sobrino: 

“¡Anteojito, aunque seamos condes, lo mismo 

debemos trabajar!” a lo que Anteojito contesta: “Sí, 

tío, el trabajo es nuestro mejor tesoro” 

(ANTEOJITO, 1964, Núm. 1, p.27). Este ejemplo 

nos permite evidenciar que el trabajo honesto y el 

esfuerzo diario son considerados, más allá de la 

situación económica en la que se esté, valores en sí 
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mismos que todo buen niño y ciudadano debe 

respetar. 

8. Antejito, un niño argentino  

En su análisis sobre la radio y el cine entre 

los años ’20 y ’40, el escritor Matthew Karush 

propone la hipótesis según la cual los productos 

culturales de consumo masivo en Argentina 

representaron una cultura: 

Profundamente melodramática 

que alababa la dignidad y la 

solidaridad del trabajador 

humilde, mientras denigraba al 

rico como egoísta e inmoral […] 

los medios argentinos tendían a 

generar imágenes y una narrativa 

en las que la identidad nacional 

estaba prototípicamente asociada 

a los pobres. (2013, p. 19) 

Teniendo en cuenta esta idea, podría 

pensarse que, en su apelación al público argentino, 

García Ferré retomó en sus personajes e historietas 

valores socialmente aceptados y reivindicados por 

la cultura de masas local. Si bien no se ahondará 

aquí en este aspecto, el cual requiere un abordaje 

pormenorizado, mencionar este vínculo sirve para 

pensar cómo la revista Antojito buscó vincularse 
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con la identidad nacional, no sólo a través de su 

contenido escolar que reivindicaban las gestas 

patrióticas que “habían dado origen a la nación”, 

sino también interpelando costumbres, modos de 

vida y valores incorporados en el imaginario social 

como parte de su cultura. Por ejemplo, en una carta 

publicada en 1966, firmada por García Ferré, se 

puede leer que la revista busca: “alimentar 

sanamente el alma y la inteligencia de los niños 

argentinos” (ANTEOJITO, Núm. 238, p. 3). En una 

entrevista realizada en el año 1955, el creador de 

Anteojito afirma que: 

Los personajes surgen de la 

observación de la gente […] en el 

fondo son prototipos de seres 

humanos, que pueden encontrarse 

en cualquier ciudad del mundo 

[…] Sin embargo, me ha gustado 

siempre darles un tono local a los 

personajes, el tono folclórico. 

Para Pucho nos inspiramos en la 

forma de hablar del lunfardo y 

del porteño […] También está el 

comisario que era correntino, 

pero el resto son prototipos 

universales. (JUAREZ, 1995, p. 

35) 
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Esta estrategia, que parece ser consciente 

para el creador de Anteojito¸ puede ser explicada al 

calor de la competencia internacional con la que su 

producción se enfrentó, especialmente, con la mega 

producción de Disney (ACCORINTI, 2019). 

Apelar a personajes que tuviesen características que 

pudiesen ser identificadas por el público como 

locales o nacionales, fue una de las formas que el 

empresario de animación utilizó para competir en 

el mercado local y regional. Vale la pena 

mencionar, por ejemplo, que “Gauchito”, el 

personaje del Mundial de fútbol de 1978, fue 

diseñado por la empresa García Ferré 

Producciones, unificando dos figuras centrales en 

la construcción del imaginario de la cultura 

nacional y popular, el gaucho y el fútbol. Podría 

mencionarse también que Anteojito canta tangos y 

junto a su tío cocinan puchero, alimento clásico de 

los sectores populares de Argentina. Estos son sólo 

algunos ejemplos de los elementos que García 

Ferré imprimió en sus personajes, en definitiva, una 

suma de figuras y tipos asociados a la cultura 
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nacional, en una época en que, como se anticipó, se 

privilegió la educación nacionalista para las 

infancias. 

9. Consideraciones Finales 

Como hemos vislumbrado, las 

representaciones sobre la infancia que presentó 

Anteojito no son unívocas ni pueden ser 

simplificadas en una sola característica. La revista, 

en dialogo con el universo escolar y la cultura mas 

invade la segunda mitad de la década del sesenta, 

construyó y representó una infancia compleja y 

heterogénea con la que muchos niños y niñas 

pudieron sentirse identificados en alguno o varios 

aspectos y ser, por tanto, posibles consumidores. 

Bajo una fachada descontracturada y divertida, se 

presentó una infancia según la visión hegemónica 

existente desde principios de siglo, esto es, ser un 

buen alumno, inocente, amable y respetuoso de la 

autoridad. 

La búsqueda de un público amplio, 

posiblemente, derivó en la aparición de referencias 

a contradicciones propias de la sociedad y de la 
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infancia a la que se destinó, como, por ejemplo, la 

existencia de niños alumnos y trabajadores, de 

niños de pobres y de clase media. En ese sentido, la 

obra de García Ferré presenta una visión compleja 

sobre la infancia, deudora, sin dudas, de las 

tensiones en las representaciones de la infancia y en 

las diversas formas de ser niño o niña que 

atravesaban la sociedad argentina. En todo caso, el 

tono moralizante presente en la publicación, en 

última instancia, tendió a consolidar un mensaje 

que no fue crítico de la realidad social, ya que los 

problemas se presentan asociados a la presencia o 

no de valores morales individuales, y no como 

producto de desigualdades sociales. 
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LOS PEQUEÑOS LECTORES DE CARAS Y 

CARETAS. BUENOS AIRES, PRIMERAS 

DÉCADAS DEL SIGLO XX
1
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2
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3
 

1. Introducción 

A principios del siglo XX, convergieron en 

Argentina transformaciones sociales, políticas, 

económicas y culturales que impactaron 

fuertemente en la fisionomía y en la dinámica de su 

ciudad capital, Buenos Aires. Fenómenos como la 

inmigración masiva de ultramar, el desarrollo 

urbano, el crecimiento y la diversificación de 

actividades productivas y comerciales, modificaron 
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las formas tradicionales de organización social, 

propiciando la conformación de una esfera pública 

ampliada y la masificación del consumo en el 

ámbito urbano. En ese contexto de cambios 

vertiginosos, gracias a la generalización de 

alfabetización, se generó también la expansión del 

público lector, que posibilitó el surgimiento de 

nuevos y heterogéneos medios de prensa que 

dinamizarían la circulación de productos materiales 

y culturales (ACREE, 2014; JOSIOWICZ, 2018; 

PRIETO, 1988; SARLO, 1988). 

Este proceso de complejización cultural 

tuvo al público infantil como uno de los 

destinatarios privilegiados debido, por un lado, a 

las aspiraciones políticas de las elites locales, que a 

través del accionar estatal impulsaron el 

establecimiento del sistema de educación pública 

que preveía formar a los niños para que en un 

futuro próximo se convirtieran en ciudadanos, 

trabajadores y madres (CARLI, 2002; LIONETTI, 

2007) – y a la consiguiente producción discursiva 

en torno a la infancia y; por el otro, al desarrollo 
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social y económico que tuvo como consecuencia 

nuevas prácticas como la incorporación del público 

infantil en el ámbito del consumo (ACREE, 2014; 

SOSENSKI, 2012; SZIR, 2012). 

La irrupción de la lectura en la vida 

cotidiana de los niños se había producido ya desde 

fines del siglo XIX, mediante el acceso y la 

utilización diaria de los libros de textos escolares, 

que cumplían una función preponderante en la 

difusión y apropiación de los contenidos culturales 

producidos y/o avalados por el Estado (ACREE, 

2014; SZIR, 2012; WAINERMAN Y HEREDIA, 

1999). No obstante, con el surgimiento de la prensa 

infantil de manera masiva, se generó una 

diversificación y ampliación de los consumos 

culturales cotidianos por parte de los niños 

alfabetizados, ya que cada medio de comunicación 

producía sus propios contenidos. De esta manera, 

cada medio delineaba el perfil de lector al cual se 

dirigía a través de la elaboración y circulación de 

imágenes y representaciones vinculadas a la 

infancia. 
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Hasta el momento, han sido escasas, aunque 

sumamente valiosas las investigaciones dedicadas a 

examinar las estrategias empleadas por los medios 

de comunicación para interpelar a los niños como 

público lector. En este sentido, resulta de gran 

interés la obra Infancia y cultura visual de Sandra 

Szir (2007), en la cual examinó periódicos 

ilustrados infantiles, entre 1880 y 1910, un periodo 

en el que la educación de los niños fue entendida 

como tarea prioritaria en la construcción de una 

nación moderna y cohesionada. En ese marco, 

fueron analizadas las relaciones variables y 

complejas que las revistas infantiles mantuvieron 

con la educación formal, introduciendo nuevos e 

interesantes aportes a partir del abordaje de su 

dimensión material en tanto objetos de consumo 

con un formato y características específicas. A 

través de ese abordaje, la autora dio cuenta de 

cuestiones como el placer de la lectura y el juego, 

la importancia del diseño de las páginas de las 

publicaciones, la relación entre la imagen y la 

palabra escrita, el humor, el entretenimiento, el 
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mercado y el consumo. En una pesquisa posterior, 

Sandra Szir (2012) se dedicó a indagar sobre 

ciertos aspectos del proceso de construcción de las 

representaciones de la infancia argentina, 

empleando como fuentes las imágenes de la cultura 

visual presentes en láminas de uso didáctico, en 

libros de textos escolares y en publicaciones 

periódicas ilustradas como Caras y Caretas. Su 

análisis se centró en la vinculación de las imágenes 

alusivas a la niñez con los discursos hegemónicos 

propios de fines del siglo XIX, tales como el 

pedagógico positivista que legitimaba y promovía 

la utilización de la imagen en el aula y el discurso 

higienista que abundaba en las publicidades 

comerciales difundidas por Caras y Caretas con la 

intención de estimular el consumo familiar de 

diversos productos y servicios. El aporte realizado 

por la investigadora constituye un antecedente 

significativo para explorar otros aspectos que hasta 

el momento no se han examinado detenidamente, 

como es el caso de los contenidos discursivos y 

gráficos que el semanario ilustrado difundió en su 
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sección infantil, con el objetivo de interpelar a los 

niños en su rol de lectores. 

Otra referencia ineludible es la pesquisa 

emprendida por Paula Bontempo (2012) sobre las 

representaciones de la infancia presentes en 

Billiken, en el periodo comprendido entre 1919 y 

1936, etapa en la que se consolidó como un modelo 

para otras publicaciones similares. El examen de 

esa emblemática revista le permitió a la autora 

constatar la relevancia que el público infantil había 

adquirido ante los medios gráficos que, para 

entonces, reconocían a los niños como lectores y 

consumidores, ofreciéndoles contenidos 

específicos. El éxito de Billiken residía, 

precisamente, en su estrategia comunicacional que 

además de instruir, pretendía entretener, 

estimulando la imaginación, creatividad y 

participación activa de los pequeños mediante el 

acceso a contenidos y espacios de sociabilidad 

destinados a ellos. Tal como demuestra Bontempo, 

en las páginas de la revista coexistían múltiples 

representaciones de la infancia que tensionaban y 
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se contraponían al modelo hegemónico definido 

por la triada niños/hijos/alumnos. 

Partiendo de la rica base proporcionada por 

los estudios mencionados, en este artículo 

proponemos explorar el campo de lectura 

disponible para la infancia, analizando las 

publicaciones que la reconocida revista ilustrada 

Caras y Caretas incluyó en una sección específica 

a la que denominó Páginas infantiles. Esta columna 

empezó a formar parte del semanario a partir del 

número 173, publicado el 25 de enero de 1902. 

Solía ocupar una página completa, aunque, en 

ocasiones, podía extenderse hasta dos o tres 

páginas y su contenido incluía relatos, 

ilustraciones, fotografías, historietas, adivinanzas, 

juegos visuales, instrucciones con juegos para 

armar y para resolver. Teniendo en cuenta que los 

niños no constituyeron el público principal del 

magazine, la incorporación de la sección 

mencionada demuestra la importancia de su 

participación en carácter de lectores y 
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consumidores de productos culturales ya en los 

albores del siglo XX. 

La revista Caras y Caretas irrumpió en el 

mercado editorial el 8 octubre de 1898, fue fundada 

por Eustaquio Pellicer y Bartolomé Mitre y Vedia, 

mientras que a cargo de su dirección estuvieron, 

además de Pellicer, el escritor y periodista José 

Sixto Álvarez, más conocido por su pseudónimo de 

Fray Mocho – y del dibujante Manuel Mayol. Ya 

desde el número inicial, se autodefinió como un 

“semanario festivo, literario, artístico y de 

actualidades” destinado al entretenimiento de un 

público amplio y culturalmente heterogéneo, que 

logró incorporar entre sus lectores a las clases 

media y popular urbanas, además del público 

letrado tradicional. Adoptó el estilo misceláneo 

propio del magazine, similar a otras publicaciones 

de Europa y EE.UU. en boga en aquellos años, 

destacándose por reunir en sus páginas contenidos 

diversos, tales como notas culturales, actualidad, 

análisis político, noticias extranjeras, notas 

satíricas, deportes, ciencias, ficción literaria, 
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poesía, humor y profusa publicidad (ROGERS, 

2008). Se caracterizó, fundamentalmente, por ser la 

primera publicación periódica ilustrada que alcanzó 

un carácter masivo, gracias a sus enormes tiradas y 

al bajo precio de venta de sus ejemplares, 

inaugurando así una tendencia que definiría al 

periodismo moderno
4
. Este fenómeno editorial se 

debió, en gran medida, a las transformaciones de un 

creciente mercado de bienes y servicios de 

consumo cotidiano que empezaba a depender cada 

vez más de la publicidad para impulsar las ventas 

                                                           
4
El éxito del semanario se evidenció desde el primer número, 

que registró una tirada inicial de 10.000 ejemplares, a la que 

debió sumar 5.000 copias para atender la demanda de los 

lectores. A partir de allí la circulación de Caras y Caretas 

continuó en aumento, alcanzando en 1904 una tirada 

promedio de 80.760 ejemplares, en 1907 la cifra ascendió a 

106.000, y en 1910 llegó a 109.700. En ese mismo año, con 

motivo de la celebración del centenario de la Revolución de 

mayo, publicó un número especial que constó de 400 páginas 

y alcanzó una tirada de 201.150 ejemplares, record que no 

había logrado hasta entonces otra revista de Sudamérica. 

Teniendo en cuenta que en ese momento Buenos Aires 

contaba con una población de 1.306.000 habitantes, el 

magazine logró una popularidad inédita en el mercado local 

(SZIR, 2011). En cuanto al precio de venta, el ejemplar 

costaba, en el año de lanzamiento, $0,25. La suscripción por 

trimestre $3,00, por semestre $5,50 y por año $10. Mientras 

que a partir del segundo año de publicación costaba $0,20 

centavos el ejemplar (ROGERS, 2008). 
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de la floreciente actividad industrial y comercial 

(ROGERS, 2008). Caras y caretas también se 

destacó por ser pionera en la introducción de 

innovaciones técnicas y gráficas – fotograbado de 

medio tono, linotipia y nuevas máquinas de 

impresión – que permitieron la abundancia de 

dibujos, caricaturas y fotografías de gran calidad en 

sus páginas. Las imágenes acompañaban los textos 

periodísticos y literarios de los colaboradores del 

semanario, entre los cuales se contaban escritores 

reconocidos
5
. Estas eran algunas de las 

particularidades que hicieron que el magazine se 

insertara exitosamente en el mercado y alcanzara 

                                                           
5
Además del equipo coordinador compuesto por Eustaquio 

Pellicer como redactor, José S. Álvarez como director y 

Manuel Mayol como ilustrador, eran numerosos los 

colaboradores literarios que publicaban en las páginas de 

Caras y Caretas, entre los más reconocidos se encontraban 

Roberto J. Payró, Leopoldo Lugones, Rubén Darío, Horacio 

Quiroga, Martiniano Leguizamón y Ricardo Jaimes. Además 

participaban en el semanario otras personalidades destacadas 

del periodismo, la política, la salud y la educación, tales como 

Bartolomé Mitre y Vedia, Pablo Pizzurno, José Ingenieros, 

Manuel Bernárdez, Luis Pardo (Luis García) y Félix F. Outes. 

Entre los ilustradores más conocidos figuran José M. Cao, 

Juan Carlos Alonso, Pedro de Rojas, Mario Zavattaro, 

Alejandro Sirio y Pedro Ángel Zavalla (SZIR, 2011). 
 



 

73 
 

una trayectoria de más de 40 años, publicándose 

hasta 1939 (ROGERS, 2008; SZIR, 2011). 

En función del impacto y la relevancia de 

Caras y Caretas en el escenario cultural, prestamos 

especial atención al rol ejercido por el magazine 

como difusor y reflejo material del cambio que se 

produjo en la percepción de la infancia en 

Argentina durante las dos primeras décadas del 

siglo XX, indagando acerca de los modos en que el 

semanario interpelaba y representaba a las infancias 

mediante los discursos e imágenes publicadas en su 

sección infantil. 

2. Representaciones sobre la infancia lectora 

A través de la narración e ilustración de una 

idílica escena de lectura cotidiana protagonizada 

por un niño y su abuela en la intimidad de un hogar 

“humilde” (FIGURA 1), se conjugaban algunos de 

los principales valores aspiracionales enarbolados 

por la elite modernizadora argentina. Desde su 

perspectiva, la educación constituía el instrumento 

civilizador por excelencia, que posibilitaría la 

concreción de los ideales de progreso de la nación 
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en ciernes, más allá de la persistencia de las 

desigualdades sociales: 

Ante la ventana semiabierta que 

mira al patio de la humilde 

vivienda, se encuentra la anciana 

esperando anhelosa la llegada del 

nieto. Una sonrisa de inefable 

beatitud dibújase en su rostro, 

surcado por las hondas arrugas 

que le dejara el tiempo. 

Mientras remienda pacientemente 

un delantal del pequeñuelo, se ha 

detenido un instante y ha fijado 

su vista cansada en el reloj. 

¡Cómo ansía que pasen rápido los 

minutos; que las manecillas giren 

más aceleradamente en la 

esfera!... 

El nieto, por fin, ha hecho 

irrupción en la pieza humilde. Se 

presentó cantando un estribillo 

escolar. Abuela y nieto se 

confunden en un abrazo. Por un 

momento se mezcla la cabellera 

de oro y la de nieve. La vocecita 

del chico se oye relatando a la 

abuelita las pequeñas incidencias 

que le ocurrieran en la escuela. 

Ahora, ante el postigo abierto, 

por el que penetra una tenue 

claridad, han quedado los dos 

contemplando los grabados de un 

viejo libro, que en la casa se 

conserva como preciada reliquia. 

Este libro viejo es la edificante 

historia del ingenioso hidalgo 
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don Quijote de la Mancha, y se 

halla ilustrado por Gustavo Doré. 

Durante un tiempo, abuela y 

nieto se ríen ante un pasaje en 

que se comenta las agudezas de 

Sancho. Después, han quedado 

graves y preocupados ante un 

amargo suceso que le acaeciera al 

Caballero de la Triste Figura. La 

anciana explica a su nieto la 

amarga filosofía de aquel pasaje 

del libro; el nieto oye prestando 

suma atención. Es que su alma 

infantil ha experimentado un 

sacudimiento. Como su abuelita, 

él también tiene un reproche 

áspero para los malandrines que 

maltrataron al hidalgo caballero. 

¡Oh divino poder de Cervantes! 

¡Qué hermosa virtud la de este 

libro, biblia de la raza, que a 

todos, y en todas las edades, nos 

hace pensar y reír; que extiende 

su influencia a todas las esferas, y 

que se encuentra hasta en las más 

humildes viviendas!... 

(CARAS Y CARETAS, 1919, p. 

84) 
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Figura 1 - Las vidas humildes 

 

Fuente: Caras Y Caretas, p. 84, 25/10/1919. 

Empleamos la categoría “escena de lectura” 

en los términos propuestos por Rubén Cucuzza 

(2008) quien la define como el lugar donde se 

materializan la lectura y escritura en tanto prácticas 

sociales de comunicación. Tal es el caso de la 

composición seleccionada, donde el vínculo 

familiar y afectivo que une a los protagonistas – 
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una abuela y su pequeño nieto – se expresa 

mediante el ritual de la lectura compartida en el 

espacio doméstico. Allí, el libro de Cervantes, 

opera como disparador de diálogos, emociones y 

reflexiones, logrando trascender las diferencias 

generacionales entre los lectores y sus condiciones 

de vida. 

Como es posible apreciar, Caras y Caretas 

participó en la construcción de las tendencias 

culturales y políticas hegemónicas, elaborando y 

difundiendo representaciones sobre las infancias 

lectoras que empezaban a constituirse en aquellos 

años. Esas imágenes y discursos adquirían sentido 

en el marco de las grandes trasformaciones 

generadas en Argentina, así como en otros países 

latinoamericanos, desde fines del siglo XIX y que 

cristalizaron en las primeras décadas del siglo XX 

(SZIR, 2012; SOSENSKI, 2012; ACREE, 2014; 

TAVARES RAFFAINI, 2016; JOSIOWICZ, 

2018). Por un lado, el establecimiento y la 

expansión del sistema de educación pública, que a 

pesar de las limitaciones enfrentadas en los inicios 
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de su implementación, propició la ampliación del 

público lector incorporando de manera creciente a 

nuevos sectores sociales y grupos etarios 

tradicionalmente relegados, como fue el caso de las 

mujeres y de los niños
6
. Ese proceso de 

alfabetización masiva estimuló la diversificación de 

la producción editorial, y contribuyó a forjar una 

nueva cultura impresa caracterizada por la difusión 

de la práctica de la lectura, que se convirtió en el 

núcleo central de la sociabilidad, tanto en el ámbito 

doméstico como en la esfera pública (ACREE, 

2014). 

                                                           
6
En el año 1884 se sanciona la Ley de Educación Común 

(Ley nº 1.420) que estableció las bases para la creación de un 

sistema de instrucción primaria público, gratuito, laico y 

obligatorio destinado, en principio, a todos los niños y niñas 

de seis a catorce años de edad de la Capital Federal y de los 

territorios nacionales. No obstante la vocación 

democratizadora del sistema público de instrucción y su 

paulatina consolidación, cabe resaltar que durante su etapa 

fundacional diversos factores impidieron la asistencia efectiva 

de miles de niños a las escuelas. Entre las principales causas 

se destacaban, por un lado, las dificultades que enfrentaron 

las autoridades para consolidar el sistema de educación, y por 

otra parte, las condiciones materiales de vida y las 

expectativas de los sectores populares con respecto a la 

educación infantil (ZAPIOLA, 2011). 
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Por otra parte, la escena observada expone 

una concepción del niño como centro de atención y 

afecto en el entorno familiar, y al mismo tiempo 

como sujeto social y futuro ciudadano, signo de la 

imbricaciones entre la vida pública y privada en el 

contexto de la sociedad moderna y urbana de 

principios de siglo XX (JOSIOWICZ, 2018). En 

efecto, tal como han demostrado diversas 

investigaciones, en el marco del proceso de 

consolidación del Estado nación, se configuraron 

las representaciones modernas de la infancia, la 

cual, empezó a ser definida por los sectores 

dirigentes como el grupo poblacional más 

trascendente, desde el punto de vista etario, para la 

conformación de una nación moderna y civilizada 

(CARLI, 2002; LIONETTI, 2007). Resultaba, 

entonces, de capital importancia para las elites 

locales ocuparse de cuestiones tales como la salud 

y las formas de crianza de los niños 

(COLÁNGELO, 2008), así como de su educación 

(LIONETTI, 2007). En función de ello, a partir de 

la implementación del sistema público de 
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instrucción, se sentaron las bases para garantizar, al 

menos idealmente, que todo niño se convirtiera en 

alumno. Esto no significa que anteriormente no se 

hubiera prestado atención a la infancia pero, de 

acuerdo con Sandra Carli (2002), la escolarización 

de los niños resultó un fenómeno constitutivo de la 

sociedad y de la cultura moderna. 

En cuanto al surgimiento de las 

producciones culturales destinadas específicamente 

a la infancia, estas constituyeron una expresión de 

una mayor sensibilidad hacia los niños y el lugar 

central que empezaron a ocupar en el seno de la 

familia nuclear moderna (FOUCAULT, 2000). De 

hecho, la mayor parte de las representaciones en 

torno a la niñez difundidas por los medios de 

prensa infantiles se encontraban atravesadas por la 

conceptualización de los niños y las niñas como 

sujetos escolarizados, y la escuela se erigía como el 

espacio natural y deseable para el desarrollo de los 

futuros ciudadanos y madres. Sin embargo, a 

medida que el mercado editorial iba creciendo, 

varios medios de prensa empezaron a generar y 
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difundir contenidos recreativos con el objetivo de 

entretener y divertir a los pequeños lectores, 

complementando las clásicas lecturas instructivas y 

moralizantes destinadas a ellos tradicionalmente 

(SZIR, 2012; BONTEMPO, 2012). 

Tal fue el caso del semanario ilustrado 

Caras y Caretas, que a pesar de ser un magazine 

orientado formalmente al público adulto, incorporó 

en sus ejemplares las “Páginas infantiles”. Si bien 

los contenidos de esa sección eran heterogéneos, en 

líneas generales, se trataba de lecturas amenas y 

divertidas, acompañadas de llamativas fotografías e 

ilustraciones. No obstante, la característica 

recurrente en la mayoría de los cuentos e historietas 

publicadas, tal como ocurría con los textos 

tradicionales de los libros escolares, es que las 

mismas contenían un mensaje moralizador que se 

iba construyendo a través del relato de las acciones 

y experiencias de los personajes, ya fueran estos 

humanos o animales personificados, cobrando un 

sentido marcadamente aleccionador en el desenlace 

de la narración. De esta manera, se pretendía 
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entretener a los pequeños lectores, pero a la vez se 

buscaba interpelarlos de manera instructiva y 

edificante. Ciertamente, esa doble intencionalidad 

de los contenidos culturales dirigidos a la infancia 

se correspondía con las concepciones sociales y 

culturales imperantes en aquellos años respecto a la 

necesidad de moldear a los niños, inculcándoles 

valores morales, para que se convirtieran en adultos 

honrados, trabajadores y madres responsables pero, 

sobre todo, en ciudadanos respetuosos del orden 

social se estaba construyendo. 

Una muestra de los mensajes moralizantes 

contenidos en los diversos relatos destinados al 

público infantil
7
, se explicitó en la fábula “El 

                                                           
7
A través del relevamiento realizado para esta investigación, 

identificamos diversos relatos que contienen mensajes 

similares a los aquí analizados. Véase: 

Caras y Caretas, “El sollo de Brujas”, p. 85, 21 de diciembre 

de 1907. 

Caras y Caretas, “Volvé por otra”, p. 166, 2 de enero de 

1909. 

Caras y Caretas, “El gallo”, p. 153,1 de enero de 1910. 

Caras y Caretas, “Tintín y el oso”, p. 142, 24 de diciembre de 

1910. 

Caras y Caretas, “Por escaparse”, p. 139, 31 de diciembre de 

1910. 
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caballo y el cerdo”, donde a través de un diálogo 

ambos personajes expresaban posturas divergentes 

respecto a la manera más conveniente de vivir 

(FIGURA 2). En el contrapunto, el joven y orondo 

cerdo se burlaba del estado físico del caballo flaco 

y cansado, quien llegaba al corral de la estancia 

buscando cobijo para pasar los penosos días de su 

vejez. Desde la perspectiva ingenua del cerdo, el 

caballo tendría que haber seguido su ejemplo de 

buen vivir, jactándose así de poder disfrutar de un 

presente ocioso y placentero. El experimentado 

caballo, por su parte, defendía el valor de una vida 

fructífera, llena de aventuras, esfuerzo y mérito, 

que si bien había agotado su cuerpo y sus fuerzas, 

le dejó como recompensa satisfacciones y gratos 

recuerdos. Al final de la historia, la irrupción de 

dos hombres en el corral dirimió a la controversia, 

ya que al débil caballo le ofrecieron compasión, 

                                                                                                    
Caras y Caretas, “El gancho”, p. 104, 23 de diciembre de 

1911. 

Caras y Caretas, “Tintín y el oso”, p. 142, 24 de diciembre de 

1910. 
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cuidados y reconocimiento, mientras que al cerdo, 

le dedicaron una impasible sentencia de muerte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

85 
 

Figura 2 - El caballo y el cerdo 

 

Fuente: Caras y Caretas, p. 111, 11/01/1908. 

A través de ese fatídico, aunque predecible 

desenlace, el relato dejaba claro a sus destinatarios 

la importancia de elegir el camino virtuoso del 
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esfuerzo, la austeridad, y la dedicación al trabajo. 

En efecto, frecuentemente las lecturas dirigidas al 

público infantil se componían de escenas que 

ensalzaban el valor del trabajo, sin importar lo 

arduo y desgastante que éste fuera. En ellas el 

trabajo se presentaba como un elemento del orden 

natural, ya que todos los seres vivos debían 

trabajar, incluyendo a los animales, protagonistas 

de numerosas historias, de allí que la ociosidad 

constituyera también para ellos una fuente de 

ineludibles y esperables desgracias. 

En esa línea, se podría decir que uno de los 

principales propósitos de los relatos infantiles 

publicados por la revista Caras y Caretas consistía 

en enseñarles a sus pequeños lectores a 

desenvolverse con corrección en diversos contextos 

sociales. Para ello los autores se valieron del 

comportamiento de los personajes de las historias, 

que más allá del frecuente protagonismo de los 

animales, la mayoría de las veces se trató de niños, 

en diferentes escenarios y situaciones cotidianas. 

Tal fue el caso de la historieta protagonizada por 
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Tintín, un pequeño niño bromista que en su 

constante búsqueda de diversión, realizaba todo 

tipo de travesuras burlándose de los sabios consejos 

de una benevolente anciana que le advertía sobre 

los peligrosos efectos que podían desencadenar sus 

diabluras. Lógicamente, en el desenlace de la 

historieta, tal como auguraba la anciana, Tintín 

aprendió la lección de la manera más trágica, ya 

que quien juega con fuego, se termina quemando 

(FIGURA 3). 
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Figura 3 - Tintín el bromista 

 

Fuente: Caras y Caretas, p. 127, 31/12/1910. 

También fueron publicados en las “Paginas 

infantiles” de Caras y Caretas obras literarias de 

escritores destacados, como fue el caso de los 

cuentos de Horacio Quiroga, quien advirtió la 

creciente importancia que iba cobrando a principios 
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del siglo XX el mercado editorial destinado a la 

infancia (JOSIOWICZ, 2018). Del mismo modo, 

en dicha sección del semanario se incluyeron 

narraciones del reconocido educacionista Pablo 

Pizzurno
8
, caracterizándose por su impronta 

humanista que propiciaba el contacto entre los 

niños pertenecientes a las clases acomodadas y los 

pequeños provenientes de los sectores populares, 

ya sea a través de la interacción escolar o en 

escenas de encuentros callejeros, donde los niños 

ricos hacían despliegue de sus valores morales y 

cristianos a través de la caridad y la compasión 

hacia los pequeños desfavorecidos por el destino. 

Un ejemplo de esa estética naturalizadora y 

romantizadora de las desigualdades sociales se 

aprecia en el relato titulado “El entierro de María 

Elena” (FIGURA 4), en el que Pizzurno, 

encarnando el sentir de un amoroso padre de 

                                                           
8
El Prof. Pablo Pizzurno tuvo a su cargo la dirección de la 

Escuela Normal de Profesores de Buenos Aires, la inspección 

general de enseñanza secundaria y normal de la República, así 

como la inspección técnica general de instrucción primaria de 

la Capital, entre otras funciones desempeñadas. 
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familia, relataba el suceso de la muerte de una niña 

de tan solo cuatro años y medio de edad llamada 

María Helena, al sufrir ésta un fatal accidente en la 

vía pública en una zona residencial de la ciudad 

porteña. A través de la narración y descripción 

detallada de lo ocurrido con la pequeña, y 

posteriormente, de las tristes escenas presenciadas 

en su entierro, el narrador expresaba su conmoción 

ante las muestras de afecto y el homenaje que un 

grupo de niños y niñas de distinta procedencia 

social, prestaban a la memoria de la niña fallecida. 

Todos los pequeños que se acercaron al cementerio 

de la Recoleta a despedir a su querida amiga 

expresaron su gratitud recordando y comentando 

los frecuentes gestos de caridad y simpatía que les 

había brindado María Helena durante sus escasos 

años de vida. Aunque, desde la perspectiva del 

relator, resultó especialmente emotiva la muestra 

de cariño, dolor y desconsuelo del pequeño 

“negrito”, hijo de la cocinera que servía a la familia 

de María Helena, a quien la niña le dedicaba, 

además de actos caridad, un profundo y sincero 
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afecto, ofreciéndole su amistad sin importar las 

diferencias étnicas y sociales que existían entre 

ellos
9
. 

Al final de la historia, el narrador confiesa 

que, ante tan triste y conmovedora escena, no tardó 

en regresar a su hogar, motivado por el único e 

imperioso deseo de estrechar en un solo abrazo a 

sus pequeñas hijas, graficando de esta manera la 

importancia y centralidad que ya en aquellos años 

tenían las relaciones afectivas entre los padres y sus 

hijos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
Caras y Caretas, “El entierro de María Helena”, p. 64, 6 de 

febrero de 1904. 
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Figura 4 - El entierro de María Helena 

 

Fuente: Caras y Caretas, p. 64, 6/2/1904. 

3. Consideraciones Finales 

En función de lo explorado y analizado en 

torno al contenido de la sección denominada 

“Paginas infantiles” publicada en la revista Caras y 
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Caretas durante las primeras décadas del siglo XX, 

constatamos que el semanario incluyó al público 

infantil como destinatario de contenidos culturales 

específicos. Los niños eran representados e 

interpelados de manera directa en su rol de lectores, 

y el propósito era no solo instruirlos moralmente, 

sino que se buscaba entretenerlos a través de la 

lectura de cuentos, fábulas e historietas que la 

revista publicaba en cada edición. 

De esa manera, circulaba de manera masiva 

una considerable variedad de contenidos culturales 

creados y adaptados para el disfrute del público 

infantil. Si bien la mayor parte de las publicaciones 

se caracterizaban por transmitir mensajes 

prescriptivos o aleccionadores, inspirados en los 

valores morales hegemónicos, también presentaron 

discursos e imágenes con finalidad lúdica y 

humorística para recrear y divertir a los pequeños. 
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A VACA VOADORA, DE EDY LIMA: 

REALISMO FANTÁSTICO E TEATRO DO 

ABSURDO EM UMA NARRATIVA DIFUSA 

Cilza Bignotto (UFSCar)
1
 

A vaca voadora, de Edy Lima (1924-2021), 

faz cinquenta anos. O livro, um dos mais 

inovadores na história da literatura infantil 

brasileira, foi lançado em 1972 pelas Edições 

Melhoramentos, em convênio com o Instituto 

Nacional do Livro - MEC. A obra era ilustrada pelo 

artista luso-brasileiro Jayme Cortez (1926-1987), 

então reconhecido como um dos grandes 

quadrinistas nacionais. 

Edy Lima também tinha renome no campo 

literário brasileiro. Gaúcha de Bagé, deixou a 

cidade natal aos 19 anos para trabalhar como 
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jornalista na Revista do Globo, em Porto Alegre. 

Lá, participou de grupos literários e se tornou 

amiga e musa de Mário Quintana, que lhe dedicou 

vários poemas. Em 1945, aos vinte anos, mudou-se 

para São Paulo, com a ajuda de Monteiro Lobato. 

Edy havia enviado cartas ao escritor, quando 

criança, para comentar seus livros infantis; ele 

respondera à jovem leitora, como costumava fazer. 

Pensando em se estabelecer na capital paulista, Edy 

arriscou escrever ao escritor, pedindo-lhe 

conselhos; Lobato indicou-lhe um lugar para morar 

em São Paulo e arranjou-lhe emprego na imprensa. 

Nas décadas seguintes, Edy Lima foi 

jornalista, romancista, dramaturga, editora de 

discos infantis, roteirista de novelas de televisão, 

tradutora, e autora de dezenas de livros para 

crianças e jovens. Vale destacar, dentre suas 

produções, a premiada peça A farsa da esposa 

perfeita, de 1959, e a histórica adaptação, para o 

teatro, de Quarto de despejo, de Carolina Maria de 

Jesus, levada aos palcos em 1961. São seus livros 

infantis, porém, que permaneceram em catálogos 
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editoriais – e, talvez, na memória coletiva dos 

brasileiros. 

É possível que o êxito obtido por A vaca 

voadora entre adultos e crianças se deva à 

ambivalência textual da narrativa construída por 

Edy Lima, que parece ter manipulado elementos de 

gêneros primordialmente voltados para adultos, 

como a farsa e o Teatro do Absurdo, na 

composição do texto. Alguns aspectos dessa 

ambivalência, conforme a conceitua Zohar Shavit 

(1986), são analisados neste artigo. 

1. Um livro para adultos e crianças 

Obras produzidas para crianças costumam 

apresentar algum grau de ambivalência textual, 

segundo Shavit, porque se dirigem a dois grupos 

diferentes de leitores, pertencentes a sistemas 

literários
2
 distintos: o das crianças e o dos adultos. 

Os leitores desses grupos teriam expectativas, 

hábitos e repertórios de leitura diferentes, de modo 

                                                           
2
O conceito de sistema literário usado por Shavit é 

desenvolvido na Teoria dos Polissistemas de Itamar Even-

Zohar (2013). 
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que entenderiam um mesmo texto de maneiras 

distintas (1986, p. 65). O conceito de obra difusa 

seria útil, segundo Shavit, para estudar livros como 

Alice no país das maravilhas (1865), de Lewis 

Carroll, ou O pequeno príncipe (1943), de Antoine 

de Saint-Exupéry, entre outros clássicos infantis 

que também ocupam espaço privilegiado no 

sistema de obras literárias para adultos. 

A vaca voadora — e suas sequências, que 

não estudaremos neste artigo
3
 — pode ser 

entendida como obra difusa: sua ambivalência 

textual explicaria o sucesso que alcançou entre 

leitores adultos. 

Logo após seu lançamento, em novembro 

de 1972, A vaca voadora figurava na lista dos dez 

livros mais vendidos, em fevereiro de 1973, do 

                                                           
3
O sucesso alcançado por A vaca voadora levou à publicação 

de mais seis livros com novas aventuras estreladas pela 

personagem. Ainda em 1973, saíram A vaca na selva e A vaca 

deslumbrada; no ano seguinte, A vaca Proibida – que ganhou 

o prêmio Jabuti de melhor livro infantil em 1975. A vaca 

submarina foi publicada em 1975, A vaca invisível, em 1976, 

e A vaca misteriosa, último livro da série, em 1977. 
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jornal O Estado de S. Paulo
4
 (p. 266). A lista era 

encabeçada por Tereza Batista cansada de guerra, 

de Jorge Amado. Em segundo lugar, estava 

Enterrem meu coração na curva do rio, de Dee 

Brown; em terceiro, A vaca voadora; em quarto, 

Incidente em Antares, de Érico Veríssimo; em 

quinto, Semeaduras e cosmos, de Erik Daniken; em 

sexto, Eram os deuses astronautas, também de 

Daniken; em sétimo, O verão do Lobo vermelho, de 

Morris West; em oitavo, Trinta anos de mim 

mesmo, de Millôr Fernandes; em nono, Confissões 

de uma estrela, de Mylene Demorts; em décimo, 

Sexo, delírio e tormentos, de Jean Flaubert. 

Todos os títulos da lista (que não separava 

obras de ficção daquelas de não-ficção) eram 

dirigidos a adultos — com exceção do livro de Edy 

Lima. A vaca voadora continuou aparecendo nas 

listas dos mais vendidos do Estadão até o final de 

                                                           
4
Ainda está em curso pesquisa sobre a eventual presença do 

livro em listas de mais vendidos publicadas por outros 

veículos de comunicação. Já se sabe que A vaca voadora não 

aparece nas listas de mais vendidos da Folha de S. Paulo - 

provavelmente porque o jornal não incluía livros infantis nos 

rankings. 
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1973, disputando lugar com livros como Fernão 

Capelo Gaivota, de Richard Bach, O dia do chacal, 

de Frederik Forsyth (p. 287), 1984, de George 

Orwell, e Cândida Erêndira, de Gabriel García 

Márquez (p. 316). 

O estatuto ambivalente do livro A vaca 

voadora pode ser observado também nas críticas 

recebidas pela obra, quando de seu lançamento. Em 

resenha de 7 de janeiro de 1973, no jornal O Estado 

de S. Paulo, Gilberto Mansur afirmava: 

É preciso ler - e ler bem - este 

livro para se entender, em toda a 

sua extensão, o espírito 

renovador que ele introduz em 

nossa literatura - e não apenas na 

literatura para crianças, porque a 

presença do realismo fantástico e 

de um constante tom de humor 

(qualidade tão rara em autores 

brasileiros) vão, certamente, 

aproximar os adultos das crianças 

em torno de sua leitura. (p. 266) 

Com A vaca voadora, a literatura infantil 

atingia o “mesmo nível da literatura para adultos”, 

segundo o crítico. Sua resenha fornece pistas para 

investigarmos, em primeiro lugar, a construção da 

ambivalência textual do livro; em segundo, como 
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essa ambivalência permitiu que a obra obtivesse 

consagração em dois sistemas literários diferentes, 

o de textos dirigidos a adultos e o de textos 

voltados para crianças. 

Mansur aponta “a presença do realismo 

fantástico” e de um “constante tom de humor” 

como elementos passíveis de atrair tanto adultos 

como crianças para o texto. A época era a do boom 

da literatura hispano-americana (TROUCHE, 

2005), cujas narrativas têm vínculo estreito com o 

que se convencionou chamar ora de realismo 

fantástico, ora de realismo mágico ou maravilhoso
5
. 

É o caso do conto A incrível história de Cândida 

Erêndira e de sua avó desalmada (1972), de 

Gabriel G. Márquez, título do livro homônimo que 

figurava nas listas do Estadão de livros mais 

vendidos em 1973. 

Os debates a respeito da natureza, dos 

conceitos definidores e das origens das narrativas 

                                                           
5
Sobre as origens, diferenças e pertinência de cada conceito, 

ver CHIAMPI, 1980; RODRIGUES, 1988; 

SCHOLLHAMMER, 2004. 



 

104 
 

fantásticas latino-americanas, intensos naquele 

período e nas décadas subsequentes, não se 

estendiam ao sistema da literatura infantil. Daí o 

estranhamento que provoca a afirmação de Mansur, 

para quem haveria “a presença do realismo 

fantástico” na trama de A vaca voadora. No Brasil, 

a obra infantil de Monteiro Lobato, tão apreciada 

pela jovem Edy Lima, já apresentava aos leitores 

aquela “oscilação ambígua entre o real e o irreal, 

tema básico de toda literatura fantástica” (1999, p. 

118) conforme Davi Arrigucci Jr. Obras para 

crianças, porém, não são levadas em consideração 

nos estudos críticos e teóricos a respeito de 

narrativas fantásticas. 

O uso do conceito de “realismo fantástico” 

por Mansur, para justificar o interesse que A vaca 

voadora despertaria em leitores adultos, é forte 

indício da ambivalência textual do livro. No 

entanto, parece que os recursos mais utilizados pela 

autora para criar sua obra difusa vieram da farsa e 

de peças vinculadas ao Teatro do Absurdo. 
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2. Elementos da farsa renovam o romance 

infantil 

A narrativa de A vaca voadora inicia com 

imagem insólita: 

- Tias, um sujeito entrou no 

jardim com uma vaca em cima da 

capota do carro - gritei para 

dentro de casa. O fato me pareceu 

meio estranho, porque nossa vida 

é sempre muito tranquila. Só 

acontecem pequenas coisas. 

(LIMA, 1972, p. 7) 

A voz narrativa, em primeira pessoa, é de 

Lalau, o protagonista da história. Ele narra fatos 

acontecidos quando tinha seis anos; não informa, 

porém, quantos anos se passaram desde que viu o 

sujeito entrar no jardim. Talvez não muitos, como 

indica a oração “nossa vida é sempre muito 

tranquila”. 

A idade de Lalau pode variar como a dos 

leitores do livro. O ponto de vista, entretanto, é o 

de uma criança, e é dessa perspectiva que os 

leitores veem surgir a estranha figura da vaca, 

pairando acima do chão, sobre a capota de um carro 

que entrou no jardim. Animal e máquina formam 
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um conjunto inusitado, quase impossível; formam, 

também, a primeira das várias dualidades 

encontradas na trama. 

Para explicar quem constitui o nós, de 

“nossa vida”, Lalau descreve as tias: 

Tia Cristina Maria chama tia 

Maria Cristina de Maricotinha. 

Por sua vez, tia Maria Cristina 

chama tia Cristina Maria de 

Quiquinha. Acho que isso facilita 

distingui-las. Embora, na 

verdade, para serem irmãs 

gêmeas, não sejam nada 

parecidas. Tia Maria Cristina, a 

Maricotinha, é tão alta, quanto 

larga. Quer dizer, muito baixinha 

e gordíssima. Sempre vestida de 

branco. Foi ela quem deixou o 

forno ligado. Não pára de 

cozinhar, mesmo quando vai ao 

supermercado. Tia Quiquinha é 

alta, mais magra que um 

esqueleto e se veste de preto. Está 

sempre perto de outros fornos, 

que não são de cozinha, mas de 

laboratório, procurando fórmulas 

secretas de alquimia. Quando vim 

morar com elas, não sabia o que 

eram ‘fórmulas secretas de 

alquimia’. Continuo não sabendo. 

Mas aprendi que alquimistas 

eram homens que transformavam 

chumbo em ouro. (LIMA, 1972, 

p. 8-9) 
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Tia Quiquinha é alquimista como o cigano 

Melquíades, personagem de Cem anos de solidão 

(1967), de García Márquez. A segunda sílaba é a 

mesma em Melquíades, alquimista e Quiquinha. 

Aliterações cômicas à parte, a alquimista 

Quiquinha, autora de fórmulas secretas, certamente 

é um dos elementos que atestam a “presença do 

realismo fantástico” no texto de A vaca voadora, 

segundo Mansur. O humor, também ressaltado pelo 

crítico como elemento não apenas renovador, mas 

capaz de despertar o interesse dos adultos, é 

escancarado no excerto em que as irmãs são 

apresentadas. 

As personagens são tão caricaturais que 

funcionam como tipos complementares. Sua 

caracterização lembra muito a das personagens da 

farsa, gênero cultivado por Edy Lima no teatro (sua 

primeira peça, levada aos palcos em 1959, sob 

direção de Augusto Boal, foi A farsa da esposa 

perfeita). Quiquinha e Maricotinha são personagens 

farsescas, de aparência e comportamento imutáveis, 

elas funcionam como alegorias de mente e corpo. 
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Os traços que lhes dão forma (plana) sintetizam 

aspectos comuns em personagens femininas adultas 

encontradas na literatura infantil brasileira. Os 

exemplos mais emblemáticos, nesse sentido, 

provavelmente são as personagens lobatianas Dona 

Benta, que faz serões, e Tia Nastácia, que faz 

bolinhos. 

Gumercindo, o homem que aparece no 

jardim com vaca e carro, é também um tipo 

farsesco: 

Gumercindo me olhava 

espantado. As duas se lembraram 

de que ele não me conhecia e 

fizeram as apresentações: 

- Este é Lalau, filho da enteada da 

cunhada de uma prima de 

Aniceta. 

Gumercindo ergueu-me nos 

braços (eu tinha seis anos nesse 

tempo) e me beijou emocionado. 

As lágrimas corriam-lhe pelo 

rosto: 

- Um neto de Aniceta é para mim 

mais que um filho. Conte 

comigo, menino, fui o primeiro 

namorado de Aniceta e só não 

casamos porque ela morreu 

daquela maneira… (LIMA, 1972, 

p. 11) 
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Não se tem notícia, na literatura brasileira 

para crianças, de protagonista cuja origem seja 

mais embaralhada do que a de Lalau. A história da 

literatura infantil no Ocidente, dos contos de fadas 

àHarry Potter, é povoada de protagonistas órfãos 

ou abandonados pelos pais. A novidade, em A vaca 

voadora, é o modo como as tias usam a linguagem 

para explicar quem é Lalau: “filho da enteada da 

cunhada de uma prima de Aniceta”. Cada nova 

palavra obscurece o sentido da palavra anterior; a 

explicação produz um emaranhado de relações de 

parentesco que impedem conhecer a origem do 

menino: ele é órfão? Foi abandonado pela mãe? 

Quem são seus pais? A enunciação da frase, pelas 

tias, e a resposta de Gumercindo são de uma 

comicidade quase aflitiva. 

Da genealogia intrincada de Lalau, 

Gumercindo entende apenas o nome “Aniceta”, o 

amor de sua vida. A declaração “um neto de 

Aniceta é para mim mais do que um filho” parece 

uma parlenda, dados o encadeamento de 

assonâncias e aliterações e o nonsense da frase. Ao 
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longo da narrativa, a tópica do Amor post mortem 

será deformada por Edy Lima até as raias do 

absurdo, a fim de produzir cenas hilariantes. 

Nesta passagem da narrativa, começam a 

ficar mais claros os procedimentos responsáveis 

pela ambivalência textual encontrada em A vaca 

voadora. Conforme Shavit, escritores de obras para 

crianças podem contar com uma gama maior de 

opções de manipulação quando trabalham com 

textos ambivalentes: 

O escritor tem a opção 

inconcebível de produzir um 

texto composto por modelos que 

estão em desacordo com o 

sistema infantil. Aliás, os 

modelos do texto também estão 

em desacordo com aqueles 

predominantes no sistema adulto 

(caso contrário, eles poderiam ter 

sido aceitos como textos para 

adultos); é exatamente o seu 

desacordo com cada um dos 

sistemas, e o fato de não poderem 

ser exclusivamente aceitos por 

nenhum dos dois, que possibilita 

sua aceitação simultânea por 

ambos os sistemas. (1986, p. 67)
6
 

                                                           
6
“The writer has the otherwise inconceivable option of 

producing a text composed of models that are in disagreement 
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A farsa constitui um modelo — um gênero 

textual — que pode ser entendido como “em 

desacordo com o sistema infantil”, segundo a teoria 

de Shavit. Esse gênero antigo, que floresceu 

durante a Idade Média, tende a “imitar ações, 

interesses e estados de espírito pouco elevados” 

(GONÇALVES, 2009) — característica que o 

afasta dos modelos aceitos, desde o século XVIII, 

como adequados para leitores infantis. Seus temas 

também seriam de difícil aceitação no sistema 

literário para crianças: 

É um gênero dramático que 

representa cenas da vida profana, 

simultaneamente agressivas, pela 

sátira contundente, e festivas, 

pelo cómico hilariante. 

Reproduzindo o ambiente 

popular e burguês da época, ou 

apenas plasmando um episódio 

cómico flagrante da vida 

                                                                                                    
with the children's system. As a matter of fact, the text's 

models are also in disagreement with the prevalent models of 

the adult system (otherwise they could have been accepted as 

texts for adults); it is exactly their disagreement with each of 

the systems, and the fact that they could not be exclusively 

accepted by either, that makes possible their simultaneous 

acceptance by both systems”. (Tradução minha). 
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quotidiana da personagem, 

apresenta em conflito, geralmente 

com uma grande economia de 

recursos, as forças da autoridade 

convencional e as forças da 

rebeldia. Não raro se trata da luta 

pelo poder entre duas forças 

opostas, no âmbito das relações 

sociais, por exemplo entre pais e 

filhos, amos e criados, marido e 

mulher, etc. (GONÇALVES, 

2006) 

Edy Lima parece ter aproveitado alguns 

elementos da farsa, como a possibilidade de 

plasmar “um episódio cômico flagrante da vida da 

personagem”, com economia de recursos, para 

construir a narrativa de A vaca voadora. No 

entanto, a autora esvazia o modelo da farsa de 

alguns de seus principais traços, como o uso de 

linguagem chula ou obscena, temáticas 

explicitamente eróticas, comportamentos 

agressivos (GONÇALVES, 2006). A luta pelo 

poder entre duas forças opostas é deslocada, 

sutilmente, para um par conflitante incomum (para 

não dizer inexistente) nas farsas: a criança e o 

adulto. 
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Os conflitos entre pais e filhos, nas farsas, 

se dão, geralmente, entre jovens adultos e seus pais. 

Lalau não é filho das personagens adultas e, 

aparentemente, não tem poder para se opor a elas. 

Entretanto, como ele é o narrador da história, sua 

visão de mundo é dotada de importância, de modo 

que sua perspectiva põe em cheque, muitas vezes, 

as perspectivas dos adultos. Ao modificar aspectos 

de um gênero de pouca importância no sistema 

literário para adultos, como a farsa, a fim de 

construir a narrativa de um romance infantil, Edy 

Lima criou uma obra difusa. A vaca voadora não 

pode ser reconhecida como farsa no sistema 

literário para adultos, porque traços do gênero 

foram deformados na composição da obra infantil. 

Por sua vez, o processo de modificação do modelo 

de romance infantil confere à obra traços antes 

desconhecidos no sistema literário para crianças. 

Por apresentar procedimentos verbais comuns a 

gêneros de ambos os sistemas, o texto de A vaca 

voadora pode ser considerado ambivalente. 
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A personagem Gumercindo tem as 

características de um tipo comum em farsas: o 

homem rústico, ingênuo e tolo. Um bom exemplo 

do tipo é Pero Marques, o pretendente desprezado, 

posteriormente aceito como segundo marido e 

finalmente traído pela protagonista d’A farsa de 

Inês Pereira, de Gil Vicente. Ao manipular as 

características desse tipo, Edy Lima opera, 

igualmente, modificações nos modelos de 

protagonistas masculinos encontradas em narrativas 

infantis. Quando Lalau pergunta a Gumercindo de 

que maneira Aniceta morreu, é interrompido por tia 

Quiquinha: 

- Não seja indiscreto, Lalau, você 

não tem idade para ouvir essa 

história. 

Mais tarde, quando tive idade, 

soube. Aniceta era prima da 

cunhada da minha mãe, e não 

minha avó. Nem avó de ninguém, 

porque nunca teve filhos. Ainda 

jovem morreu de rir. Isso tudo 

por causa da proposta de 

casamento de Gumercindo. 

Achou graça e riu muito. Perdeu 

fôlego e morreu. Era por essa 

razão que naquele instante 

Gumercindo chorava comigo nos 

braços, diante de minha tia, da 



 

115 
 

vaca e do carro com o pára-

choque quebrado. (LIMA, 1972, 

p. 12) 

Gumercindo é um homem vulnerável, 

característica bastante inovadora, quando se 

consideram os modelos de personagens masculinas 

na literatura infantil do período. A modificação dos 

modos de representação da ingenuidade, e mesmo 

da tolice, do tipo farsesco leva à criação de um 

protagonista dos mais originais. Nas farsas, o tipo 

rústico é objeto de riso por ser desajeitado, 

facilmente enganado, e objeto de humilhações 

devido à própria parvoíce. No final da peça A farsa 

de Inês Pereira, de Gil Vicente, o rústico Pero 

Marques assume o papel de asno: carrega a mulher 

nas costas, e mais duas lousas, ao atravessar um rio, 

para levá-la ao encontro do amante. Enquanto é 

carregada, Inês canta ao marido enganado: “Bem 

sabedes vós, marido,/ Quanto vos quero./ Sempre 

fostes percebido/ Pera cervo” (VICENTE, 203, p. 

232). 

Como não há lugar para piadas picantes, 

linguagem grosseira e temas como adultério na 
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literatura infantil, Edy Lima manipula de outras 

maneiras o potencial cômico do tipo rústico. 

A reprimenda de tia Quiquinha — “você 

não tem idade para ouvir essa história” — pode 

levar leitores adultos a imaginarem explicações 

indiscretas sobre a desventura amorosa de 

Gumercindo, o homem que não carrega a mulher 

adúltera nas costas, mas uma vaca na capota do 

carro. Aniceta, como bom tipo farsesco, de fato riu 

do pedido de casamento de Gumercindo; riu tanto 

que morreu. A morte de Aniceta, que poderia 

conferir tom dos mais funestos à narrativa, ganha 

contornos cômicos, devido ao exagero que beira o 

absurdo e ao fato de Gumercindo acreditar que 

Lalau seja neto dela. O tipo rústico parece não 

apenas destituído de interesse sexual, mas de 

conhecimento sobre atividades sexuais. Essa 

peculiaridade parece torná-lo inocente como se 

espera que as crianças sejam — ou como elas são 

caracterizadas, frequentemente, nos livros infantis. 

Como figura paterna, Gumercindo exigirá 

cuidados, de parte do menino, em lugar de cuidar 
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dele. A troca de papéis chega ao ápice em A vaca 

na selva, quando Gumercindo é transformado em 

um bebê e carregado por Lalau, para que a família 

consiga atravessar parte da floresta amazônica. 

Como Gumercindo tem medo da selva, é preciso 

rejuvenescê-lo a fim de que Lalau, as tias e amigos 

indígenas consigam transportá-lo durante a 

travessia. 

Gumercindo e Lalau formam dupla 

complementar: adulto e criança, homem e menino. 

As funções comumente associadas a homens, 

porém, são muitas vezes assumidas por Lalau, 

enquanto Gumercindo age como criança em 

diversas passagens da narrativa. Como Gumercindo 

é ingênuo, desastrado, medroso — qualidades do 

tipo rústico das farsas — as relações de força se 

invertem, sobretudo nas situações em que o menino 

age com perspicácia, engenhosidade e coragem. 

 

 

3. Da farsa ao Teatro do absurdo 
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A maior parte da ação de A vaca voadora 

transcorre em um mesmo cenário: a casa onde 

vivem Lalau e as tias. O herói não precisa deixar o 

lar para que a história avance, como costuma 

suceder nos contos de fadas, conforme Vladimir 

Propp (1984, p. 32-33), e nas narrativas infantis. A 

chegada da vaca é que desencadeia uma série de 

acontecimentos cômicos, em sua maioria 

representados dentro da casa, o grande cenário da 

farsa manipulada por Edy Lima no romance 

infantil. 

No capítulo 2, Tia Maricotinha convida 

Gumercindo para almoçar, a fim de que ele pare de 

chorar abraçado a Lalau, enquanto relembra 

Aniceta. O convite é aceito, e Tia Maricotinha 

começa a procurar ovos, sem encontrá-los, porque 

foram transformados em ouro por tia Quiquinha. 

Depois de várias confusões envolvendo ovos de 

ouro e de galinha no jardim da casa, o capítulo 3 

tem início: 

Entramos todos. Menos a vaca. 

Não passava na porta. Ficou 

tentando. Nós, lá dentro, 
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encontramos Gumercindo 

dormitando num banco de 

cozinha. Acordou sobressaltado e 

quase caiu. Conseguiu equilibrar-

se contra a parede e gritou: 

- Ai! Socorro! Há uma vaca na 

porta! 

- Calma, Gumercindo, é a nossa 

vaca.  

- Se é nossa, por que não entra? 

- Porque a porta é estreita e a 

vaca é larga.  

- Então, se as tias me permitem, 

vou alargar a porta. 

Tia Quiquinha concordou: 

- Creio que é o único jeito, já que 

não podemos estreitar a vaca. (p. 

20-21) 

Esse excerto é exemplar do uso de 

elementos de gêneros teatrais na construção da 

narrativa. O modo sintético com que os 

acontecimentos são narrados lembra o modelo das 

marcações de teatro, que estabelecem o modo como 

intérpretes entram em cena, as posturas que 

assumem, suas reações a determinadas ações. 

Parece, entretanto, que Edy Lima lança mão de 

recursos encontrados em peças mais 

contemporâneas do que a farsa; peças que o crítico 

húngaro Martin Esslin (1918-2002) chamou de 
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Teatro do Absurdo, na obra homônima lançada em 

1961. Esslin analisa peças que, surgidas nos anos 

imediatamente posteriores à Segunda Guerra 

Mundial, tratam, sobretudo, da incomunicabilidade 

do homem moderno, por meio de temas e recursos 

cênicos e verbais que se afastam radicalmente da 

dramaturgia tradicional realista. 

Nas peças de dramaturgos como Samuel 

Beckett, o Absurdo representaria 

[...] a condição de 

ininteligibilidade a que chegou o 

homem moderno em face de suas 

pretensões humanistas e da 

realidade em que vive, que 

contraria frontalmente as 

primeiras. A desconexão de 

linguagem das personagens de 

Beckett visa a iluminar essa 

antítese. As palavras são 

familiares, os conceitos que 

evocam, idem, mas, por um 

processo de contraste, elipse, 

descontinuidade premeditada e 

improviso, as frases não fazem o 

sentido convencional a que 

estamos habituados. Cria-se um 

mundo à parte, autossuficiente, 

embora semelhante, em seus 

exteriores, ao nosso. (FRANCIS, 

apud ESSLIN, 2018) 
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A hipótese de que recursos semelhantes aos 

de peças de Beckett e Eugene Ionesco tenham sido 

usados na construção de uma narrativa infantil é, 

no mínimo, ousada. No entanto, Edy Lima parece 

ter manipulado alguns dos recursos usados por 

esses dramaturgos, como fez com procedimentos 

comuns ao modelo das farsas. 

Como vimos anteriormente, há diálogos, em 

A vaca voadora, construídos por meio de uma 

linguagem que parece familiar, evoca conceitos 

conhecidos, mas soa absurda, dada a 

descontinuidade entre as palavras. É o caso da fala 

das tias de Lalau, ao apresentarem o menino a 

Gumercindo: “- Este é Lalau, filho da enteada da 

cunhada de uma prima de Aniceta” (p. 11). 

Peças como Esperando Godot (1949), de 

Beckett, e A Cantora Careca (1950), de Ionesco, 

apresentam inovações formais e reutilizam 

elementos de gêneros teatrais antigos, como os 

mimodramas, a commediadell'arte e a farsa, bem 

como recursos dos espetáculos de music hall e 

vaudeville, do cinema de Charles Chaplin (1889-
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1977) e Buster Keaton (1895-1966), entre muitos 

outros (ESSLIN, 2018). Em seu processo de 

manipulação dos elementos da farsa para a 

construção da narrativa de A vaca voadora, Edy 

Lima parece ter recorrido a elementos de obras que 

convencionalmente são abrigadas sob a rubrica 

Teatro do Absurdo. 

As duplas formadas por Tia Quiquinha e 

Tia Maricotinha, Lalau e Gumercindo, fazem 

lembrar “o esquema básico das peças de Beckett”, 

que, segundo Esslin, era o “dos pares de 

personalidades interdependentes e 

complementares” (2018). Vladimir e Estragon, a 

dupla (tragi)cômica de Esperando Godot, “têm 

personalidades complementares” (2018). O 

comportamento de Gumercindo, no início do 

capítulo 3, lembra o de personagens da peça. Após 

acordar sobressaltado, como Estragon, nos dois 

atos de Esperando Godot, Gumercindo não 

reconhece a vaca que havia trazido para a casa das 

tias, embora pouquíssimo tempo tenha se passado 

desde sua chegada. 
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A incapacidade de reconhecimento de uma 

personagem por outra, devido à ação do tempo, é 

aspecto fundamental no texto beckettiano: 

Quando Pozzo e Lucky aparecem 

pela primeira vez, nem Vladimir, 

nem Estragon parecem 

reconhecê-los; Estragon chega 

até a pensar que Pozzo é Godot. 

Depois que os dois saem, porém, 

Vladimir comenta que eles 

mudaram muito desde a última 

vez em que tinham aparecido. 

Estragon insiste em que não os 

conhecia. [...] No segundo ato, 

quando Pozzo e Lucky 

reaparecem, cruelmente 

deformados pela ação do tempo, 

Vladimir e Estragon novamente 

têm suas dúvidas sobre serem 

eles ou não as mesmas pessoas 

que encontraram na véspera. E 

nem Pozzo se lembra deles. 

POZZO: 

‘Não me lembro de haver 

encontrado quem quer que seja 

ontem. Mas amanhã não me 

lembrarei de haver encontrado 

quem quer que seja hoje’. 

(ESSLIN, 2018) 

Na peça de Beckett, o fluxo do tempo 

modifica as pessoas e as coisas a ponto de torná-las 

irreconhecíveis. Na narrativa de Edy Lima, não é 

uma pessoa, mas uma vaca, que se torna tão 
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irreconhecível a ponto de assustar Gumercindo e 

fazê-lo gritar. É preciso informá-lo de que a vaca “é 

nossa”, embora ela esteja fora da casa, lugar do 

“nosso”. Crianças poderiam entender a passagem 

como mais uma cena cômica provocada pela tolice 

de Gumercindo. Adultos, porém, poderiam contar 

com repertórios de leitura diferentes, que levariam 

a interpretações distintas. 

Entre 1972 e 1977, quando A vaca voadora 

e suas sequências foram publicadas, os brasileiros 

viveram os “anos de terror” da ditadura militar 

brasileira — e se dividiram ao escolher o lado dos 

apoiadores do regime, dos opositores a ele, dos 

indiferentes. Cidadãos antes reconhecidos como 

compatriotas subitamente eram vistos como 

inimigos. Em pouco tempo, o reconhecimento de 

um brasileiro por outro como “nosso”, de “dentro” 

ou de “fora” do regime, de partidos, de correntes 

ideológicas, havia se tornado um problema 

essencial. É absurdo. 

O caso de Niomar Moniz Sodré Bittencourt, 

proprietária do jornal carioca Correio da Manhã, é 
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emblemático da atmosfera de absurdo vivida então 

no país. Ela foi presa em 7 de janeiro de 1969, com 

o redator-chefe do jornal, Osvaldo Peralva, porque 

determinara que a edição daquele dia saísse com a 

manchete “Abolida a censura à imprensa” 

(GASPARI, 2002). Em poucas horas, o que ela era 

e havia sido tornou-se irreconhecível: 

Niomar fora a criadora do Museu 

de Arte Moderna do Rio de 

Janeiro. [...] Até 1963, passara a 

maior parte do tempo em Paris, 

onde vivia com o marido. [...] Em 

novembro de 1968, acompanhada 

por um ministro do governo 

Castello, estivera na recepção que 

a rainha Elisabeth da Inglaterra 

oferecera a bordo do iate 

Britannia, ancorado na baía de 

Guanabara. Vestia um longo 

bordado, sem cintura, como a 

época pedia. No dia seguinte à 

sua prisão, Niomar foi levada 

para o depósito São Judas Tadeu, 

cárcere de ladras, toxicômanas e 

prostitutas. Lá, quiseram obrigá-

la a vestir o uniforme de 

presidiária. Tomaram-lhe os 

direitos políticos, cortaram-lhe a 

propaganda oficial (equivalente a 

mais de um terço do conjunto do 

mercado publicitário) e 

suspenderam a circulação do 

Correio por cinco dias. Colocada 
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em regime de prisão domiciliar, 

foi libertada em março, um dia 

depois de a empresa ter pedido 

concordata preventiva. [...] 

Estava quebrada a espinha do 

Correio, o jornal que por 

cinqüenta anos confundira-se 

com a elite liberal do Rio de 

Janeiro. (GASPARI, 2002). 

Em circunstâncias assim, o diálogo entre 

Gumercindo e Tia Quiquinha ganhava sentidos 

sombrios, para adultos detentores de certos 

repertórios de leitura. Pessoas podiam rapidamente 

se tornar irreconhecíveis, por estarem do outro 

“lado”; podiam ser “estreitadas”, naqueles tempos 

de pouca abertura: espinhas eram quebradas 

metafórica e literalmente. 

Obviamente, o diálogo entre Tia Quiquinha 

e Gumercindo pode ser lido apenas como conversa 

cômica entre dois parvos, pois o texto não chegava 

aos leitores acompanhado das chaves de 

interpretação presentes nos paratextos das edições e 

encenações de Esperando Godot e de outras peças 

consideradas Teatro do absurdo. 
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Nos prefácios, posfácios, orelhas e quartas-

capas dos livros publicados com os textos de 

Beckett, Ionesco e outros dramaturgos, bem como 

nas críticas, resenhas, entrevistas que circulavam na 

imprensa antes, durante e depois de encenações de 

suas peças, especialistas apresentavam 

possibilidades de entendimento das obras, chaves 

para decifrar seus códigos, explicações sobre 

recursos verbais e cênicos usados nelas. Em 

entrevista para a Folha de S. Paulo, em 2006, o 

diretor Antunes Filho falou sobre a experiência de 

montar Esperando Godot em 1977. Ao responder à 

pergunta “Por que no Brasil não há uma tradição de 

repertório beckettiano?”, ele declarou: 

“Primeiramente é um problema cultural: para 

entender Beckett, precisa-se de um embasamento, 

essa questão toda do modernismo e pós-

modernismo etc”. 

Talvez, não seja necessário qualquer 

“embasamento” para entender Beckett, como 

advoga Esslin (2018). Textos ou montagens da 

peça, entretanto, costumam ser acompanhados de 
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algumas sinalizações que indicam possibilidades de 

compreendê-la. 

Obras difusas, como A vaca voadora, não 

são apresentadas ao público como difusas. Sua 

ambivalência textual explicaria por que elas são 

lidas e apreciadas por adultos, o que parece ter 

ocorrido com A vaca voadora, como indica seu 

sucesso comercial e o tipo de recepção que obteve 

da crítica especializada. 

A hipótese de que haveria elementos do 

Teatro do Absurdo no livro levanta questões não 

apenas sobre a renovação do modelo de narrativa 

para crianças, mas sobre a divulgação de estéticas 

de vanguarda para um público amplo por meio de 

obras infantis. 

4. O livro infantil como introdução a estéticas de 

vanguarda 

O modelo de narrativa simples e linear da 

farsa parece ter sido aproveitado por Edy Lima na 

construção da narrativa, também simples e linear, 

de A vaca voadora. O modelo de personagens-tipo 

da farsa teria sido manipulado para a construção 
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das personagens do livro infantil, que conservam 

alguns traços caricaturais aceitos no modelo de 

romance infantil. 

A manipulação de elementos do Teatro do 

Absurdo, especialmente de peças de Beckett e 

Ionesco, parece ter sido mais sofisticada. A 

linguagem usada em livros infantis precisa ser 

transparente, acessível a crianças. Essa necessidade 

formal pode gerar textos de grande valor estético, 

como sugere a escritora inglesa Jill Paton Walsh: 

O livro infantil apresenta um 

problema mais difícil, 

tecnicamente mais interessante - 

o de fazer uma declaração séria, 

como qualquer bom romance, 

sendo extremamente simples e 

transparente. [...] A necessidade 

de compreensão impõe uma 

obliquidade emocional, um 

procedimento indireto na 

abordagem, que, como a elisão e 

a afirmação parcial na poesia, 

muitas vezes é de grande força 

estética. (WALSH, Apud HUNT, 

2010, p. 77) 

O desafio de fazer declarações sérias em um 

livro infantil parece ter sido enfrentado por Edy 

Lima por meio dos recursos descritos por Walsh: 
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obliquidade emocional e procedimentos indiretos 

na abordagem de formas e temáticas 

potencialmente tidas como não apropriadas a 

crianças. 

A autora usa tais recursos para tratar um 

tema sério e muito explorado por Beckett: a 

linguagem como instrumento frágil, inadequado, 

insuficiente para comunicar os problemas da 

condição humana. No capítulo 2, Tia Quiquinha e 

Tia Maricotinha discutem, porque na casa há mais 

ovos de ouro do que de galinha, necessários para o 

almoço. A alquimista transforma ovos de ouro em 

ovos comuns e ouve o pedido de desculpas da irmã: 

- Você é mesmo mais capaz em 

magia, do que eu em culinária. 

- Nada disso, cada uma de nós é 

como a outra, sendo diferentes 

em sua igualdade - respondeu tia 

Quiquinha. 

Às vezes ela falava de maneira 

que a gente não entendia muito 

bem. Embora de maneira tão 

clara que não permitia pedir 

esclarecimentos. (LIMA, 1972, p. 

30) 

Esse excerto é boa introdução aos 

problemas relativos à linguagem tematizados pelo 
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Teatro do Absurdo. É preciso comunicar o 

incomunicável; a clareza das palavras não implica 

o esclarecimento da mensagem e pode impedir 

novas tentativas de reiniciar o processo de 

comunicar o incomunicável. Entretanto, em lugar 

de aumentar o distanciamento, a declaração 

transparente e enigmática de Tia Quiquinha 

aproxima as personagens. Os problemas 

emocionais relativos à dificuldade, ou mesmo à 

impossibilidade de comunicação, bem como os 

relacionados à igualdade entre pessoas diferentes, 

são abordados de maneira indireta. Aspectos 

absurdos do diálogo provocam perplexidade no 

narrador e talvez façam rir os leitores. 

A concisão da resposta de Tia Quiquinha 

instiga, como na Poesia, o desdobramento de 

numerosos sentidos na imaginação dos leitores. 

Também são abordados de modo indireto a 

orfandade (ou o abandono) de Lalau, o amor infeliz 

de Gumercindo, os absurdos da vida no Brasil dos 

anos de 1970. Quando a família resolve que a vaca 

deve entrar na casa por uma das janelas do primeiro 
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andar, pois não passa pela porta, Tia Quiquinha faz 

o animal beber o elixir de levitação que vinha 

desenvolvendo. A dose ministrada é forte demais, 

porém: a vaca, com Lalau na garupa, vai para o 

espaço. “Não tenha medo, pois o que a gente não 

receia não acontece — foi a frase de despedida de 

tia Quiquinha” (LIMA, 1972, p. 30). O conselho da 

personagem é uma paródia um versículo do Livro 

de Jó: “O que eu temia veio sobre mim; o que eu 

receava me aconteceu” (JÓ 3:35). O versículo foi 

convertido em chavão nos livros de autoajuda que 

pregam a força do pensamento para atrair riquezas 

ou afastar calamidades. A advertência de tia 

Quiquinha não tem efeito prático algum para 

impedir o voo da vaca. Sua função na narrativa se 

assemelha à desempenhada por passagens bíblicas 

e chavões mencionados em Esperando Godot: as 

soluções que oferecem são ilusórias e inúteis. 

A recomendação de Tia Quiquinha, 

entretanto, é apresentada ao leitor no bojo de uma 

narrativa linear e simples, ao alcance de crianças e 
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de adultos sem o “embasamento” supostamente 

necessário para entender a peça de Beckett. 

Lalau, o narrador, encadeia fatos do 

presente, do passado e do futuro de maneira nada 

complicada: 

Nosso voo, eu soube depois, não 

mereceu nenhum noticiário da 

televisão nem dos jornais. Mais 

tarde entendi que só se torna 

notícia o que é anunciado com 

antecipação. E que a imprensa, 

falada ou escrita, como dizem, só 

toma conhecimento do que de 

antemão lhe é oferecido como 

algo sensacional. Claro que 

minhas tias não telefonaram 

avisando coisa nenhuma. Por 

isso, os que viram a vaca voando 

acharam que estavam enganados 

e preferiram ficar quietos. Afinal, 

o que não foi afirmado com 

antecedência que vai acontecer 

não pode acontecer. E essa é uma 

regra bem estabelecida, que 

ninguém gosta de quebrar. 

(LIMA, 1973, p. 35). 

Na passagem, dois tempos futuros 

diferentes são encadeados aos acontecimentos 

ocorridos durante o voo de Lalau na vaca: um 

tempo imediatamente posterior, quando ele sabe da 

repercussão nula da aventura no noticiário, e um 
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tempo, também no futuro, mais indefinido, no qual 

ele aprende que a imprensa “só toma conhecimento 

do que de antemão lhe é oferecido”. Talvez, essa 

reflexão seja de um Lalau adulto. O absurdo 

anunciado pelo conselho de Tia Quiquinha ganha 

outros sentidos e proporções ao englobar todos os 

veículos de comunicação: “o que não foi afirmado 

com antecedência que pode acontecer não pode 

acontecer”. Adultos conhecedores dos mecanismos 

de censura vigentes na imprensa entenderiam a 

extensão do absurdo em suas vidas. 

A impossibilidade de comunicação 

tematizada em peças do Teatro do Absurdo tinha 

contornos menos metafísicos no Brasil dos anos de 

chumbo. 

Outra passagem exemplar de como Edy 

Lima manipula um tema caro a dramaturgos como 

Beckett e Ionesco é a seguinte, transcorrida durante 

uma festa organizada para Gumercindo, após um 

comentário de Tia Quiquinha: 

Os parentes não entendiam que 

tudo que ela realizava era muito 

sério. Pensavam que fosse 
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brincadeira sem sentido. 

Enquanto ela achava que sem 

sentido é falar, como estavam 

fazendo os dois primos com 

Gumercindo. A mulher, Juliana, 

dizia: 

- O tempo hoje está um pouco 

frio. 

E o marido Julião acrescentava: 

- Mas ontem estava quente. 

Tia Quiquinha considerava falta 

de imaginação falar no que todos 

já sabem. (LIMA, 1973, p. 123) 

O casal Juliana e Julião parece uma versão 

para crianças dos casais Smith e Martin da peça A 

cantora careca, de Ionesco. Para Maria Lucia 

Delboni, a peça “caracteriza-se pela subversão e 

contestação dos padrões retóricos convencionais e 

sua correspondente visão de mundo” (1998, p. 

343). Na narrativa de Edy Lima, padrões retóricos 

convencionais, como os das falas de Juliana e 

Julião, bem como sua correspondente visão de 

mundo, são contestados, sem que haja ruptura ou 

descontinuidade da estrutura narrativa, como ocorre 

em A cantora careca. Edy Lima parece ter 

utilizado o procedimento indireto de abordagem de 

um tema sério e complexo, mantendo a linguagem 
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e a estrutura narrativa simples. Apenas alguns 

elementos da obra de Ionesco são aproveitados, 

depois de devidamente modificados, e inseridos, de 

maneira clara e linear, no romance infantil. O 

narrador explica, quase didaticamente, por que tia 

Quiquinha considera “sem sentido” as falas dos 

parentes: elas traduziriam uma visão de mundo sem 

imaginação. 

Artifício semelhante é usado no seguinte 

trecho, ao final do capítulo 18: 

Era a felicidade geral naquele 

momento, dentro da sala.  

Não para sempre. Porque nada é 

parado. As coisas, os fatos da 

vida da gente escoam e variam 

com as circunstâncias e o tempo. 

Vai daí, a felicidade também 

escoa. E se assim não fosse, 

como a gente saberia quando está 

feliz? 

Nós sabíamos naquele instante. 

Até a vaca, que me beijou à sua 

moda, dando uma lambidinha 

com a ponta da língua no meu 

rosto. (LIMA, 1973, p. 101). 

As personagens estão paradas e silenciosas, 

imersas na intensidade emocional da felicidade que 

experimentam, quando o narrador apresenta sua 
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divagação sobre o fluxo do tempo e as deformações 

que provoca, tema sofisticado e caro a Beckett. 

Lalau se divide, novamente, em dois eus: o que 

vive a história e o que a relembra, refletindo sobre 

a experiência vivida e narrando-a. A narrativa 

parece tentar captar a emoção da felicidade de 

forma concisa, por meio da descrição da vaca que 

usa a boca não para falar (algum chavão ou alguma 

frase sem sentido), mas para beijar Lalau à sua 

moda. Para examinar essa cena, vale lembrar a 

análise de Esslin sobre algumas peças para a TV de 

Beckett: 

Pois se o eu é sempre arredio, 

dividido entre aquele que percebe 

e aquele que é percebido, entre o 

que conta e o que ouve a história 

– e, ainda, sempre mutável ao 

longo do tempo, de instante em 

instante –, a única experiência 

autêntica que pode ser 

comunicada é a experiência do 

momento singular, na plenitude 

de sua intensidade emocional, de 

sua totalidade existencial. 

(ESSLIN, 2018). 

A experiência do momento singular de 

felicidade vivido pelas personagens é comunicada 
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pelo compartilhamento da emoção sentida em sua 

plenitude, que se desfaz no início do capítulo 

seguinte. Obviamente, a forma de representação da 

experiência é muito diferente das formas usadas 

por Beckett nas peças analisadas por Essling. No 

entanto, parece plausível que Edy Lima tenha 

abordado o mesmo tema, de maneira indireta, por 

meio de linguagem simples e narrativa linear, que 

tornou compreensível o sutil encadeamento de dois 

tempos, vividos por um eu dividido e transformado. 

Há muitos outros passos da narrativa nos 

quais é possível perceber a manipulação de 

elementos característicos de modelos da farsa e do 

Teatro do Absurdo. O tratamento dado a esses 

elementos por Edy Lima, a fim de incorporá-los ao 

modelo do romance infantil, parece ter contribuído 

para a ambivalência textual da narrativa. Talvez, a 

obra difusa que é A vaca voadora tenha renovado 

não apenas os modelos de produção de textos 

infantis brasileiros, mas também os modelos de 

divulgação de temas e formas do Teatro do 

Absurdo entre adultos. 
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LER, ESCREVER E FAZER CONTA DE 

CABEÇA: AS MEMÓRIAS DE UM HOMEM-

MENINO 
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Meire Lisboa Santos Gonçalves
2
 

1. Introdução 

“Sou frágil o suficiente para uma 

palavra me machucar, como sou 

forte o suficiente para uma 

palavra me ressuscitar”. 

(QUEIRÓS, 2004, p. 79) 

O presente artigo abordará a presença da 

memória e dos aspectos relacionados à criança, 

expressos na obra Ler, escrever e fazer conta de 

cabeça, de Bartolomeu Campos de Queirós (2004). 

O referido livro trata-se de uma narrativa que 

apresenta elementos confessionais, envolvendo 

instituições, como família, escola, igreja, tratando 

especificamente das recordações da infância. 
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Obra de cunho autobiográfico, nela, 

Bartolomeu de Queirós apresenta-nos a persistência 

de um menino em preservar, no fundo de suas 

recordações, cenas vividas e experienciadas em sua 

infância. As histórias relatadas permeiam não 

somente as memórias de homem-menino lutando 

pela vida, mas ampliam as reminiscências 

individuais para memórias de uma cultura, de uma 

forma de estar no mundo. 

A composição narrativa, com frequência, 

apresenta o uso de saberes do passado dos 

ancestrais do narrador. Crendices, hábitos e valores 

familiares impregnam o enredo. Assim, a escrita 

queirosiana, em especial, na obra escolhida como 

objeto de análise nesse trabalho, traz entrelaçados o 

real e o imaginário, como se fossem fragmentos de 

uma colcha de retalhos, com formas e cores 

diferentes, que são costurados pelas lembranças. 

O autor deixa lacunas entre as palavras e 

histórias, como uma estratégia de aproximar o 

leitor, permitindo-o se aconchegar e se entregar às 

próprias evocações. Dessa forma, o indivíduo, ao 
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ler a narrativa queirosiana, é conduzido a uma 

aproximação de si mesmo, conectando-se também 

com sua própria infância. 

Em suma, esse artigo tem como objetivo 

analisar a obra Ler, escrever e fazer conta de 

cabeça, de Bartolomeu Campos de Queirós (2004), 

pela perspectiva da memória, em especial, a que se 

relaciona aos aspectos afetivos e involuntários. 

Observa-se no livro relatos de um homem-menino, 

que narra experiências e vivências intimamente 

ligadas ao seu mundo infantil, que são recuperadas 

por um viés mnemônico e, consequentemente, 

autobiográficas. Para a discussão temática serão 

utilizados teóricos, como Benjamim (1994), 

Camargo (2009), Freire (1986), Silva (2013) e 

Siqueira (1998, 2013). 

Pretende-se, por conseguinte, apresentar que 

a escrita de Bartolomeu Campos de Queirós não é 

uma escrita para a infância, e sim da infância. A 

obra escolhida para análise apresenta-nos a 

experiência que se realiza, principalmente, no seio 

familiar em que avós, irmãos, primos estão 
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presentes e ocupam lugares ativos no universo da 

obra. 

A narrativa em primeira pessoa retrata o 

cotidiano de uma vida do interior. Os fatos 

acontecem, sobretudo, na casa paterna e na escola, 

que são espaços privilegiados na obra. As 

personagens, como farmacêutico, parteira, 

coroinhas e padre, da mesma forma, fazem parte 

desse universo que nos é explicitado pela memória. 

Portanto, a análise voltar-se-á aos elementos 

que perpassam o universo infantil, que são 

recuperados pela memória, aquilo que é preciso 

manter como identificação. Para tanto, 

abordaremos os aspectos da memória, em especial, 

a involuntária e como ela é relevante à narrativa, 

assim como, o resgate do passado, vivenciado e 

experienciado por meio de passagens importantes 

na trajetória do autor/narrador. 

2. As memórias afetiva e involuntária na obra 

Ler, escrever e fazer conta de cabeça de 

Bartolomeu Campos De Queirós 

“Liberdade, espontaneidade, 

afetividade e fantasia são 
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elementos que fundam a infância. 

Tais substâncias são também 

pertinentes à construção 

literária. Daí, a literatura ser 

próxima da criança.” 

(QUEIRÓS, 2009, s/p) 

Bartolomeu Campos de Queirós é 

considerado na literatura brasileira como um 

escritor de livros infanto-juvenis, sendo 

reconhecido por sua vasta produção literária que 

lhe rendeu importantes prêmios, como o “Selo de 

Ouro” da Fundação Nacional do Livro Infanto-

Juvenil, “Jabuti” da Câmara Brasileira do Livro e 

“Orígenes Lessa” o melhor para jovem. 

Nascido em Pará de Minas, aos 27 dias do 

mês de agosto de 1944. Porém, viveu toda sua 

infância em uma pequena cidade do interior de 

Minas Gerais, Papagaio. Mudou-se para a capital 

mineira, Belo Horizonte, aos vinte anos de idade, 

onde estudou Filosofia e Pedagogia. 

Durante o período em que esteve afastado 

do Brasil, morando em Paris, capital da França, 

escreveu seu primeiro livro, O peixe e o pássaro, 

que foi publicado em 1974, com um prefácio de 
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Henriqueta Lisboa, sua incentivadora e madrinha 

na literatura. Com essa obra ganhou, na categoria 

infantil, o concurso “Prêmio Cidade de Belo 

Horizonte”. 

A escrita de Queirós é produto de 

uma estética, fruto de sua 

sensibilidade aguçada, e de uma 

ética, que fundamentou sua luta 

pelo acesso à literatura, bem 

como seu profundo respeito para 

com a infância. Para o escritor as 

palavras são passagens para 

novas percepções transcendentais 

e, provavelmente, esteja aí a 

explicação do alcance de sua 

escrita no trânsito de mão dupla 

que liga os dois polos da vida: 

infância e maturidade. 

(BOURNEUF, 2015, p. 16) 

Percebe-se que o autor tem uma escritura 

marcada pela lembrança dos momentos de infância, 

em que são mostradas as perdas e faltas de um 

menino, mas também de um período repleto de 

descobertas e encantamentos. É, nessa perspectiva, 

que se insere a obra, objeto de estudo desse artigo, 

Ler, escrever e fazer conta de cabeça, de 1996. 

A narrativa principal do livro está envolta 

por elementos confessionais, que abordam 
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memórias de infância, apresentando o medo, a 

impotência, o amor, a convivência com os 

familiares e outras personagens. Em meio às 

recordações, é apresentada uma criança que 

aprende regras e normas do mundo adulto. 

Os relatos envolvem momentos de 

aprendizado, não só na escola, mas, especialmente, 

com a figura paterna, com quem o narrador aprende 

a importância de “ler, escrever e fazer conta de 

cabeça”. É na relação com o pai que há a 

aproximação de ternura e de gratidão, preenchendo 

a falta da mãe. 

Toda história é contada em primeira pessoa, 

um narrador menino, que discorre a respeito de 

fatos passados, sobretudo, das experiências vividas 

na casa paterna e na escola. É possível identificar 

em vários episódios, embora trata-se de uma obra 

ficcional, forte carga autobiográfica, oferecendo-

nos uma reflexão acerca do caráter humano e sua 

relação com a experiência vivida, em especial, 

pelas lembranças desse homem-menino. Nota-se, 

ainda, pelo relato literário, que os momentos 
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retratados pelo narrador, perpassam lembranças do 

próprio autor/escritor. 

Pela recorrência desse mesmo 

menino em grande parte das 

narrativas queirosianas, e pela 

coincidência entre dados da vida 

do autor empírico e indícios 

disseminados ao longo de sua 

literatura, tem sido recorrente 

classificar parte de sua obra como 

de fundo autobiográfico. 

(SIQUEIRA, 2013, p. 229) 

A perspectiva autobiográfica que é dada, 

então, à obra, possibilita-nos fazer uma análise, 

partindo dos aspectos memorialísticos, associando-

os à vida do escritor. O enredo em primeira pessoa 

oferece-nos esses elementos, a começar pelo título 

do livro, que é uma referência do passado do 

narrador/autor. 

O menino que tinha somente a convivência 

no lar com os pais e irmãos, vê-se obrigado a 

dividi-la com a escola, abandonando, assim, parte 

das brincadeiras, dos resmungos e das descobertas 

em seu quintal. “A escola, onde me matriculou 

também na caixa escolar – para ter direito a 

uniforme e merenda –, devia me ensinar a ler, 
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escrever e fazer conta de cabeça” (QUEIRÓS, 

2004, p. 7). 

Ao mesmo tempo em que o ambiente 

escolar representa a privação para a criança, já que 

ir à escola “era abandonar as brincadeiras sob a 

sombra antiga da mangueira; era renunciar o 

debaixo da mesa resmungando mentiras com o 

silêncio; era não mais vistoriar o atrás da casa 

buscando novas surpresas e outros convites” 

(QUEIRÓS, 2004, p. 7-8), ele também é a 

oportunidade de novas descobertas, ampliando o 

universo de conhecimento daquele menino. 

Contrapondo-se a essas perdas, 

havia a vontade de desamarrar os 

nós, entrar em acordo com o 

desconhecido, abrir o caderno 

limpo e batizar as folhas com a 

sabedoria da professora, diminuir 

o tamanho do mistério, abrir 

portas para receber novas lições, 

destramelar as janelas e espiar 

mais longe. Tudo isso me 

encantava. (QUEIRÓS, 2004, p. 

8) 

Percebe-se que as metáforas utilizadas pelo 

narrador no trecho citado, como “os nós”, “caderno 

limpo”, “folhas batizadas”, “portas abertas”, 
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“janelas destrameladas” explicam o limiar entre o 

lar e a escola, dois mundos tão distintos, mas, ao 

mesmo tempo, que favoreciam o aprendizado e a 

descoberta. Sob essa perspectiva, pode-se aqui 

recorrer ao teórico Paulo Freire em que afirma que 

“a leitura do mundo precede a leitura da palavra, 

daí que a posterior leitura desta não possa 

prescindir da continuidade da leitura daquele” 

(1986, p. 11-12). 

Assim, o menino amplia seus horizontes ao 

deixar a primeira leitura de mundo, seu lar, e passa 

a ter contato na escola com a palavra, que o auxilia 

a desvendar outros mistérios ao seu redor, 

assimilando as normas e regras do universo adulto, 

mesmo que, muitas vezes, não concordasse com 

elas. “Ser obediente demandava muito sacrifício. 

Não por natureza, mas por conveniência eu crescia 

obedecendo. [...] sem acrescentar resmungos” 

(QUEIRÓS, 2004, p. 4). 

Os espaços institucionais, família, escola e 

igreja são uma constante na obra, porque se 

apresentam como lugares que provocam 
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lembranças, evocando situações do passado do 

autor-narrador. Era comum àquele tempo o elo 

entre esses ambientes, havia uma aproximação 

muito grande do lar com a educação e a religião. 

O uniforme passava a ser a 

melhor roupa. Servia para as 

procissões, os aniversários e as 

missas aos domingos. Eu 

reparava a via-sacra nas paredes 

da igreja e me lembrava da 

pobreza pesando, como cruz, nos 

ombros do meu pai [...]. 

Comungava contrito, pedindo 

perdão pelos pecados ainda por 

cometer, pois tudo era mortal ou 

venial. [...] Depois da missa era 

esperar o ajantarado, brincando 

em volta de meu pai. Ajantarado 

era um almoço depois do meio-

dia, com macarronada encharcada 

de molho de carne moída e 

vermelha de massa de tomate. A 

única coisa que podíamos copiar 

dos ricos era a hora de almoçar 

no domingo. (QUEIRÓS, 2004, 

p. 18-19) 

Nota-se, a partir da citação, que as 

lembranças do menino estão permeadas de 

referências ao universo escolar, já que a melhor 

roupa que possuía naquele período era o uniforme, 

o qual o identificava como um estudante. O mesmo 
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era utilizado para ir às celebrações religiosas e às 

festas, ligando-o a uma vida social fora de seu lar, 

mas também restrita já que, por ser pobre, a única 

diversão eram as festividades realizadas na igreja. 

Além disso, percebe-se que a igreja torna-se 

não só uma extensão familiar, contudo adquire um 

caráter obrigatório, uma forma de mantê-lo na 

retidão, de construir uma personalidade virtuosa. O 

dia de domingo representa o momento de cumprir 

com as obrigações religiosas e depois se estende ao 

reduto familiar, pois ali há a reunião dos membros 

daquele lar para o almoço, um ajantarado, já que é 

realizado após o meio-dia, que como afirma o 

narrador, é um acontecimento que os faziam 

aproximar da vida dos ricos, já que os pobres 

costumam almoçar antes desse horário. 

Observa-se que as situações apresentadas na 

narrativa são possibilidades de identificação 

autobiográfica pela maneira como repete os 

elementos, os sujeitos e os espaços. Há uma forte 

representação das figuras masculinas, como o pai, o 

avô, o irmão, o galo Jeremias, o vigário entre outras 
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que fizeram parte da composição do universo do 

autor. Esses fatos não só são comuns à vida do 

escritor, mas que se estendem ao universo do leitor 

por meio da memória. 

É, então, pela rememoração, que as 

lembranças da infância são trazidas à tona e 

colocadas no enredo. “Bartolomeu Campos de 

Queirós, em suas reminiscências, não desvincula o 

indivíduo da sociedade, ao contrário, ele demonstra 

as vivências coletivas como estando impregnadas 

em sua realidade” (SILVA, 2013, p. 32). Há a 

memória individual que se projeta para a 

coletividade. 

Ao narrar essas experiências, o autor tem 

domínio da construção de sua fala mnemônica, 

tendo consciência da força que tem sua própria 

memória, a qual promove atividades de alteridade. 

“O importante, para o autor que rememora, não é o 

que ele viveu, mas o tecido de sua rememoração, o 

trabalho de Penélope da reminiscência” 

(BENJAMIM, 1994, p. 37). 
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Esse trabalho de tessitura remete aos 

retalhos da grande colcha que será construída pelo 

autor juntamente com os leitores. A partir de 

pequenos episódios do passado, movidos para o 

presente, a lembrança é revivida e a memória é 

atualizada. 

Porque o que há de memória na 

recordação é um vazio: a força do 

acontecimento, que, não sendo 

senão força, sensações sem 

conceitos busca desde logo a que 

ligar-se, um abrigo para o seu 

vazio, a linguagem. O instante do 

acontecimento é por isso um, 

instante cindido – o irreparável 

da perda é o que se transfigura 

em beleza e assim sobreviverá na 

condição de perdido e presente. 

Só há relação com o que já se 

perdeu, só se perde aquilo com 

que houve relação: não é possível 

dissociar o acontecimento da 

memória dele, e esta da 

concretização de uma forma. 

(LOPES, 2003, p. 62) 

Nota-se que a questão da memória é 

marcante nesta obra de Bartolomeu Campos de 

Queirós, Ler, escrever e fazer conta de cabeça. O 

tom memorialístico na narrativa em destaque é 

apresentado a partir de diferentes sensações, 
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despertadas no autor através de suas 

reminiscências. Os cinco sentidos são recorrentes 

nas descrições elaboradas pelas lembranças de fatos 

acontecidos em seu passado de infância. 

Temperava-se o feijão com sal, 

alho, pimenta e salsa picadinha, o 

cheiro bom entrava pelo nariz e 

ardia na boca. Não como doce de 

leite de Dona Luzia do Geraldo 

do Sertão. O leite sendo pouco, 

ela despejava tanto açúcar que 

causava uma dor de ouvido aguda 

quando a gente comia no 

aniversário da Tuta. O bolinho de 

feijão ardia de maneira especial e 

a saliva vinha farta, só em olhar 

para eles na peneira para escorrer. 

(QUEIRÓS, 2004, p. 63) 

Observa-se no trecho a ênfase dada aos 

sentidos e às sensações despertadas por eles. O 

tempero do feijão está associado ao paladar, 

quando destacada a questão do sal, pimenta e salsa, 

reforçando que “ardia na boca”. O “cheiro bom” 

nos remete ao olfato, causando uma sensação 

agradável ao narrador. 

Com essa memória sinestésica, o narrador 

resgata outras situações, como o doce de leite 

muito doce de Dona Luzia que causava uma dor no 
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ouvido. Nota-se que aqui a questão da lembrança 

não se restringe ao autor, nós, como leitores, 

também somos afetados, pois a situação descrita 

acaba nos despertando a mesma sensação, uma vez 

que já a experienciamos em algum momento de 

nossa vida. 

O outro fato recordado é como o “ver”, 

sentido da visão, nos reaviva outros sentidos, no 

caso do trecho citado, o paladar, ou seja, ao ver o 

feijão na peneira, ele salivava, pois sabia que 

aquele era o bolinho de feijão ardido que ele tanto 

gostava. São as memórias afetiva e involuntária que 

aparecem para agregar as lembranças da infância 

do homem-menino. “O papel da recordação é 

resgatar as imagens conservadas na e pela memória 

através de percepções de variada espécie. Essas 

percepções podem ser, sobretudo, sensoriais – 

olfato, audição, tato e gustação – [...]” 

(CAMARGO, 2009, p. 54). 

Assim, a recordação do feijão pelo narrador 

estende-se a outras lembranças, resgatando 

personagens com os quais convivera, como Dona 
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Luzia, Geraldo do Sertão e a Tuta. Além disso, 

percebe-se que um evento rememora outros 

acontecimentos que não têm uma sequência 

cronológica, mas que se entrelaçam na e pela 

memória revivida. 

Entre a inconsistência de um 

presente que desliza à superfície 

das coisas e o charme de um 

passado do qual nos separamos 

tragicamente, a lembrança e, em 

particular, as experiências 

privilegiadas da memória afetiva 

fornecem a matéria de uma 

verdadeira vida, libertada das 

contingências e agarrada na 

pureza de sua essência. 

(RAIMOND, 1967, p. 150 apud 

CAMARGO, 2009, p. 55) 

A obra queirosiana é repleta de memória 

afetiva, pois percebemos que de uma simples 

situação rememorada outras submergem para 

compor a tessitura dos retalhos que nos são 

apresentados. O afetivo está, então, naquilo que a 

memória não esquece, permanece guardado até que 

um fato provoque no interior do sujeito essa 

ressuscitação. 

Memória afetiva é a 

documentação da história da vida 
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emotiva de cada pessoa, não 

registrando somente os fatos, mas 

as emoções conexas a ele. 

Quando um determinado fato é 

registrado na memória 

juntamente com sua carga 

emocional, que mesmo com o 

tempo venham a ser esquecidos 

os acontecimentos, as emoções 

que eles provocaram ou que estão 

de alguma maneira ligadas a eles, 

não serão esquecidas. 

(ARNOLD, 1960, p. 187) 

No tocante à memória involuntária, pode-se 

afirmar que está relacionada às lembranças 

espontâneas, ou seja, aquelas que surgem 

independente da vontade do indivíduo, emergindo 

de uma recordação, geralmente, imprevisível. 

Volta-se a um momento do passado através da 

emoção e/ou da sensação sinestésica. 

Logo, a memória involuntária oscila entre o 

que estava esquecido e o que é lembrado, por isso a 

percepção fragmentada das lembranças. O recordar, 

que é trazer de volta ao coração, corresponde a uma 

ressignificação da memória, sobretudo, quando se 

volta à infância, que é o lugar da paz, da felicidade. 

É a imagem idealizada. 
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Em Bartolomeu Campos de Queirós, a 

rememoração dá-se pela figura de um menino que 

recorre à infância e seu universo singular. Na 

narrativa de Ler, escrever e fazer conta de cabeça, 

o autor traz à tona personagens e ações descritas de 

várias maneiras em torno de sua infância, porém 

mantendo sua origem primária. Isso é possível por 

conta da memória involuntária. 

[...] podemos dizer que está 

explicitado o processo 

metalinguístico que gira em torno 

de uma memória involuntária que 

relata o domínio da leitura do 

mundo e da palavra e a aquisição 

da escrita. [...] Em LEFCC, 

temos as experiências de um 

menino narrador em descoberta 

do mundo formal com seus 

saberes e ordens que a escola 

proporciona. (SIQUEIRA, 1998, 

p. 69-70) 

O texto queirosiano em questão está repleto 

de recordações de um homem que volta ao seu 

passado, especialmente, à infância, na tentativa de 

resgatar fatos que ficaram impressos na sua 

memória. E, muitas vezes, esses são pinçados pelo 
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narrador e revelados aos leitores de uma maneira 

espontânea, involuntária. 

É comum observarmos durante o enredo 

que de uma história narrada outras aparecem por 

conta de uma rememoração involuntária. 

Elementos do cotidiano do narrador acabam 

despertando uma emoção e, consequentemente, 

associa-se a uma situação diferente daquela que 

está sendo contextualizada. O trecho a seguir do 

livro em análise explora bem essa questão. 

Minha mãe, quando ainda forte 

para o trabalho, passava as 

poucas roupas soprando as brasas 

do ferro na porta da cozinha, 

suando alegria vaidosa de bem 

vestir o amanhã dos filhos. Ela 

deitava os olhos sobre a 

mangueira do quintal, cheirando 

a terebentina, na volta do dia, e 

respirava a longa tarde, ganhando 

fôlego. Depois, esfregava um 

pedacinho de cera no ferro, para 

limpar o resto da goma grudada. 

Trazidas pelo cheiro da vela, as 

abelhas voavam em sua volta, 

visitando a sala. Embaraçavam 

em seus cabelos, quase 

confundindo trabalho com mel ou 

pensando ser flor, a cera. 
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O zumbido das abelhas me trazia 

o padre Eustáquio. Ele morreu, 

diziam, por causa de uma 

mordida de carrapato e virou 

quase santo. Minha avó Lavínia 

sempre acendia vela pedindo 

graça. Parecia só rir da graça de 

Deus. O Padre continuava sério, 

sem sorrir, preso na moldura 

dourada, na parede do quadro. 

(QUEIRÓS, 2004, p. 14-15) 

A memória involuntária é percebida no 

trecho pela presença das abelhas, que voavam em 

volta da mãe do narrador, atraídas pelo cheiro da 

cera da vela no ferro à brasa, que ela utilizava para 

tirar o resto de goma grudada. De forma 

espontânea, ao recordar momentos vividos na sua 

infância, como o trabalho da mãe, o passar roupas – 

uma das atividades do cotidiano no lar –, o cheiro 

da vela, o zumbido das abelhas; imediatamente, é 

conduzido à lembrança do Padre Eustáquio que 

morrera e fora santificado pela avó. 

As referências apontadas representam 

sensações olfativas e auditivas que causam no 

narrador emoções afetivas e, consequentemente, o 

remete a outros episódios. Como a memória 
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involuntária relaciona-se às sensações e à 

afetividade, um simples cheiro ou som provocam 

no narrador uma rememoração de sua infância. 

O lado afetivo está relacionado às figuras 

como da mãe e da avó, que são personagens 

presentes na narrativa e com as quais passou boa 

parte de sua infância. Por meio delas e de outras 

pessoas do seu círculo familiar e social, é possível 

vislumbrarmos diferentes situações que estão 

ligadas à forma memorialística e autobiográfica do 

livro analisado. 

Sem bravura, assentado na porta 

da rua, procurava pensá-lo em 

invisíveis distâncias, perseguindo 

caminhos. Minha mãe, puxando a 

cadeira, se assentava perto de 

minha tristeza. Com escondida 

melancolia, trazia a esperança 

para ditar alegrias, quando tudo 

era só voltas. (QUEIRÓS, 2004, 

p. 12) 

A figura materna, como dito anteriormente, 

está associada à memória afetiva. Os detalhes 

narrados no trecho mostram como a mãe 

representava a esperança para o menino-narrador, 

em meio a suas tristezas e angústias. Sabe-se que 
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Bartolomeu Campos de Queirós perdeu a mãe aos 

seis anos e foi morar com o avô paterno, e essa 

situação está presente no livro em questão. Temos 

um enredo estruturado em torno do processo de 

doença da mãe do homem-menino, cujo relato é 

pontuado por episódios entre idas e vindas, 

marcadas pela memória, que avança no tempo. 

Percebe-se que as antecipações que são 

realizadas sugerem momentos que serão 

apresentados e esclarecidos posteriormente. O tom 

mnemônico permite esse deslizamento na narrativa, 

levando-nos a compreender que o regaste da 

memória, pelo teor afetivo, é fundamental no 

processo de desenvolvimento e autoconhecimento 

desse menino. Quando ele a traz à tona, cria 

possibilidades de revisar e compreender 

determinadas situações. 

Nesse sentido, o homem-menino elabora as 

experiências carregadas de afetos do passado, 

sendo elas dolorosas ou não, e que estavam, de 

certa forma, escondidas, mas que fazem parte de 

sua edificação. “Os conflitos de uma criança em 
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crescimento se realizam no texto por meio de uma 

escrita introspectiva, serena, de importante 

densidade poética. Ela segue o ritmo da paisagem 

modesta onde se situam as recordações [...]” 

(LIMA, 2017, p. 12). 

A narrativa de Ler, escrever e fazer conta 

de cabeça, apresenta-se, portanto, como uma 

escrita autorreferente, construída a partir das 

experiências de vida do autor. Verifica-se que a 

memória é um elemento importante nessa obra 

queirosiana. É a partir dela que os fatos são 

revelados aos leitores. Mesmo sabendo que o livro 

é narrado por um adulto, tem-se uma perspectiva 

privilegiada da visão da criança. 

Vemos um adulto que olha para o seu 

passado, guardando, na linguagem, a perspectiva da 

infância que passou, da criança que foi, com todas 

as inquietações e inseguranças. Nesse sentido, as 

lembranças misturam-se à fantasia, à ficção, como 

o próprio Queirós (2008) afirmou em entrevista: 

“na memória mora tanto o vivido quanto o 
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sonhado”, e “é a fantasia que me remete ao real, e é 

o peso do real que me remete à fantasia”. 

Para concluir, percebe-se que a memória é 

um elemento importante na obra queirosiana, Ler, 

escrever e fazer conta de cabeça. É a partir dela 

que os fatos são revelados aos leitores e é também 

por esse aspecto mnemônico que podemos 

identificar elementos do universo pueril. 

3. Considerações Finais 

Após leitura completa da obra Ler, escrever 

e fazer conta de cabeça (2004), de Bartolomeu 

Campos de Queirós, constatamos que o escritor é 

um verdadeiro tecelão de palavras, palavras essas 

que, ao longo da narrativa, a partir das lembranças 

e memórias, os fatos narrados vão construindo a 

colcha de retalhos com a descrição da vida e 

experiências do homem-menino. 

Através das recordações da infância, 

Queirós traz até nós, leitores, situações e fatos que 

marcaram seu mundo de criança. Homem-menino 

lutando pela vida na modernidade, o autor 

consegue, por meio da memória afetiva e de uma 



 

166 
 

escrita autorreferente, apresentar experiências e 

vivências de seu espaço infantil como seu lar, 

escola, igreja e vizinhança. Ao tecer a narrativa, as 

ações vão se emaranhando e construindo o enredo, 

através das recordações da infância, de forma 

espontânea e voluntária. E nós, leitores, somos 

expostos às situações e fatos que marcaram o 

mundo do menino-narrador. 

Em Ler, escrever e fazer conta de cabeça, 

notamos que cada recorte constitui-se em 

verdadeiros fragmentos de uma coberta que vai se 

formando a partir de tiras e retalhos disformes, com 

valores, saberes, sabores e cores. Vemos que o 

acordar a memória é alterar o desejo de se buscar 

nos recônditos da infância fatos e situações vividas, 

experienciadas. 

Na obra examinada, Queirós não construiu 

apenas um universo de rememorações, mas um 

macrocosmo surgido de um microcosmo – espaço 

da infância –, a partir de sensações e emoções que 

conduz o narrador menino a vasculhar o seu 

passado, não em busca de um tempo perdido, uma 
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vez que esse permanece impresso na memória do 

sujeito narrador, contudo um tempo-espaço que 

ficou para muito além do seu presente. 

Enfim, o autor mostra a possibilidade de se 

construir uma literatura sem fronteira, quando 

consegue causar nos leitores um grande 

encantamento, quer sejamos crianças, adolescentes 

ou adultos. 
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A CULTURA POPULAR BRASILEIRA PARA 

CRIANÇAS NOS LIVROS PUBLICADOS NO 

BRASIL NAS PRIMEIRAS DÉCADAS DO 

SÉCULO XX 

Patricia Tavares Raffaini
1
 

As narrativas populares tradicionais, contos 

maravilhosos ou mais comumente chamados contos 

de fadas, provenientes da cultura oral, foram, 

durante muito tempo, vistos como uma produção 

destinada naturalmente às crianças. No entanto, 

elas não eram o público por excelência dos serões 

noturnos, as veillées francesas ou europeias, apesar 

de poderem estar presentes entre todos os 

integrantes da comunidade, enquanto os adultos 

trabalhavam, os homens consertando suas 

ferramentas de trabalho e as mulheres costurando 

(DARNTON, 2001, p. 32). Também não foi com o 

objetivo de entreter crianças que, pela primeira vez, 

autores eruditos transpuseram os contos populares 

tradicionais para o universo escrito, no final do séc. 
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XVII. No exemplo clássico, o da publicação de 

Histoires ou Contes du temps passé, de Charles 

Perrault em 1694, temos uma obra destinada a um 

auditório adulto, como nos revelam as Moralidades 

no final de cada conto. De fato, sua publicação se 

situa no momento literário que se pode chamar “a 

moda dos contos de fadas”, fenômeno ligado aos 

salões literários, onde várias escritoras 

apresentavam suas produções, como: Mme. 

d’Aulnoy, Mme. de Murat, Mme. de Villeneuve e 

Mme. L’Heritier. A obra de Perrault deve ser 

compreendida a luz da Querela dos Antigos e dos 

Modernos, e o que ela faz é uma reapropriação 

letrada de narrativas da cultura popular, 

adicionando pequenas ironias e uma visão de 

mundo muito peculiar, principalmente no que diz 

respeito ao papel das mulheres na sociedade. 

Apesar de ter sido produzido nesse contexto, os 

Contos de Perrault, assim como outros produzidos 

pelas escritoras contemporâneas a ele, vão se 

deslocar desse mundo adulto e letrado para o das 
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crianças durante os séculos XVIII e XIX, não sem 

sofrerem resistências e críticas. 

Durante o Iluminismo e, sobretudo, sob o 

período da Revolução Francesa, os contos 

populares tradicionais vão conhecer o descrédito 

intelectual e moral. As fantasias que os contos de 

fadas trazem são vistas como causadoras de ideias 

falsas e supersticiosas, que devem ser combatidas. 

Na concepção de uma escritora e educadora do 

período, Mme. de Genlis, os contos de fadas podem 

retardar o progresso da razão nas crianças, além de 

as desviarem de leituras verdadeiramente 

instrutivas. Aliado a isso, não podemos esquecer 

que os contos tradicionais eram vistos por grande 

parte dos pedagogos do período como resultante de 

uma cultura popular iletrada, rude e grosseira, 

devendo ser evitados, especialmente, na literatura 

construída para as crianças e jovens. As críticas que 

os contos tradicionais, mesmo tendo sido 

retrabalhados pelos literatos, receberam no período 

nos mostram uma oposição latente entre a cultura 
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letrada e de elite e uma cultura oral e popular 

(NIÈRES-CHEVREL, 2009, p. 72). 

Somente com o advento do séc. XIX e do 

romantismo é que teremos uma revalorização dos 

contos de fadas e da cultura oral tradicional. Com o 

surgimento das pesquisas folclóricas e do 

recolhimento de inúmeros contos e suas variantes 

por toda a Europa. Aqui os nomes de Jacob e 

Wilhelm Grimm são indispensáveis para se 

compreender como as narrativas tradicionais saem 

do mundo oral e passam a ganhar versões 

impressas por todo o mundo, voltadas 

principalmente para crianças. Sobretudo depois da 

segunda edição de sua obra, na qual os irmãos 

Grimm fazem uma grande revisão retirando e 

modificando todos os aspectos que poderiam ser 

considerados imorais de seus contos, 

transformando-os assim em histórias virtuosas onde 

os maus são punidos e os bons triunfam. 

Durante a segunda metade do séc. XIX, 

tanto nos países europeus quanto nas Américas, os 

editores irão disponibilizar ao público infanto-
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juvenil obras ilustradas dos contos tradicionais, 

mas sempre a partir dos textos retrabalhados pela 

cultura letrada, como os de Perrault e dos irmãos 

Grimm. Somente no início do séc. XX é que 

aparecem edições de contos para crianças de 

histórias recolhidas por folcloristas de diversas 

culturas, em textos muito próximos da oralidade de 

onde eles provinham, respeitando a concisão e a 

métrica característica dessas narrativas. 

E no Brasil, como se deu a chegada dessas 

histórias populares tradicionais? Eram valorizadas? 

Que papel desempenhariam na educação das 

crianças e na construção da nacionalidade? 

Obviamente, mães e pais, amas de leite, madrinhas 

e pajens contavam histórias maravilhosas que 

descendiam das que haviam sido recolhidas pelos 

folcloristas, assim histórias indo-europeias 

fundiam-se com tradições africanas e ameríndias. 

Mas como essas histórias passaram para o universo 

escrito? De que maneira elas foram traduzidas e 

adaptadas segundo o padrão impresso? 
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No catálogo da Livraria Garnier para o ano 

de 1873 temos seis livros em formato in 4º, 

ilustrados, cada um traz uma história de Perrault: 

Maria Borralheira ou os chinelos de vidro, O 

Cabelinho Vermelho, Barba Azul, A Rosa de 

Espinhos ou a Bella Adormecida no Bosque, O 

Pequeno Polegar e O Gato com Botas. No final da 

lista com os títulos aparece um pequeno texto: 

“Esta linda coleção de contos vem proporcionar às 

mães o meio de oferecer aos seus filhos um 

passatempo agradável, divertido e instrutivo, ao 

passo que o preço módico facilita a sua aquisição 

às mais modestas posses”. Cada volume era 

vendido por $1000. No Catálogo da Casa Garraux, 

provavelmente de 1884, temos essa mesma coleção 

e outro volume de Perrault, em formato in 12°, 

intitulado Contos das Fadas. Esse volume, do qual 

consultamos uma edição brasileira impressa em 

Paris de 1893, reproduzia as dez histórias do 

original Contes de Ma Mère L’Oye, ao 

compararmos com o original do séc. XVII, 

percebemos uma tradução fiel, praticamente literal. 
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É interessante notar que o exemplar não traz o 

nome do tradutor, assim como não faz referência ao 

autor Perrault, apresenta somente na página de 

rosto o título: Contos das Fadas, e o comentário 

“nova edição adornada com numerosas vinhetas”. 

Como se as histórias tivessem saído diretamente da 

cultura oral, ou talvez não fosse preciso nomear seu 

autor, já demasiadamente conhecido por todos. 

Em ambos os catálogos não aparecem os 

contos de Grimm. Só iremos encontrar um volume 

com os contos dos irmãos Grimm no catálogo da 

mesma editora do início do séc. XX. A obra em 

formato in 8°, ilustrada, traz vinte e oito histórias 

da coletânea original, com um prefácio escrito 

pelos tradutores da obra em francês: Ernest 

Gregoire e Louis Moland. O exemplar consultado 

nessa pesquisa, assim como o catálogo, não traz 

nenhuma informação sobre quem havia traduzido 

do francês para o português. No prefácio temos a 

opinião dos tradutores sobre as histórias, que 

parecem ser uma resposta às críticas que os contos 
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populares maravilhosos recebiam ainda naquele 

momento: 

Julgamos esses velhos contos de 

muito preferidos para a infância a 

essas narrações pseudocientíficas 

que para ela se compuseram 

nestes últimos tempos, e que tem 

o grave inconveniente de 

introduzir a falsidade da ficção 

precisamente no domínio onde a 

exatidão deve existir 

exclusivamente. Só elas enganam 

verdadeiramente criança. As 

antigas mágicas são, pelo 

contrário, isentas de perigo, 

agradam a imaginação sem 

falsear o espírito encantando-a 

como sonhos agradáveis. Servem 

de invólucro às verdades 

importantes que assim gravam na 

memória; produzem uma 

impressão moral salutar, porque 

o bem é aqui sempre 

recompensado e o mal castigado; 

provocam nas almas jovens ‘o 

desejo de se assemelharem aos 

que se tornam felizes, como dizia 

C. Perrault e o receio das 

desventuras em que caíram os 

irmãos pelas suas maldades. 

(GREGOIRE, MOLAND, 1926, 

p. 5) 

A citação é longa, mas explicita o que 

deveria ser um dos motivos importantes do porquê 

editar contos de fadas no Brasil. As histórias 
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populares tradicionais, retrabalhadas pelos editores, 

tradutores e adaptadores perdem grande parte de 

seu invólucro original e passam a ser histórias 

exemplares. Contos que advertem às crianças os 

perigos de desobedecerem aos pais, como na versão 

de Chapeuzinho Vermelho, ou contos de 

recompensa, onde a heroína é presenteada por um 

destino feliz por ser generosa e compassiva, como 

em As Fadas. 

Em certa medida é nesse sentido que 

também Walter Benjamin se refere ao poder que os 

contos de fadas conferem a quem os escuta, adultos 

ou crianças: 

‘E se não morreram, vivem até 

hoje’, diz o conto de fadas. Ele é 

ainda hoje o primeiro conselheiro 

das crianças, porque foi o 

primeiro da humanidade, e 

sobrevive, secretamente, na 

narrativa. O primeiro narrador 

verdadeiro é e continua sendo o 

narrador de contos de fadas. [...]. 

O conto de fadas ensinou há 

muitos séculos à humanidade, e 

continua ensinando hoje as 

crianças, que o mais aconselhável 

é enfrentar as forças do mundo 

mítico com astúcia e arrogância. 

(BENJAMIN, 1993, p. 215) 
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No final do séc. XIX as crianças brasileiras 

também teriam a sua disposição, além das 

traduções feitas pela Garnier, as obras de 

Figueiredo Pimentel publicadas pela Livraria do 

Povo em edições mais populares. Em Contos da 

Carochinha, de 1894 e Contos da Avozinha e 

Histórias da Baratinha, ambos de 1896 o autor 

reproduz à sua maneira diversas histórias 

provenientes do repertório popular tradicional 

utilizando um linguajar muito próximo da 

oralidade. Essas narrativas conquistaram o público 

infantil e tornaram-se sucesso absoluto com 

diversas edições em poucos anos. Em Contos da 

Carochinha (figura 1), por exemplo, encontramos 

histórias provenientes de Perrault, dos irmãos 

Grimm, das Mil e Uma Noites, mas também 

algumas da tradição ibérica como A Moura Torta e 

Pedro Malasartes. Mas não só nessas fontes o 

autor busca inspiração, é interessante notar que 

Figueiredo Pimentel faz também algumas releituras 

de histórias que as crianças liam no período, por 

exemplo, escreve nessa coletânea o conto João 
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Felpudo, narrando as desventuras do personagem 

de Heinrich Hoffmann publicado pela Laemmert no 

Brasil. Na maior parte dos contos tradicionais 

Pimentel utiliza alguns recursos que aproximam as 

histórias da realidade brasileira do período, 

ambienta a narrativa em uma natureza autóctone 

utilizando-se de árvores e de animais conhecidos 

dos pequenos leitores, dá nomes da época aos 

personagens, tece alguns comentários durante a 

narrativa, como se realmente fosse um contador de 

histórias. As versões seguem, de forma geral, as 

narrativas dos irmãos Grimm. Assim, Chapeuzinho 

Vermelho ganha o nome de Albertina, cujo apelido 

é Naná, a casa da avó fica ao lado de um pomar de 

laranjeiras, o Gato de Botas recebe a alcunha de 

Malhado, raposas são substituídas por onças e 

muitas outras adaptações, que aproximam as 

histórias do mundo vivido pela criança brasileira do 

período. 
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Figura 1 – Contos da Carochinha. Figueiredo Pimentel 

 

Fonte: Foto da autora. Acervo Particular. 

No volume Histórias da Avozinha 

encontramos um maior número de histórias 

provenientes da cultura popular brasileira, histórias 

essas que Sylvio Romero havia definido em sua 

obra Contos Populares do Brasil, cuja primeira 
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edição aparece em 1885, como sendo de origem 

ameríndia. Para sugerir tal filiação Sylvio Romero 

se baseia principalmente na obra O Selvagem de 

Couto de Magalhães. Essa obra, também publicada 

pela editora Garnier, havia sido encomendada pelo 

imperador Pedro II com o objetivo de participar da 

exposição comemorativa do centenário da 

independência norte-americana em Philadelphia, 

em 1876. O autor pretendia que ela fosse lida pelos 

oficiais do exército brasileiro e dessa forma 

ajudasse na ocupação pacífica das terras habitadas 

pelos povos indígenas nas regiões centro-oeste e 

norte do país, favorecendo assim a assimilação 

dessas populações por meio de intérpretes militares 

que falariam uma língua indígena: o tupi 

nheengatu, que mesmo não sendo a língua dos 

povos a serem contatados, poderia ser uma língua 

auxiliar, possibilitando um primeiro contato 

pacífico. A obra é composta por duas partes, uma 

primeira onde se apresenta um curso de língua 

geral, na qual os contos tradicionais ameríndios 

aparecem em uma versão bilíngue, em língua 
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indígena e portuguesa, e uma segunda parte onde o 

autor discorre sobre as origens do povo autóctone 

americano, seus costumes e a natureza que o 

circunda. As considerações que Couto de 

Magalhães faz sobre o repertório de contos e lendas 

é interessantíssima e valeria um estudo 

aprofundado. Em seu estudo, entre as várias 

histórias, apresenta dez contos por ele chamados de 

o ciclo do Jabuti. Essas narrativas, recolhidas por 

Couto de Magalhães de informantes indígenas do 

planalto central em suas expedições, foram 

transpostas para leitores infantis pela primeira vez 

nos livros de Figueiredo Pimentel, e em seguida em 

outras obras como Era uma Vez, de Viriato Correa 

e João do Rio e em Lendas Brasileiras, de Carmen 

Dolores, já no início do séc. XX. 

Nessas obras aparecem também outros 

contos que são classificados por Sylvio Romero 

como provenientes da cultura popular tradicional 

da África e da Europa. Os autores utilizam o 

repertório de matriz indígena, africano e europeu 

sem distinção. Nenhuma informação é dada ao 
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leitor que possibilite relacioná-las com sua cultura 

primordial, como se de fato as histórias já fossem 

conhecidas por todos oralmente e fizessem parte da 

cultura brasileira e os autores apenas as 

registrassem por escrito, fazendo-o cada qual a sua 

maneira. 

Como já dissemos, o gênero parece ter tido 

tanto sucesso nos primeiros anos do séc. XX que 

até mesmo o livro Contos Populares do Brasil, de 

Sylvio Romero, escrito como um ensaio sobre o 

folclore nacional para adultos, é deslocado da seção 

adulta da Livraria Francisco Alves para a seção 

infantil nos catálogos da editora. 

Uma história muito popular que é recorrente 

em várias obras é a do Jabuti ou Sapo que pretende 

ir a uma festa no céu. Presente tanto na obra de 

Figueiredo Pimentel com o título “O Cágado e o 

Urubu”, como na de Viriato Correa e João do Rio, 

como “O Sapo no Céu”, e ainda na obra de Carmen 

Dolores como o “Urubu e o sapo”, o conto vale 

uma análise comparativa, pois aqui percebemos as 

peculiaridades de cada publicação, e como os 



 

185 
 

autores constroem, a partir de uma narrativa da 

cultura popular tradicional, uma história impressa 

destinada as crianças. 

Sylvio Romero a registra em sua obra 

Contos Populares do Brasil como sendo uma 

história de origem europeia, assim “O Cágado e a 

festa no céu”, conto recolhido em Sergipe, narra 

uma história diferente das existentes nas obras 

acima citadas. Nessa versão, o cágado aceita a 

ajuda da garça para levá-lo a festa no céu, a garça 

então o deixa cair propositadamente e o animal, na 

queda, quebra todo seu casco, mas Deus fica com 

pena e o reconstrói, e seu casco fica todo 

remendado. Não vemos nessa versão a astúcia do 

jabuti, ou do sapo, como nas outras, de entrar em 

uma viola ou cesta e ser carregado por outras aves. 

Câmara Cascudo, em nota explicativa ao final do 

conto, relata que essa história está presente com 

essa configuração nas fontes orientais 

antiquíssimas do Panchatantra, Hitopadexae 

Calila e Dimna, aparecendo ainda nas fábulas de 

Esopo, Fedro e até mesmo La Fontaine. No 
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entanto, ressalta que a variante que narra a 

esperteza do animal de se esconder em um artefato 

como a viola, um paneiro ou uma cesta somente é 

encontrada na América do Sul. Em todas as versões 

existe o caráter etiológico do conto, pois todas 

pretendem explicar porque a tartaruga ou o jabuti 

tem o casco com o desenho característico. Talvez a 

versão americana tenha recebido influência das 

características atribuídas ao jabuti pelas culturas 

indígenas, onde em várias histórias o animal, 

desprovido de atributos físicos que o distinguisse 

dos outros, como a força, a velocidade, ou o 

tamanho, consegue superar seus adversários pela 

astúcia, utilizando as circunstâncias nem sempre 

favoráveis, para seu melhor proveito. 

Na narrativa feita por Figueiredo Pimentel 

em Histórias da Avozinha cuja primeira edição é de 

1896, o Urubu, querendo ridicularizar o Cágado 

pergunta se este vai a festa no céu, e recebendo 

uma resposta positiva diz então querer ir em sua 

companhia. Quando passa na casa do Cágado a 

esposa deste o convida para um café, e enquanto o 
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Urubu toma seu café, o Cágado se esconde na caixa 

da viola. Dessa forma vai ao céu onde aproveita a 

festa. Para voltar usa o mesmo estratagema, mas ao 

ser descoberto pelo Urubu em pleno voo, este diz: 

“Ah! É assim que você sabe voar? Pois voa mais 

depressa”. Vira então a viola e deixa o Cágado cair. 

Esse, ao cair, exclama: “Arreda pedra, senão eu te 

esborracho!”. E como a pedra não arredou, ele se 

esborrachou todo, ficando com a forma que tem 

ainda hoje. O texto é bem conciso, com muitos 

diálogos, remetendo a oralidade característica de 

como história era contada popularmente. 

No livro Era uma vez..., de João do Rio e 

Viriato Correa (figura 2), publicado pela Francisco 

Alves em 1909, o conto “O Sapo no céu” é a 

primeira de dezoito histórias. A narrativa muito 

mais extensa e detalhada do que a de Pimentel tem 

o sapo no lugar do jabuti e se inicia com uma 

descrição inusitada do protagonista: 

Naquele tempo o sapo era um dos 

bichos mais velhacos da terra. 

Era advogado. Tinha escritório a 

beira da lagoa, numa poça de 

água. Todo dia lá ele passava 



 

188 
 

muito empertigado, com a pasta 

debaixo do braço e o anel de 

advogado brilhando no fura-

bolos. 

Os bichos não gostavam dele. 

Tinham–lhe inveja do talento e 

da argucia, e, além disso, muitos 

se queixavam, com razão, das 

chicanas do sapo. (CORREA; 

RIO, 1936, p. 7) 

Os autores aproveitam a narrativa infantil 

para espicaçar os bacharéis. Enquanto os outros 

animais terrestres usam diversas desculpas para 

faltar à festa: o macaco afirma estar doente, o 

coelho com a mãe a quase morrer, o cágado de luto, 

o sapo diz que vai a festa e manda fazer uma 

sobrecasaca no alfaiate mais caro da cidade. As 

aves no dia da festa vão à casa do sapo já todas 

arrumadas para fazer-lhe picardia. O Urubu vinha 

“todo de negro, de cartola lustrosa, respeitável 

como um juiz. Trazia uma malinha na mão cheia de 

arranjos de viagem”. Da mesma forma que na 

versão de Pimentel, as aves ficam a conversar com 

Dona Sapa enquanto o Sapo entra na malinha do 

Urubu e assim vai à festa. Mas depois de dançar e 

aproveitar a festa volta para a malinha a fim de 
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voltar da mesma forma que fora, mas é descoberto 

e jogado lá do céu. Ao cair grita como o Cágado na 

outra versão: “Arredem-se que eu espatifo tudo!”. 

As pedras, árvores e morros arredaram-se e ele veio 

a cair em uma lagoa e por isso tem o papo, a 

barriga e o peito achatados. 

Figura 2 – Era uma vez... Viriato Correa e João do Rio 

 

Fonte: Foto da autora. Acervo Particular. 
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A narrativa de um sapo que entra em uma 

festa sem ter sido convidado aparece ainda na obra 

As nossas histórias. Contribuição do folclore 

brasileiro para a Biblioteca Infantil, de Alexina de 

Magalhães Pinto, (figura 3) publicada pela 

Francisco Alves, em 1907, reunia 21 contos 

tradicionais do folclore brasileiro recolhidos pela 

autora de diversos informantes, crianças e adultos. 

Alexina pretendia com esse livro não só 

documentar histórias populares, seguindo uma 

metodologia fiel aos estudos folclóricos, mas, 

sobretudo, criar uma publicação que pudesse ser 

utilizada por professoras e mães na educação das 

crianças pequenas. Como a própria autora nos diz 

na nota preliminar: 

Fiel na sua essência, afirmo-o aos 

estudiosos, do nosso lore. Pois 

não obstante destinar-se ele a 

infância, procurarei, mesmo aqui, 

seguir de perto cada narrador no 

seu contar-emendar ou suprimir o 

mínimo possível. Obrigavam-me 

a essa preocupação de máxima 

fidelidade relativa, o acatamento 

ao modo de função das 

faculdades psyquicas primitivas, 

infantis ou não, e o respeito às 
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tradições pátrias e humanas. 

(PINTO, 1907, p. 12) 

Figura 3 – As nossas histórias. Contribuição do folclore 

brasileiro para a biblioteca infantil. Alexina de Magalhães 

Pinto 

 

Fonte: Foto da autora. Acervo Instituto de Estudos 

Brasileiros. IEB/USP. 

O Sapo é também o protagonista do conto 

escrito por Carmen Dolores, no Lendas Brasileiras, 
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coleção de 27 contos para crianças, publicado em 

1908 pela Laemmert, com ilustrações de Julião 

Machado. Nessa versão, muito parecida com a de 

Figueiredo Pimentel, o Sapo toma o lugar do 

Cágado e tudo é narrado da mesma forma, mas ao 

final a autora informa que a mesma aventura 

sucedeu com o Cágado e que, por isso, o sapo tem 

o papo achatado e o Cágado o casco todo 

remendado. Assim como a obra de Alexina o livro 

de Carmen Dolores traz no título uma referência 

que o caracteriza como nacional: Lendas 

Brasileiras. Mas as narrativas se distanciam, pois, a 

autora em nenhum momento coloca sua produção 

como tendo uma pretensão a estudo folclórico. De 

fato, as narrativas escritas por essa autora se 

caracterizam por uma produção literária que utiliza 

material proveniente do universo da cultura popular 

tradicional brasileira, valendo-se de alguns 

personagens como o saci, a mula sem cabeça e o 

lobisomem, além de outras histórias que se 

assemelham às histórias de assombração. 
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Diferente dos livros das duas autoras, os 

livros de Figueiredo Pimentel e o de João do Rio e 

Viriato Correa se caracterizam pela mistura entre o 

repertório proveniente dos países europeus e 

orientais, assim como também trazem narrativas 

brasileiras, que parecem estar relacionadas a 

matrizes indígenas e africanas. Outro dado 

importante é que todos esses autores escreviam 

para a imprensa carioca e eram muito conhecidos 

no período. Carmen Dolores, pseudônimo de 

Emília Moncorvo Bandeira de Mello, era uma 

prestigiada colunista do periódico O Paiz, desde 

1905. João do Rio e Viriato Correa escreviam para 

a Gazeta de Notícias e também para outros jornais 

no período e Figueiredo Pimentel tinha sua famosa 

coluna “O Binóculo” também na Gazeta de 

Notícias. Assim, no curto espaço de alguns anos, de 

1907 a 1909, três livros que se utilizam de um 

repertório proveniente da cultura popular 

tradicional brasileira foram publicados tendo-se em 

vista o público infantil. 
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As histórias de matriz popular tradicional 

que aparecem em vários autores das décadas 

iniciais do século XX, retrabalhadas ou não, nos 

revelam que nesse período já havia um repertório 

de contos vindos do universo oral que se julgava 

ser brasileiro. E que mais do que isso se julgava 

importante retrabalhá-los em obras específicas para 

crianças. Em muitos livros, como nos de Pimentel, 

as histórias de matriz africana e indígena aparecem 

juntamente com os contos provenientes da Europa, 

ou mesmo do oriente, que chegaram até nós em 

publicações como As Mil e uma Noites. As 

narrativas são construídas a partir de um grande 

repertório da cultura popular, onde muitas 

influências estão amalgamadas. Não podemos 

também esquecer que se os autores podem publicar, 

tem esse espaço para a criação escrita, isso se deve 

ao fato de que os editores acreditam que esse é um 

repertório importante para a literatura voltada às 

crianças, são eles que possibilitam que as obras 

ganhem as prateleiras das estantes. 
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Essa valorização das histórias provenientes 

de um repertório africano e indígena parece estar 

inserida no debate que percorreu as três últimas 

décadas do séc. XIX e o início do séc. XX, em 

busca de uma identidade nacional brasileira e do 

papel que negros e mestiços desempenhariam nessa 

identidade. Nesse contexto, a mestiçagem da 

população brasileira surgia como uma incógnita, e 

ao mesmo tempo era vista como nossa 

singularidade, aparecia também, para alguns 

intelectuais, como motivo de nossa incapacidade de 

desenvolvimento. Muitos eram os defensores do 

branqueamento da população e enquanto isso não 

acontecia o desconforto de boa parte dos 

intelectuais era imenso. Mas nem todos nesse 

período tomavam esse partido, como nos mostra o 

trabalho de Carolina Vianna Dantas, alguns 

escritores eram vozes dissonantes e em artigos 

publicados na imprensa veiculavam ideias 

diferentes. Entre estes intelectuais estavam alguns 

que também produziram livros para a infância 

como: Olavo Bilac, Coelho Netto, Gonzaga Duque 
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e Sylvio Romero. Utilizando a metáfora “café com 

leite” encontrada em uma das crônicas de Bilac na 

revista Kosmos, Carolina Dantas revela que a ideia 

de um “Brasil Mestiço” é anterior a Gilberto Freire 

(DANTAS, 2009, p. 56-79). O texto de Bilac de 

maio de 1906 é explícito: 

[...] Na Saúde a dança é uma 

fusão de danças, é o samba, uma 

mistura do jongo e dos batuques 

africanos, da cana-verde dos 

portugueses e da poracé dos 

índios. As três raças fundem-se 

no samba, como num cadinho. 

[...] No samba desaparece o 

conflito das raças. Nele se 

absorvem os ódios da cor. O 

samba é, – se me permite a 

expressão – uma espécie de bule, 

onde entram, separados, o café 

escuro e o leite claro, e de onde 

jorra, homogêneo e harmônico, o 

híbrido café com leite. (BILAC, 

1906 apud DANTAS, 2009, p. 

56) 

Em muitos textos publicados em diferentes 

periódicos Bilac aborda a questão do negro e do 

mestiço, bradando contra o desprezo que a grande 

maioria tinha por essa parcela da população. Em 

diversos momentos veicula ideias que estão em 
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consonância com os textos escritos juntamente com 

Coelho Netto destinados às crianças e jovens e 

publicados alguns anos antes. 

Em um dos exemplos aparece comentando 

um fato ocorrido em 1907, quando o General Roca 

estava em viagem para São Paulo e na cidade de 

Resende, ao ser recepcionado com uma grande 

festa, aparece um octagenário negro, veterano da 

Guerra do Paraguai que grita “Viva o Imperador” e 

oferece ao general um cacho de bananas. Bilac 

comenta que os presentes ficaram constrangidos 

com o incidente e que “os que não coraram de 

vergonha, riram de malícia”. Pergunta-se então o 

porquê dessa reação e afirma: 

Nós todos costumamos dizer, 

com uma basófia retumbante, que 

não desprezamos a raça negra, 

que a incorporamos dignamente 

em nossa civilização, que não a 

perseguimos, nem a 

exterminamos. Não a 

exterminamos pelas armas, é 

certo. Mas não é menos certo 

ainda que a tratamos sempre com 

desdém. Aqui, os brancos 

desprezam os pretos; os mulatos 

claros dizem que são brancos, e 
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os mulatos escuros dizem que 

não são descendentes de pretos, 

mas descendentes de tamoios e 

de tupiniquins. É ainda uma raça 

maldita! e, entretanto, o Brasil foi 

feito por ela...Oh, a nossa cruel 

tolice! a nossa estúpida 

presunção! Como se uma pátria 

pudesse anular o seu passado, 

alterar a sua tradição, destruir a 

sua história, toda facilmente 

como qualquer de nós deita ao 

lixo as botinas estragadas [...]. 

Não, meus amigos e meus 

irmãos! [...] Não foi um incidente 

vergonhoso, nem um incidente 

ridículo. Nessas festas ao nosso 

amigo [general Roca], a 

homenagem do soldado ancião, 

do preto maluco, do cidadão 

humilde, foi a nota 

enternecedora. Aparecendo ali, 

inesperadamente, em pleno brilho 

do festival civilizado, o preto 

decrépito parecia estar dizendo: 

‘Um momento amigo! eu 

também sou brasileiro, e dos 

mais dignos, apesar da minha cor, 

apesar da minha decrepitude, e 

apesar da minha baixa condição’. 

(BILAC, 1907 apud DIMAS, 

2006, p. 817-818) 

Em outro texto, alguns meses depois no 

jornal O Correio Paulistano, Bilac volta a 

comentar outro acontecimento, agora envolvendo 
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a encenação de uma peça de Arthur de Azevedo, 

intitulada O Dote, por uma companhia italiana em 

turnê na cidade do Rio de Janeiro. Aqui, ele 

comenta as críticas feitas a um personagem negro: 

o velho João. Abordava assim novamente e com 

mais veemência a rejeição que os intelectuais 

tinham pelos negros e seus descendentes, e 

aproveitava para afirmar o importante papel que 

eles tiveram na formação da nacionalidade: 

É esta uma das nossas manias: 

esconder o preto, disfarçar o 

preto, ter vergonha do preto, 

querer convencer a Europa da 

não existência do preto. 

Queremos tirar o preto das nossas 

fotografias, das nossas peças de 

teatro, dos nossos romances, da 

nossa história, da nossa raça e da 

nossa vida... Absurda e tola 

pretensão! Néscia e irritante 

mania! Nenhum povo altera, nem 

anula, nem precipita a sua 

história. O preto é inseparável, na 

constituição da nossa raça, dos 

outros elementos que têm 

contribuído e ainda hão de 

contribuir para formá-la. A mania 

não é apenas absurda e tola é 

também injusta, e reveladora de 

muita ingratidão. Foi o preto, 

afinal, que verdadeiramente criou 
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esse país: lavrou a terra, regou-a 

com o suor, com o seu sangue e 

com as suas lágrimas; fecundou-a 

com o seu trabalho e com o seu 

sofrimento; preparou-a, com o 

seu obscuro sacrifício, para o 

radiante presente, de que ela já 

está gozando, e para o futuro, 

mais radiante ainda que a espera. 

Não há motivo para que 

reneguemos o preto, nem no 

teatro, nem na vida real. O preto 

João de Arthur Azevedo não nos 

desmoralizará na Itália. Já temos 

para lá mandado muitos brancos 

de verdade, – muito piores do que 

esse pobre e generoso preto de 

ficção. (BILAC, 1907 apud 

DIMAS, 2006, p. 78-79) 

De fato, nesse texto encontramos algumas 

ideias do autor que já haviam aparecido em alguns 

contos publicados em Contos Pátrios, escritos por 

ele em parceira com Coelho Netto em 1896, mas 

somente publicados em 1904, pela Francisco Alves. 

Nessa obra existem três contos de autoria de Bilac 

onde aparecem personagens negros como 

protagonistas. O conto “Mãe Maria” se inicia com 

um relato: “É ainda esta, no fim de minha longa 

vida, tão cheia de alegrias e de tristezas, a 

recordação mais funda que guardo dentro da alma”. 
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Assim o narrador inicia suas recordações, e 

continua descrevendo: 

[...] a velha Maria foi minha 

verdadeira mãe. [...] Boa mãe 

Maria! Era ella quem me lavava, 

quem me vestia, quem me 

aturava... Quando não queria 

obedecer. Procurava fingir se 

zangada, e ameaçava-me: ‘Nhô 

Amancio! Nhô Amancio’. E 

acalmava-me, por fim, 

prometendo-me uma nova 

história. Sentava-se no chão, 

cruzava as pernas, e começava. 

Ouvia-se apenas na sala o 

ressonar de meu pae que dormia 

a sesta, o pigarro da velha prima 

que cosia, o ruído que faziam os 

ferros de engomar sobre as 

táboas, e a voz arrastada de mãe 

Maria, falando de sacipererês, de 

caiporas, de almas do outro 

mundo e dos anjos do Senhor. 

(BILAC; COELHO NETTO, 

1913, p. 20) 

Durante a narrativa, são inúmeras as 

passagens que revelam a reciprocidade do afeto da 

velha negra escrava pela criança. Ao final o autor 

relembra que ele com seus treze anos viu os 

escravos serem vendidos com a morte dos pais, e 

mesmo velho ainda se lastima: “nunca tive quem 

me dissesse onde foi dormir o seu último sono a 
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minha velha mãe Maria, alquebrada por quase um 

século de cativeiro e trabalho”. 

No conto “Uma vida...” vemos uma sintonia 

maior com os artigos publicados na imprensa. Aqui 

temos o relato de um velho centenário: Pai João, 

antigo escravo que envelhecera no trabalho da 

fazenda, nele encontramos um relato de como, 

através do trabalho do negro, a paisagem havia sido 

modificada, como as fazendas foram criadas e a 

terra se tornou produtiva. Todo o conto respira a 

atmosfera do trabalho e, talvez, por ser uma obra 

direcionada para leitores infantis, a escravidão é 

aqui mostrada de forma branda. Importante 

lembrar, escrita apenas oito anos após a abolição da 

escravidão: 

- Toda gente sofre neste mundo, 

moço! Mas eu não tenho muita 

razão de queixa... É verdade que, 

nos primeiros tempos, tive de 

chorar bastante, com saudade da 

minha terra; e, depois, o cativeiro 

(no tempo em que havia cativos!) 

era uma grande maldade!... Mas, 

se houve senhores maus, que 

castigavam barbaramente os 

escravos, também houve 

senhores bons, que não gostavam 
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de ver o sofrimento deles. Eu fui 

um dos primeiros homens que 

trabalharam aqui. Quando vim, 

tudo isso era mato. Aqui gastei 

toda a minha mocidade. Logo 

depois, porém fiquei livre, e fui 

um amigo daquele de quem havia 

sido escravo. Era eu o seu 

homem de confiança. Só no meu 

trabalho é que o senhor tinha fé. 

(BILAC, COELHO NETTO, 

1913, p. 257-258) 

Depois de relatar sua trajetória de homem 

trabalhador e honesto, conta que um de seus filhos 

havia morrido na Guerra do Paraguai, mas que os 

outros havia lhe dado netos que estavam por esse 

mundo. E assim termina: 

Ali estava um homem, que dera 

tudo a terra querida: dera-lhe o 

suor do seu corpo e todo o amor 

da sua alma, e ainda o sangue de 

seus filhos... E, agora, quase 

morto, ainda a amava como nos 

primeiros dias; e a sua mão, 

cansada e tremula, estendida 

sobre os campos, parecia 

abençoa-los, num gesto 

derradeiro de proteção e de 

carinho. (BILAC; COELHO 

NETTO, 1913, p. 260) 

No entanto, nem todos os negros retratados 

nos contos de Olavo Bilac são exemplos a serem 
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seguidos. Na pequena história “A Borboleta 

Negra”, temos duas crianças, um menino e uma 

menina, que vão a um bosque logo nas primeiras 

horas do dia, em procura de borboletas na 

companhia de seu grande cão Terranova. Ao 

entrarem na mata encontram, embrulhado em panos 

e flanelas, um bebê recém-nascido, a bebezinha 

negra é levada pelos dois. Ao chegarem em casa, a 

menina mostra a criancinha para a mãe e diz: 

- Não é verdade, mamãe, que não 

podíamos deixar morrer de fome 

esta coitadinha? Que mãe 

malvada, mamãe! Que mãe 

malvada, que preta malvada a que 

abandonou assim esta filhinha! 

Não é verdade que mamãe 

também vai ser mãe dela? 

(BILAC, COELHO NETTO, 

1913, p. 138) 

Se no conto de Bilac a mãe negra é vista 

como malvada e as crianças brancas como 

salvadoras, no livro Lendas Brasileiras, de Carmen 

Dolores (figura 4) encontramos histórias que 

revelam a crueldade de senhores brancos para com 

mulheres negras e pobres. Na narrativa “Os 

sapatinhos de pão”, a negra Isidora vê o filho 
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pequeno morrer de febre sem ter qualquer agasalho 

que amenize seu sofrimento, ao mesmo tempo 

também agoniza doente o filho dos patrões. Ambos 

morrem na mesma noite, e o menino loiro e rico é 

enterrado com roupas finas, mas descalço, pois a 

mãe diz que os anjinhos no céu não usam sapatos. 

A negra pede então os sapatos rejeitados para poder 

enterrar seu filho, mas seu pedido é negado. Ela 

então faz com massa de pão dois sapatinhos e 

enterra seu filho com eles. Mas alguns dias depois, 

ao final da missa, ela vê o espírito do filho morto 

com o rosto triste chorando, e ele lhe diz que não 

pode subir ao paraíso, pois os sapatinhos de pão 

eram pesados. A mãe então tira os sapatinhos duros 

de seus pés frios e assim ele pode ir para junto dos 

anjos do céu. 
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Figura 4 – Lendas Brasileiras. Carmen Dolores 

 

Fonte: Foto da autora. Acervo Particular. 

Em outro conto intitulado “A Mortalha”, 

uma mulata que vivia em uma fazenda é despedida 

pela senhora e a partir daí não tem como alimentar 

a si e a sua filha bebê. Suplica então para voltar a 

trabalhar, mas a dona da fazenda a aceita com a 
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condição de não levar nada da casa para a filha. A 

mãe sonha então com Jesus Cristo que lhe diz para 

não lavar as mãos, assim ela alimenta a filha com 

os restos de comida que lhe ficam nas mãos. Mas a 

patroa descobrindo o artifício faz com que a mulata 

lave as mãos antes de sair. Assim em pouco tempo 

a menina morre de fome assim como a mãe. O 

senhor da fazenda então, arrependido da má ação, 

resolve dar um fino lençol de linho para servir de 

mortalha para mãe e filha, que são então enterradas. 

Na noite que sucede o enterro cai um grande 

temporal, os donos da casa ao se levantarem de 

manhã cedo encontram a mortalha limpa e dobrada 

na soleira da porta. 

Entre muitas histórias tradicionais populares 

de origem ameríndia e africanas essas duas 

histórias figuram como aquelas histórias de 

assombração e almas de outro mundo tão presentes 

no imaginário do homem que vivia no campo. Nas 

duas histórias as mulheres negras são pobres, 

sozinhas, não conseguem prover o sustento de seus 

filhos que morrem, assim como elas mesmas. 
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Diferentemente do conto “A Borboleta Negra”, 

malvados são os patrões brancos que cruelmente 

negam alimento e trabalho remunerado a essas 

mães. 

A temática aparece também, mas com outra 

roupagem, no livro Contos para Crianças, de 

Chrysanthème (figura 5), pseudônimo de Cecília 

Bandeira de Mello de Vasconcelos, filha de Emília 

Moncorvo Bandeira de Mello. Publicado em 1906, 

pela editora Laemmert, e em 1912, pela Francisco 

Alves, o livro recebeu uma tradução inglesa em 

1916, feita por Christie T. Young, e o título The 

Black Princess and other fairy tales from Brazil. A 

Princesa Negrina, a qual o título em inglês se 

refere, é um dos contos escritos por Chrysanthème, 

onde em uma narrativa, que retoma alguns contos 

tradicionais como “A Bela Adormecida no Bosque” 

e “Branca de Neve”, temos um casal de monarcas 

que não tem filhos, a rainha então deseja ter uma 

filha, mesmo que fosse escura como a noite. Seu 

desejo é realizado e a filha nasce, sendo muito bela 

e negra, para a tristeza dos pais, no entanto o 
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encanto poderia ser quebrado se a menina ficasse 

no castelo até a idade de dezesseis anos, se isso 

acontecesse sua cor se transformaria e ela se 

tornaria branca como o leite. Como se pode 

imaginar não é esse o percurso do conto, como em 

todos os contos de fadas a princesa tem que passar 

por várias provas para enfim alcançar o que 

desejava. Ao final da história a princesa se casa 

como um ser chamado Urubucaru, e na noite de 

núpcias o encanto se quebra e ela se transforma em 

uma princesa branca e seu esposo no Príncipe 

Diamante. Esse conto revela de forma explicita 

como o preconceito racial e o ideal de 

branqueamento da população existia e era forte. A 

Princesa Negrina não poderia governar seu país, 

casar e ser feliz tendo aquela cor, era necessário 

que ela se transformasse, se tornasse branca para 

assim encontrar a felicidade. 
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Figura 5 – Contos para crianças. Chrysanthème 

 

Fonte: Foto da autora. Acervo LIHED/UFF. 

Como vemos, apesar dos contos publicados 

para crianças das últimas décadas do século XIX e 

nas primeiras do século XX incorporarem as 

narrativas provenientes das culturas africanas e 

afro-brasileiras, o universo das histórias que eram 
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contadas para crianças refletia as ambiguidades e 

arestas presentes na sociedade do período. Pelo 

menos nas histórias infantis estávamos longe de 

conseguir um “café com leite homogêneo e 

harmônico”, como queria Olavo Bilac. Ao ler 

algumas das narrativas para crianças sentimos antes 

o travo amargo da desigualdade e da exclusão das 

populações negras e mestiças. 
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ENSEÑA. ANÁLISIS DE LOS LIBROS DE 

TEXTO PRE-PERONISTAS Y PERONISTAS 

DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Carolina Elisa López
1
 

María Carolina Zapiola
2
 

1. Introducción 

El objetivo del siguiente texto es analizar la 

delimitación de modelos normativos y de 

socialización en relación con adscripciones de 

género en marcos institucionales, en este caso, en la 

escuela. En base al trabajo de Wainerman y 

Heredia (1999) sobre las orientaciones valorativas 

que transmiten los libros de lectura, en particular 

sobre el rol de mujeres y varones en la sociedad, se 

                                                           
1
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dirige el Proyecto “Mundos de infancia: trabajo, consumo, 
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realizará un breve ejercicio en el cual se analizarán 

algunos libros de texto producidos en el marco los 

dos primeros gobiernos peronistas (1946-1955) (en 

adelante “libros peronistas”) y se los comparará 

con libros de texto “pre-peronistas”, publicados 

entre fines del siglo XIX y 1951 (momento en que 

empezaron a editarse los libros peronistas), con el 

fin de hallar continuidades y rupturas en relación a 

los modelos de género
3
. 

La sanción de la ley 1420 en Argentina 

estableció la educación primaria pública, gratuita, 

laica y obligatoria, para los niños de seis a catorce 

años. Se trató de una pródiga fuente a partir de la 

cual elaborar imágenes de la nación, la sociedad, la 

familia, y, sobre todo, de los niños y de la escuela 

pública. En efecto, la díada niño/alumno constituyó 

desde su sanción el referente por excelencia para la 

                                                           
3
La presente investigación fue el resultado del trabajo 

realizado durante el “Seminario de Investigación en Historia: 

“Entre el niño normal y el menor desviado: una historia de la 

familia y de la infancia en el mundo contemporáneo”, dictado 

por la Dra. María Carolina Zapiola, Profesorado de Historia, 

UNGS, Buenos Aires, Argentina, 2017. 
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constitución de los discursos y representaciones 

sobre la infancia argentina (ZAPIOLA, 2011, p. 2). 

Sandra CARLI refiere que la importancia de 

la escuela radica en los valores e ideologías que 

transmite y en su ideal de niñez: 

Esta construcción social de las 

infancias se produce a través de 

un proceso de ‘socialización’ en 

el cual diferentes instituciones, 

enmarcadas en relaciones de 

poder (económico, social, 

religioso, cultural, etc.) dibujan 

los límites de lo posible y lo no 

posible, lo aceptable y lo no 

aceptable, lo esperable y lo que 

no se espera. (CARLI, 1999, p. 

11) 

En este marco, una de las imágenes 

transmitidas fue la distinción entre niñas y niños, 

entre labores reproductivas y productivas, ligando 

las primeras a las mujeres y las segundas a los 

varones: 

Así puede leerse en los planes de 

estudios de las escuelas primarias 

argentinas de las primeras 

décadas del siglo XX, donde se 

programaba la enseñanza de 

‘Labores’ y ‘Economía 

Doméstica’ exclusivamente para 

las niñas. Corte y confección, 



 

216 
 

bastilla, hilván, pespunte, punto 

atrás, punto oblicuo, punto de 

guante, zurcido de medias, tejido 

de lana, contenidos a enseñar en 

el primer programa. 

Administración del hogar, 

higiene de los alimentos, 

medicinas caseras, contenidos del 

segundo. (SCHARAGRODSKY, 

2008 en STAGNO, 2011, p. 5) 

De este modo, se transmitía que existía un 

espacio “natural” para las niñas y futuras mujeres 

que era el ámbito doméstico y por supuesto, el rol 

materno: “una concepción de la maternidad como 

un don inscripto en la naturaleza femenina de las 

mujeres; ellas sólo debían cumplir su función 

natural: ser madres” (NARI, 2004, p. 35). 

Como señala Morgade, históricamente la 

escuela se ha referido a un tipo de niño, no 

abarcando la multiplicidad de formas que adquiere 

la experiencia de la niñez: “La categoría 

supuestamente genérica de ‘niño’ ha sido entonces 

deconstruida y su crítica demostró que nombra en 

realidad una suerte de neutro burgués, blanco, 

masculino y heterosexual” (MORGADE, 2008, p. 

1). En este sentido, para las niñas, no existía otra 
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opción posible que el casamiento heterosexual y la 

maternidad, y todas las cualidades vinculadas 

socialmente con ser madre: dulzura, paciencia, 

abnegación, entre otras. Para los niños, el ideal es 

el del “macho”, el fuerte y valiente, y excluye a 

aquellos niños que no se identifican con esa 

construcción. En palabras de ACREE: 

Se suponía que el hombre debía 

hacer dinero fuera de la casa. Que 

los hombres terminaran que 

dándose en la casa era una 

especie de aberración. Los 

estereotipos de género iban en 

ambos sentidos. Los hombres, 

por naturaleza, se pensaba, 

estaban destinados a trabajar 

fuera de la casa y a pelear por la 

patria. (2013, p. 160) 

El sistema educativo argentino cumplió, 

también, una función política, ya que debía 

socializar y transmitir la “argentinidad” a masas de 

inmigrantes provenientes de innumerables lugares 

del globo. Pero la patria parecía ser una cuestión 

exclusivamente masculina. La utilidad de las 

mujeres para la naciente república consistía en 

convertirse en los “ángeles del hogar”. Para las 
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ciudadanas, la función era formar a los futuros 

patriotas y esa función las confinaba a las tareas 

domésticas: “Aunque reconocidas como 

“guardianas de las repúblicas” fueron privadas del 

ejercicio activo de la ciudadanía” (LIONETTI, 

2007, p. 8). 

Una muestra de aquellos manuales de 

economía doméstica permite apreciar el modo 

indirecto en que las mujeres podían aportar a la 

causa nacional: 

La economía doméstica es para 

las niñas lo que la enseñanza 

cívica para los varones, y hasta 

puede decirse que la preparación 

de buenas madres de familia debe 

preocupar más al educador que la 

formación de buenos ciudadanos, 

porque las madres influyen de 

una manera fundamental en la 

formación del carácter de sus 

hijos y en la educación de sus 

sentimientos y tendencias. 

(CATALÁ DE PRINCIVALLE, 

2013, p. 157) 

Existía un “ideal de domesticidad”, que 

incluía el matrimonio, la diferenciación de roles 

entre mujeres y varones: 
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La mujer era la reina del hogar, 

dedicada a las tareas de la casa y 

el cuidado de los niños, lo que 

demostraba la capacidad del jefe 

de familia, cuya autoridad debía 

ser indiscutida. Como mucho, las 

mujeres podían compartir las 

tareas de la casa con un empleo 

digno como el magisterio, el cual, 

por otro parte, era presentado 

como una extensión del rol 

maternal. (COSSE, 2006, p. 32). 

Según Acree, la identidad de género que el 

Estado deseaba para las niñas era unívoca: el 

matrimonio y la maternidad. La escuela constituía 

un peldaño hacia el objetivo indiscutido de las 

mujeres: 

La vida es una lucha continua y 

es preciso prepararse para ella, en 

la escuela y en el hogar, 

empezando por ser buenas 

alumnas y buenas hijas, para ser 

mas tarde, esposas cariñosas y 

madres abnegadas. (LAMAS, A. 

Y LAMAS E., apud ACREE, 

2013, p. 165) 

En este contexto: ¿en dónde radica el interés 

por el análisis de los libros de lectura? Siguiendo a 

Wainerman y Heredia (1999), la escuela primaria y 

a través de ella, los libros de texto, se convierten en 

“aparatos ideológicos” en transmisores de valores y 
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formas de vida. Además, la inmersión de las niñas 

y niños en la escuela es prolongada y se produce en 

una etapa de la vida altamente receptiva a los 

nuevos conocimientos: “No olvidemos que el libro 

de texto representa, desde sus orígenes, la forma 

civil del catecismo religioso” (GUEREÑA en 

ESCOLANO BENITO, 2006, p. 154). 

Como afirma Escolano Benedito: 

Un manual (escolar) es asimismo 

un espejo de la sociedad que lo 

produce, en la medida que sus 

contenidos, lenguaje e 

iconografía plasman los valores, 

estereotipos e ideologías que 

definen a la mentalidad 

establecida, tal como ésta es 

interpretada por los autores que 

lo escriben y los filtros de la 

policía de libro que lo aprueban, 

es decir, de los círculos y actores 

que lo producen y legitiman. 

(2006, p. 21) 

Además, el libro de texto representa aquello 

que una sociedad en un momento determinado 

considera digno de dejar como legado a los más 

jóvenes: 

El manual se presenta como el 

soporte, el depositario de los 

conocimientos y de las técnicas 
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que en un momento dado una 

sociedad cree oportuno que la 

juventud debe adquirir para la 

perpetuación de sus valores. 

(CHOPPIN, 2000, en MOYA 

PARDO, 2008) 

Siguiendo a Plotkin (2007) aquello impreso 

en el libro de texto es mucho más difícil de 

manipular que los programa escolares. Los 

contenidos son resignificados al ser transmitidos 

por el educador, transformados desde su propia 

subjetividad. Con el libro de texto, es mucho menor 

el grado de autonomía del docente en relación a lo 

escrito. Además, el libro de texto, en general, es 

utilizado por varias generaciones de la misma 

familia y parientes. La influencia del libro escolar 

se hace extensiva: 

Es posible suponer que los libros 

tuvieron alguna presencia en los 

ámbitos familiares involucrando 

a quienes no concurrían a la 

escuela, principalmente a padres 

y hermanos, a los que cabe 

imaginar supervisando las tareas 

escolares, escuchando lecturas en 

voz alta, y participando de modo 

más o menos consciente en otra 

serie de tareas articuladas en 

torno al libro de lectura. 

(ZAPIOLA, 2011, p. 4) 
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Los niños, sus familias y el Estado 

interactuaban a través de actividades de lectura en 

el espacio privado del hogar y en el espacio público 

de la escuela. Estas ideas se incorporaron al marco 

burocrático de la educación pública: estaban detrás 

de los medios impresos a los que echaban mano los 

niños; y configuraban el nuevo contacto diario 

ampliado de los residentes con una variedad de 

prácticas de lectura (ACREE, 2013, p. 106). 

Por lo antedicho, en el presente trabajo, en 

coincidencia con la metodología de Wainerman y 

Heredia (1999), los libros de lectura son tomados 

como medios de transmisión, reproducción, pero 

también reconstrucción de los contenidos oficiales 

que se transmite a las niñas y niños en la escuela. 

Desde la perspectiva teórica de género, los roles 

sociales son construcciones, que consideran a las 

mujeres como inferiores, débiles, sumisas, 

bondadosas, pasivas y dependientes y a los 

hombres fuertes, activos, valientes (DE 

BARBIERI, 1992, en WAINERMAN y 

HEREDIA, 1999, p. 25). También las diferencias 
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son palpables en el ámbito doméstico, con los 

hombres a cargo de mantener económicamente a su 

familia y las mujeres como “reinas del hogar” 

(ACREE, 2013, p. 156). 

Los gobiernos peronistas (1946-1955) por 

primera vez colocaron a las mujeres en un lugar 

preponderante, otorgándoles el derecho al voto en 

1947. Además, adquirió relevancia la esposa del 

presidente Juan Domingo Perón, María Eva Duarte 

de Perón, como nunca antes una mujer en la 

función pública. En este marco: ¿de qué modo se 

posicionó el peronismo ante esta cuestión? ¿Cuál 

debía ser el rol de la mujer en la sociedad? 

Según algunos autores, si bien las mujeres 

obtuvieron derechos políticos, su función en la vida 

pública era una extensión de su rol “natural” de 

madres. La misma Eva Perón, en sus discursos, 

frecuentemente se refirió al papel femenino en esta 

línea, consagrando a la familia burguesa tradicional 

como la única forma de organización posible: 

El peronismo, más que proclamar 

la validez de las relaciones 

familiares por fuera del 
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matrimonio, asumió una 

perspectiva comprensiva y 

centrada en los sujetos que 

estaban en los márgenes de la 

domesticidad y les ofreció 

conquistarla. Al hacerlo, apuntaló 

el ideal doméstico y al mismo 

tiempo, lo resignificó. (COSSE, 

2006, p. 67) 

En 1951 el peronismo introdujo una 

novedad, al establecer que en las escuelas sólo 

debían utilizarse los libros de texto “peronistas”, 

que tuvieron vigencia hasta 1955, con el 

derrocamiento de Perón por la autodenominada 

“Revolución libertadora”. El segundo Plan 

quinquenal establecía explícitamente que los textos 

debían transmitir los principios de la Doctrina 

Nacional. 

Esta medida debe ser pensada en un marco 

más amplio de “peronización” de la sociedad: “Las 

ideas de adoctrinamiento y unidad espiritual 

ocupaban un lugar central en las ideas que Perón 

tenía acerca de cómo manejar la sociedad. El 

sistema educativo proporcionaba un canal eficiente 
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para el adoctrinamiento de la juventud” 

(PLOTKIN, 2007, p. 166). 

En este sentido, Carli (2002) plantea que el 

peronismo fue el primer régimen que tomó 

dimensión de la fuente de riqueza que constituía la 

infancia para sus fines políticos: 

Frente al discurso liberal, que 

interpelaba a la niñez como 

sujeto universal y de derecho 

postulando la expansión de la 

escolaridad pública como única 

solución para la nueva realidad 

social, el peronismo partió del 

reconocimiento de la pobreza 

infantil y de su condición popular 

para constituir un nuevo sujeto 

político […] A partir de esta 

definición, la niñez fue objeto de 

una interpelación política que 

formará parte del dispositivo 

discursivo del peronismo. 

(CARLI, 2002, p. 258) 

En cuanto a los libros de texto, encontramos 

posturas disímiles. Mientras Wainerman y Heredia 

(1999) concluyen que existe una marcada 

continuidad del rol asignado a las mujeres entre 

libros de texto preperonistas y peronistas, Plotkin 

(2007) matiza estas afirmaciones sosteniendo que 

existieron rupturas, en algunos textos se afirma que 
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las mujeres ahora pueden votar, trabajar, estudiar y 

gobernar. Se muestra a mujeres trabajadoras, nunca 

a mujeres profesionales. 

¿Cuáles son, entonces, las orientaciones 

valorativas que transmiten los libros de texto 

“preperonistas y “peronistas” en relación al género? 

¿Encontramos continuidades o rupturas entre 

ambos períodos? Dilucidar esta cuestión será el 

objetivo del próximo apartado. Con ese fin, se 

analizarán ocho libros de texto del período 1895-

1951, escritos por destacados pedagogos y 

aporbados por el Consejo Nacional de Educación 

para su uso en las aulas, y siete libros de lectura del 

período 1951-1955. Los ejes de análisis fueron 

retomados de Wainerman y Heredia (1999): 

concepción de la mujer y del varón (implícitas en 

las cualidades y en las capacidades físicas y 

psicológicas atribuidas a ella y a él); roles 

asignados a la mujer y el varón en la sociedad (en 

base a las actividades en las que permanecen 

ocupados, en el ámbito doméstico y 

extradoméstico); concepción de la familia 
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(distribución de roles entre sus miembros según el 

género). 

2. “Mi padre por mi lucha y piensa, mi madre 

siempre ora por mí”
4
 concepciones sobre 

mujeres y varones en los libros de lectura “pre-

peronistas” 

En el libro “El escolar” dirigido a niños de 8 

a 10 años, escrito por Pablo Pizzurno (1901), se 

lee: 

Todos reconocen que el libro de 

lectura es el único que debe darse 

a los niños en los primeros 

grados de la escuela y el más 

importante siempre en ésta por 

razones bien conocidas […] 

Factor principal en la instrucción 

del niño, debe serlo aún más de 

su educación y de su educación 

moral en primer término en 

armonía con lo que debe 

constituir también la acción 

primordial de la escuela. 

(PIZZURNO, 1901, p. 4, cursivas 

nuestras) 

En este breve fragmento, se observa cual era 

la concepción de la educación que tenían los 

                                                           
4
ARENA, 1939, p. 10. 
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fundadores del sistema educativo nacional
5
: la 

transmisión de valores y formas de 

comportamiento. 

En los libros de lectura, las imágenes de 

mujeres frecuentemente están acompañadas de 

niños, de utensilios de cocina o de bolsas de 

compras (Imagen 1). Las mujeres, en general, están 

comprometidas en labores tales como tender las 

camas, cuidar niños, entre otras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
A la hora de publicar sus obras, el Prof. Pablo Pizzurno era 

ex director de la Escuela Normal de Profesores de Buenos 

Aires, ex inspector general de enseñanza secundaria y normal 

de la República y ex inspector técnico general de instrucción 

primaria de la Capital, entre otros cargos desempeñados. 
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Imagen 1 – Portada de manual escolar 

 

Fuente: Ferreyra, Andrés, El Nene, Buenos Aires: Estrada, 

1904. 

Otras cualidades son también propias de las 

niñas, que siempre son presentadas como 

“ángeles”: “la preciosa carita de Leonilda expresa 

bien su modo de ser, suave y afectuoso. Es de muy 

buen corazón, dulce” (PIZZURNO, 1901, p. 111). 

La obligación de las niñas es colaborar en las tareas 

domésticas, algo que no se exige a los varones. En 

la lectura: “Poniendo la mesa”, es una niña la 

responsable de esta tarea: “una niña bien educada, 

debe saber arreglar la casa”. La lección finaliza: 
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“los padres están muy orgullosos de lo buena y 

trabajadora que es su hija (FIGUEIRA, 1906, p. 

15). Ellas deben prepararse para su futuro rol: 

“(una niña está) cortando un vestido para su 

muñequita” y el narrador afirma: “se prepara para 

su futuro rol, para cuidar a los suyos” (AMBROSI, 

1940, p. 20). 

En una de las lecturas, construída en torno a 

una sucesión de imágenes, se observa una pareja 

casándose y a continuación de esta escena, otra con 

una mujer con un niño en brazos y luego una madre 

y una niña, sobre una pileta, realizando labores 

domésticas. Casi una progresión “natural” 

vinculada a la función de las mujeres. 

(FERREYRA, 1904, p. 15). Además, una dama 

debía cuidar su belleza y su salud, para ser buena 

madre y esposa y por supuesto, aprender los 

quehaceres domésticos: “Filomena lava y plancha; 

Delia es sana y hermosa” (FIGUEIRA, 1906, p. 

40). 

Los entretenimientos para niños y niñas 

también están claramente diferenciados. En la 
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lectura “Las calesitas” (ARENA, 1939, p. 27), por 

ejemplo, las niñas “se sientan en sillones de 

mimbre” y los niños “montan un caballito, 

empuñan las riendas y se sienten jinetes”. Las 

niñas, nuevamente, se limitan a su rol “femenino” 

de sentarse simplemente en un sillón, un rol pasivo, 

mientras los niños pueden soñar con montar un 

caballo. 

En otro texto se lee: 

Para ellos, la jardinería, la 

mecánica, el dibujo en colores, 

las construcciones, la lectura, son 

las diversiones preferidas y 

también las que indican la 

inclinación natural de cada niño. 

Además de las mencionadas, a 

las niñas les interesa la costura, el 

arreglo de una mesa para las 

muñecas, la improvisación de una 

casa diminuta con toda clase de 

materiales disponibles […] al 

mismo tiempo, en muchos casos, 

es la vocación inconsciente que 

se revela en los objetos o en las 

diversiones que prefiere el niño. 

El que fabrica un barquito quizás 

sea un brillante marino. El que 

hace autopsias a las muñecas, tal 

vez llegue a ser un médico de 

talento. (BLOMBERG, 1926, p. 

54, cursivas propias) 
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Se observa que, por un lado, existen 

intereses “naturales” de niños y niñas. Puede 

interesarles la mecánica o la construcción, pero 

tambien debe interesarles a las niñas la costura o el 

juego de muñecas. En cuanto a las profesiones, no 

se menciona que una niña podría ser médica o tener 

un barco, eso es terreno masculino, las muchachas 

tienen un destino único que es el matrimonio y la 

crianza de niños. 

3. “El fusil y el delantal”
6
 roles sociales de 

mujeres y varones en los textos pre-peronistas 

En los libros de lectura, las mujeres son 

representadas siempre en el ámbito de la casa. En 

las escasas representaciones de mujeres trabajando 

fuera de su hogar, sus tareas se desarrollan en el 

ámbito educativo, extendiendo su “rol natural” de 

madre al de maestra: “Susana juega; Sara lava; 

Paulina enseña” (PIZZURNO, 1901, p. 18). 

En uno de los libros de Figueira, (1915, p. 

144) se presenta a dos niñas, Edith y Chela. Las 

niñas están en clase de labores. Hacen trabajos 

                                                           
6
FIGUEIRA, 1915, p. 34. 



 

233 
 

útiles para sí o para personas de su familia. Edith es 

una niña de sectores altos: “La maestra me refirió 

que Edith recibía en su casa lecciones especiales de 

piano y de dibujo; pero que la madre le enseñaba 

también el arreglo de la casa, le hacía barrer y 

tender camas y le había dicho que después le 

enseñaría a cocinar”. Independientemente de nivel 

social, debe prepararse a las mujeres en tareas 

“propias de su sexo”, de su rol. “El fusil de papá es 

pesado; - ¿Es tuyo este delantal? – No, es de 

mamá” (FIGUEIRA, 1915, p. 50). 

En un libro de lectura para primer grado se 

presenta la oración: “la dama vana”. La aludida se 

encuentra vestida con ropas “modernas”, a 

diferencia de la vestimenta con que se observa a las 

mujeres a lo largo de todo el libro. En la misma 

página, aparece la imagen de una mujer ocupada en 

labores domésticas, ataviada de modo muy 

diferente. El rol de la mujer debía ser el hogar, sino 

se convertía en “vana” (Imagen 2). 
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Imagen 2 – La dama vana 

 

Fuente: FERREYRA, Andrés, El nene, Buenos Aires: 

Estrada, 1904. 

En otro relato (ARENA, 1939, p. 200) se 

observa a una niña y un niño regresando de la 

escuela. Por supuesto, son recibidos por su madre, 

vestida con un delantal. El niño había discutido con 

un compañero sobre las bondades de cada una de 

sus maestras y cuál de ellas era “más linda y más 

buena”. En la misma lectura vemos los dos 

espacios donde las mujeres deben desempeñarse: el 

hogar y la escuela. Por supuesto, las “virtudes” de 
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la maestra se refieren a las cualidades atribuidas a 

las madres: “dulce y buena”. No se habla de sus 

aptitudes intelectuales o de su formación 

profesional. 

Resulta sumamente interesante la actividad 

propuesta a niñas y niños de segundo grado. Es un 

“ejercicio para completar frases elípticas” 

(DURANTE, 1936, p. 205). La tarea refiere a los 

oficios. De 25 oficios presentados, sólo cinco son 

“aptos para mujeres”, porque llevan el artículo “la”. 

Dichos oficios son: corsetera, lavandera, 

planchadora, niñera, cocinera, chalequera. El resto 

de los oficios van precedidos por el artículo “el”: 

maestro, relojero, médico, entre otros. Todos los 

oficios “femeninos” están vinculados con el ámbito 

del hogar. 

Las mujeres, entonces, sólo pueden 

destacarse por sus virtudes de bondad o entrega 

hacia sus semejantes. En un libro donde se 

presentan diversas lecturas con contenido 
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moralizante
7
, de los más de cien relatos que 

contiene el volumen, sólo dos son protagonizados 

por mujeres o niñas. En uno de los casos, una joven 

queda huérfana y es tomada como sirvienta. En el 

segundo caso, se habla sobre la abnegación de una 

mujer que cuida enfermos durante la epidemia de 

fiebre amarilla del siglo XIX. El resto de los relatos 

refiere a hombres o niños desenvolviéndose en 

diferentes ámbitos, el comercio, la vida pública. En 

ningún caso las mujeres protagonizan esos relatos. 

4. “El padre es el jefe […] la madre se ocupa de 

la limpieza del hogar y del cuidado de los 

hijos”
8
. Concepciones sobre la familia en los 

libros de lectura “pre-peronistas” 

En uno de los libros analizados, 

encontramos un cuadro familiar clásico 

(FIGUEIRA, 1915, p. 18): el padre leyendo un 

libro, mientras sus dos hijas se encuentran sentadas, 

prestando atención a las historias que lee su padre. 

                                                           
7
“Curso sobre lecturas morales” S/D. Se presume que este 

libro podría haber sido utilizado en clases de “Educación 

moral”. No es un libro de texto pero resulta interesante para el 

análisis. 
8
FIGUEIRA, 1915, p. 22. 
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Por su parte, la madre está ocupada en labores de 

costura – posiblemente escuchando la lectura de su 

marido, aunque un poco alejada de la escena donde 

transcurre el acto de leer, mientras el niño, 

“Ramoncillo”, se entretiene tirándole la pelota al 

perro, y un bebé duerme en su cuna, al lado de la 

mamá. Se observa la distinción entre los roles 

femeninos, pasivos, de escucha, de trabajo para 

otros y los masculinos, intelectuales, activos 

(Imagen 3). 

Imagen 3 – En familia 

 

Fuente: FIGUEIRA, José, Adelante, Libro para tercer grado, 

Buenos Aires, Cabaut, 1915. 
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En la lectura de la que forma parte esta 

imagen, titulada “La familia”, se lee 

La familia está compuesta por el 

padre, la madre, los hijos y los 

demás parientes. El padre es el 

jefe. Cuida que no falte nada. 

Gana el pan que comen sus hijos, 

con su tarea diaria. La madre se 

ocupa en el arreglo de la casa. A 

su cargo está la limpieza del 

hogar y el cuidado de los hijos. 

(FIGUEIRA, 1915, p. 31) 

Por supuesto, es el único tipo de familia 

posible, no aparece otro a lo largo de todo el texto. 

En síntesis, en el análisis de los libros de 

lectura se observa que las mujeres “naturalmente” 

tienen ciertas cualidades e inclinaciones como el 

cuidado del hogar, la dulzura, bondad, pasividad, 

etc. Los hombres son los que construyen, reman, 

nadan, son los que mantienen el hogar. En cuanto a 

las actividades, se observa claramente que el rol 

que corresponde a la mujer es el de la reproducción 

o en todo caso el de maestra, como extensión de su 

rol “natural”. Si una mujer se desempeña en otros 

ámbitos, siempre debe ser anteponiendo sus 

sentimientos “bondadosos”, brindarse a los demás. 
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Los niños y futuros hombres tienen un vastísimo 

campo donde pueden realizarse. Por último, la 

concepción de familia es sólo una: padre, madre y 

niños. Cuando se presenta a una mujer a cargo del 

hogar, siempre es una viuda que debe trabajar o ser 

mantenida por uno de sus hijos. 

¿Se mantienen estos “mensajes” en los 

“libros peronistas”? A continuación se procederá al 

análisis de los libros publicados bajo el gobierno 

del Gral. Perón para dilucidarlo. 

5. “Esa niña juega con una muñeca que le regaló 

evita”
9
. Concepciones sobre las mujeres y los 

varones en los libros peronistas 

Las imágenes y los textos que refieren a 

niñas y mujeres en libros peronistas no presentan 

grandes diferencias con los libros “preperonistas”. 

Se observan niñas cuidando a sus muñecas y una 

madre con su niño en brazos. 

 

 

 

                                                           
9
ARENA, 1953, p. 22. 
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Imagen 4 – Juguetes y Mi muñeca 

 

Fuente: ARENA, Luis, Alelí, Buenos Aires: Estrada, 1953. 

En la Ciudad Infantil, “las niñas tienen 

lindas muñecas”. En la página siguiente, un niño 

fue al campo, anduvo a caballo. La imagen 

corresponde a un niño montando un animal. Las 

niñas no participan de esas diversiones (ARENA, 

1953, p. 45). 

En el libro “Obreritos” (GARCÍA, 1953, p. 

43)
 
orientado a 2° grado, se presenta a un niño 

llamado Jorge, su padre es carpintero y su madre es 

“buena y sencilla […] mi hermanita […] ayuda a 

mi madre en pequeños quehaceres”. El texto no 
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difiere demasiado del que podría hallarse en un 

libro preperonista. 

Las imágenes de este estilo inundan todos 

los libros analizados. 

6. “Una mujer cuyo corazón estaba hecho de 

dulzura, ternura y bondad”
10

. Rol de las 

mujeres y los varones en la sociedad 

Aunque Eva Perón obtuvo un lugar 

preponderante en la política argentina, siempre lo 

hizo “extendiendo su rol natural”. Por ese motivo, 

generalmente es representada en los libros 

peronistas como un hada, un ángel, o una madre. 

La patria pide un sacrificio, pero el lugar que tienen 

las mujeres en esa solicitud de Perón es dedicarse 

con más fervor a sus tareas domésticas 

(ALBORNOZ, 1953, p. 40). No se las interpela 

desde el rol de trabajadoras asalariadas. Páginas 

más adelante se presenta la siguiente lectura: 

“Como cualquier otra mujer”, cuya autora es Eva 

Perón. En ella se lee: 

                                                           
10

ALBORNOZ DE VIDELA, 1953, p. 27. 
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Como para todas las mujeres de 

todos los hogares de mi pueblo, 

mis días jubilosos son aquellos en 

que todos los hijos rodean al jefe 

de la casa, cariñosos y alegres 

[…] es que me siento 

verdaderamente madre de mi 

pueblo. (ALBORNOZ DE 

VIDELA, 1953, p. 20, cursivas 

propias).  

Se observa que para todas las mujeres el 

camino es único: la maternidad y la función pública 

es desempeñada sin separarla de la función 

materna. 

En “La canción del trabajo”, se convoca a 

todos los ciudadanos a desempeñar sus labores, 

herrero, carpintero, maestra. No obstante, la única 

imagen femenina en la página corresponde a una 

mujer cocinando. Las mujeres son interpeladas 

como trabajadoras, pero dentro de su hogar o como 

enseñantes, no existe otro destino posible para 

ellas, continúan ligadas a las labores de 

reproducción (Imagen 5). La celebración del 1° de 

mayo también es un asunto masculino (RAGGI, 

1953, p. 35). “Pidamos a Dios que bendiga a esos 

hombres…”. Se observa la imagen de un obrero. 
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Los trabajadores de la “Nueva Argentina” son sólo 

varones. 

Imagen 5 – La canción del trabajo

 

Fuente: ALBORNOZ DE VIDELA, Graciela, Evita. Buenos 

Aires: Laserre, 1954. 

En uno de los libros (ALBORNOZ DE 

VIDELA, 1954, p. 25) aparece la lectura 

“Ciudadanas del futuro” en referencia a unas niñas 

que están representando, de modo lúdico, un acto 

eleccionario. Nuevamente, la voz masculina, del 

padre, señala la importancia de la democracia y las 

elecciones. Es el único lugar del libro donde las 

niñas se muestran en un rol diferente. 



 

244 
 

Evita representaba el ideal de mujer y 

madre, se destacaba su belleza, elegancia, bondad, 

sensibilidad. Por supuesto, debía ser una madre 

dispuesta a todo por sus hijos “espirituales”, el 

pueblo, incluso entregar su propia vida, según se 

desprende de la lectura “Abanderada de los 

humildes” (ALBORNOZ DE VIDELA, 1954, p. 

32). Su lugar, claro está, siempre debía ser al lado 

de su marido y subordinada a éste. 

7. “Amamos a mamá, papá, perón y evita”
11

. 

Modelos de familia en los textos peronistas 

En los materiales analizados, encontramos 

el mismo tipo de escenas familiares del período 

anterior, con madre, padre y dos niños. No podría 

diferenciarse de una escena de un libro “pre-

peronista” salvo por la presencia de imágenes de 

Perón y Eva y su mención en todos los textos 

(Imagen 6). 

 

 

 

                                                           
11

ALBORNOZ DE VIDELA, 1954, p. 12. 
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Imagen 6 – Niña y muñeca 

 

Fuente: ALBORNOZ DE VIDELA, Graciela, Evita. Buenos 

Aires: Laserre, 1954. 

En la imagen 7, se observa la propaganda 

sobre el Plan Quinquenal. Lo interesante de 

destacar es la imagen del padre leyendo el diario 

rodeado de sus hijos. Esta imagen perfectamente 

podría encontrarse en los libros “pre-peronistas”. 

No se observa a la madre, que probablemente está 

en la cocina. Además, el que transmite la 

información sigue siendo “el jefe del hogar”, el 
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hombre, caracterizado como el fuerte y el 

inteligente. 

Imagen 7 – El plan quinquenal 

 

Fuente: DOMÍNGUEZ, Alicia, Niños felices, Buenos Aires: 

Kapelusz, 1953. 

8. Conclusiones Finales 

A lo largo de este trabajo se han analizado 

las orientaciones valorativas transmitidas por los 

libros de texto utilizados en la escuela en lo 
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referente al lugar de mujeres y varones en la 

sociedad. 

Se observó que, desde la sanción de la ley 

1420, los libros escolares transmitieron mensajes 

sobre el rol de las mujeres que las vincularon con el 

ámbito doméstico y las tareas de la reproducción. 

Posteriormente, se analizaron los libros 

denominados “peronistas”, aquellos editados y 

distribuidos por el gobierno del Gral. Perón entre 

los años 1951 y 1955. El peronismo exaltó ideales 

obreros, otorgó el derecho al voto femenino. Sin 

embargo, el lugar de la mujer, aún con el 

protagonismo asumido por Eva Duarte de Perón 

continuó siendo, en líneas generales, el mismo. En 

el análisis de los libros de lectura del periodo 

peronista se observan continuidades en relación a la 

concepción de varones y mujeres. En cuanto a las 

actividades socialmente aceptables, se observa 

claramente que el rol que corresponde a la mujer es 

el de la reproducción o en todo caso el de maestra, 

como extensión de su rol “natural”. Por su parte, la 

concepción de familia remite a un único modelo: 
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padre, madre y niños, similar a la del período pre-

peronista. 

En suma, el peronismo no introdujo 

rupturas, y sí marcadas continuidades, en los 

modelos de género. A pesar de que el peronismo, a 

través de Eva Duarte, alentó a las mujeres a 

participar en la vida pública, esta participación 

significaba ampliar el rol tradicional doméstico en 

el ámbito político. Los roles de género, en general, 

no fueron problematizados por el peronismo, lo que 

se observa en los libros de lectura, que salvo la 

introducción de propaganda peronista, no presentan 

diferencias en cuanto al papel que le corresponde al 

género femenino en los destinos de la nación. 
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“Eu sei que ia ser muito mais 

fácil eu continuar pensando 

igualzinho a eles. Mas eu não 

pensava, e daí?” 

Lygia Bojunga Nunes 

1. Introdução 

A criança precisa ser compreendida 

enquanto ser histórico-social que se encontra 

inserida em uma determinada cultura 

(NASCIMENTO, 2013; KRAMER, 2006). À vista 

disso, faz-se necessário sublinhar as diferenças que 
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permeiam a vida das crianças, sejam elas de ordem 

política, econômica, cultural, étnico-racial e de 

gênero, as quais devem ser levadas em 

consideração pelos adultos, sobretudo, pelos 

educadores, os quais devem estar atentos a essas 

dimensões. Ademais, o ofício do educador consiste 

no ato de ensinar, que é uma especificidade 

humana capaz de conduzir o estudante no exercício 

de leitura crítica do mundo (FREIRE, 1992; 

ROCHA, 2008). Nessa perspectiva, a Literatura 

constitui uma ferramenta de ensino e aprendizagem 

de grande valia para a formação social de crianças 

leitoras. O universo literário possibilita a aquisição 

da linguagem no seu sentido mais amplo, como 

prática social configura instrumento de interação 

humana, de apreensão da realidade cotidiana e de 

transformação social da mesma (LAJOLO, 1994; 

BRANDÃO; ROSA, 2010). 

A escolha da obra A bolsa amarela, de 

Lygia Bojunga Nunes, como objeto de análise para 

discutir os conflitos travados de uma criança 

perante o mundo que a rodeia e consigo mesma, 
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sobretudo, no que tange a questão da construção da 

identidade de gênero, revelou-se um caminho 

fundamental. O realismo mágico característico da 

narrativa combina o real e o imaginário, conserva a 

linguagem fantástica e peculiar da infância na 

mesma medida em que apresenta como pano de 

fundo, diversas problemáticas sociais presentes 

para além das páginas do livro. 

É importante frisar que a Lygia Bojunga 

Nunes escreveu a obra citada no ano de 1976, em 

um período autoritário, repressivo, o qual 

determinava também os padrões aceitáveis para os 

gêneros. Entre avanços e retrocessos, algumas 

questões abordadas pela autora insistem em 

permanecerem vivas na atualidade e, portanto, 

merecem ser problematizadas. Dessa maneira, 

indagamos: qual a importância do debate 

envolvendo gênero e literatura infantil para a 

formação social de crianças leitoras? A busca pela 

resposta tem seu fio condutor nas analogias 

presentes no livro infanto-juvenil A bolsa amarela. 
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A bolsa amarela é narrada em primeira 

pessoa por Raquel, uma menina bastante 

imaginativa e de vontades “bem gordas”: a de virar 

gente grande, a de virar menino, a de virar 

escritora. De forma bem humorada, a autora 

consegue estabelecer relações, com uma crítica 

aguda, entre os desejos da menina e o contexto 

social no qual se encontrava, conduzindo-nos a 

uma reflexão sobre as imposições de papeis sociais 

extremamente desiguais, inscritos numa lógica de 

poder e dominação que subalterniza o sexo 

feminino. 

Nesse sentido, além de levantar algumas 

considerações acerca dos diálogos envolvendo 

Gênero, enquanto marcador social e Literatura 

Infantil, objetivamos, a partir de um olhar analítico 

(SEVERINO, 2007), identificar como a autora 

insere problemáticas sociais, focalizando as 

desigualdades de gênero na obra mencionada, bem 

como a sua contribuição social para formação de 

pequenos leitores críticos, conscientes e 

transformadores da realidade. 
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2. Questões conceituais 

2.1. A concepção de gênero 

Guacira Lopes Louro (1997), ao discutir 

acerca do conceito de gênero, buscou focalizá-lo 

sobre o prisma do movimento feminista 

contemporâneo. Em sua visão, o conceito de 

gênero está ligado à sua história. Portanto, não 

devemos deixá-lo de lado, mas compreendê-lo, 

principalmente, ao fazermos uma recuperação de 

seu processo de construção e seus desdobramentos 

na sociedade. Assim, ao mostrar um pouco do 

processo desse movimento, a autora vai deixando 

bem claro como o conceito de gênero vai tomando 

novos rumos e obtendo novas perspectivas. 

Nessa conjectura, ao fazermos uma breve 

análise sobre a definição de gênero, percebemos 

que existem várias correntes científicas teórico-

argumentativas que buscam explicá-lo, dentre 

algumas que se destaca, tem-se o essencialismo 

biológico, a psicanálise e as teorias modernas e 

pós-modernas. Tílio (2014) ao abordar a apreciação 
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teórica voltada à definição de gênero a partir das 

ciências humanas contemporâneas aponta que: 

[...] os diversos sentidos do 

conceito gênero ao longo da 

história nas ciências humanas e 

sociais e a partir de diversificadas 

matrizes teóricas não conduzem 

necessariamente a um 

aprimoramento ou refinamento 

deste conceito, mas sim à 

expansão das possibilidades de 

compreensão sobre a 

complexidade das relações 

sociais e de poder. (TÍLIO, 2014, 

p. 127) 

Atualmente, a concepção de gênero implica 

que as desigualdades existentes entre homens e 

mulheres em nossa sociedade são produzidas como 

construções sociais e não em virtude da anatomia 

biológica de seus corpos. Dito de outro modo, a 

causa proveniente das desigualdades é fruto social 

e cultural. À vista disso, as noções referentes à 

feminilidade e masculinidade passam a ser 

compreendidas como uma construção histórica, 

assim como sociocultural e educacional. Para tentar 

romper a perspectiva biologista, Louro (1997) diz 

que é preciso demonstrar que não são exatamente 
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as características sexuais que geram as 

desigualdades, mas a forma como essas 

características acabam sendo representadas ou 

valorizadas, visto que a maneira como se fala ou 

pensa sobre elas vai constituindo o que é feminino 

e o que é masculino em uma determinada sociedade 

e em um dado momento histórico. Deste modo, é 

importante ter em vista que para entender o lugar e 

as relações entre homens e mulheres é preciso levar 

em conta as construções socialmente geradas a 

respeito dos sexos. 

É válido ressaltar também que devemos 

pensar sobre gênero dentro de uma ótica plural, 

pois tanto os projetos sociais, assim como as 

representações entre homens e mulheres não são 

únicos, mas sim, diversos. Nessa perspectiva, as 

conceituações acerca dessa categoria não são 

diferentes apenas entre as sociedades ou em 

momentos voltados à história, mas também no 

interior de uma determinada sociedade ao levar em 

consideração os vários grupos que a formam, e as 

diferenças étnicas, religiosas, raciais, dentre outros. 
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Portanto, gênero como uma categoria, 

permite mostrar que o conjunto das camadas 

culturais contribui para a formação da nossa 

identidade, da nossa relação com os nossos corpos 

e com os outros, bem como com a nossa 

subjetividade. Além disso, as concepções 

desenvolvidas ao seu respeito nos possibilitam 

problematizar as desigualdades presentes em nossa 

sociedade, a qual gera classificações e 

hierarquizações entre os indivíduos. 

2.2. A concepção de criança 

Assim como o conceito de gênero, a 

concepção de criança passou por modificações 

profundas ao longo dos tempos. Os estudos 

realizados pelo historiador francês Philippe Áries 

(1973) sobre a ideia de infância durante a Idade 

Média nos permitem compreender que a sociedade 

medieval não concebia a infância como uma etapa 

separada, vendo as crianças como adultos em 

miniatura. Elas não gozavam de direitos, não havia 

espaços para elas (ÁRIES, 1973). 
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Porém, essa visão de criança vai se 

modificando com o surgimento da sociedade pré-

capitalista e pré-industrial. Tal sociedade acredita 

que a criança é uma figura fundamental para a 

transformação da família, assim como um ser frágil 

e puro. Nesse sentido, necessita de proteção, de 

cuidados e depende dos adultos para realizarem 

suas atividades. Desse modo, o adulto passou, aos 

poucos, a se preocupar com a criança, haja vista 

que para ele, esse sujeito era um ser dependente e 

fraco, que precisa de proteção (LEVIN, 1997 apud 

NASCIMENTO et al., 2013). 

Só a partir do século XIX, surge uma 

preocupação profunda em relação às crianças. 

Nesse viés, novas posturas e tratamentos para elas 

vão surgindo de maneira lenta e gradual, 

principalmente por parte dos religiosos e dos 

educadores. No entanto, os primeiros a terem um 

tratamento específico são os meninos das classes 

abastadas e só posteriormente outras classes e 

meninas passam a recebê-los. Em “Minha História 

das Mulheres”, a historiadora francesa Michelle 
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Perrot vai denunciar o valor diferente atribuído aos 

sexos, apontando que “nos campos de antigamente, 

os sinos soavam por menos tempo para um batismo 

de uma menina, como também soavam por menos 

tempo para o enterro de uma mulher” (2019, p. 42). 

Ademais, é preciso ressaltar que para que as 

crianças fossem futuros adultos aceitos na 

sociedade tinham que ser disciplinadas com 

rigorosidade, muitas sofriam castigos físicos. 

Assim, uma das formas para discipliná-las era 

através da utilização da palmatória. Depois de 

muitas lutas e mobilizações, a concepção de criança 

presente atualmente a reconhece e a apresenta 

como um sujeito sócio-histórico e de direitos 

(KRAMER, 2000). Isto é, ela é um ser ativo e 

participativo, que é capaz de subverter a ordem das 

coisas, principalmente quando está brincando. 

Nessa lógica, o ato de brincar para Kishimoto 

(2010) possibilita que a criança experimente o 

poder de explorar o mundo dos objetos, das 

pessoas, da natureza e da cultura, para entendê-lo e 

expressá-lo através de variadas linguagens. 
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Kramer (2000) ao abordar a ideia de 

infância na contemporaneidade e as maneiras de 

conhecer as populações infantis, defende uma 

concepção de criança voltada ao reconhecimento 

do que é específico da infância e na compreensão 

de que as crianças são cidadãs, as quais produzem 

cultura e são produzidas por ela. Além disso, 

possuem um olhar crítico, pois são capazes de 

subverter essa ordem. Ainda sob a perspectiva 

dessa escritora, essa forma de perceber as crianças 

“pode ensinar não só a entendê-las, mas também a 

ver o mundo a partir do ponto de vista da infância. 

Pode nos ajudar a aprender com elas” (KRAMER, 

2000, p. 05). 

As crianças também têm um grande 

potencial questionador e imaginativo, uma vez que 

a ampliação das experiências e a interação com o 

mundo que as rodeiam faz com que elas 

desenvolvam essa capacidade. Para Abreu e 

Pederiva (2021), a imaginação possui as suas bases 

no material produzido pelo acúmulo das 

experiências, diretas ou mediadas, que o sujeito 
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acessa ao longo de sua vida. Nesse sentido, as 

passagens da obra literária utilizada no presente 

estudo nos mostram que a personagem principal é 

uma criança bastante imaginativa e questionadora, 

ou seja, ela faz várias indagações no decorrer da 

história e construiu seu próprio mundo imaginário. 

3. Gênero, criança, Educação e Literatura 

Do mesmo modo que se educa uma 

sociedade preconceituosa, é possível um 

movimento às avessas, um contramovimento 

alicerçado na desconstrução de concepções 

inapropriadas a uma sociedade que se pretende 

justa, democrática, igualitária e diversa. É nessa 

linha de reflexão que a escritora Chimamanda 

Ngozi Adichie (2017, p. 7) afirmou que para se 

educar uma criança feminista “[...] é sempre uma 

questão de contexto”. Os diálogos com a autora, 

ainda que escreva em tom de conversa, nos ajudam 

a refletir sobre os modos pelos quais a criança é 

influenciada: a se portar, a se perceber, a perceber o 

outro e a se colocar como sujeito nas relações que 

firma com o outro. 
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Além de questionar os papeis de gênero, 

Chimamanda Ngozi Adichie sai em defesa do valor 

da leitura, sugerindo que se eduque também a 

criança para gostar dos livros, pois, os “livros vão 

ajudá-la a entender e questionar o mundo, vão 

ajudá-la a se expressar, vão ajudá-la em tudo o que 

ela quiser ser — chefs, cientistas, artistas, todo 

mundo se beneficia das habilidades que a leitura 

traz” (ADICHIE, 2017, p. 14). Tal acepção 

coaduna com pesquisadores da Literatura Infanto-

juvenil, Abramovick (1997), Leal; Albuquerque 

(2010) e Corsino (2010), que indicam o quão 

importante é um trabalho mediador com a literatura 

para ampliar e problematizar as visões sobre o 

mundo e suas relações com o outro. 

Assim, abordar a temática de gênero, por 

exemplo, no contexto escolar, constitui uma prática 

relevante para a construção da identidade da 

criança. Paulo Freire (1996), em sua “Pedagogia da 

Autonomia”, contribui para a compreensão e o 

reconhecimento da identidade cultural de cada 

estudante. Para ele: 
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A questão da identidade cultural, 

de que fazem parte a dimensão 

individual e a de classe dos 

educandos, cujo respeito é 

absolutamente fundamental na 

prática educativa progressista, é 

problema que não pode ser 

desprezado. [...] A experiência 

histórica, política, cultural e 

social dos homens e das mulheres 

jamais pode se dar “virgem” do 

conflito entre as forças que 

obstaculizam a busca da assunção 

de si por parte dos indivíduos e 

dos grupos e das forças que 

trabalham em favor daquela 

assunção. (FREIRE, 1996, p. 22-

23) 

Quando a questão é situada dentro do 

campo literário, a perspectiva social de Antônio 

Candido (2006) é fator imprescindível à análise, 

uma vez que o autor enfatiza a importância das 

contribuições de outras ciências para o estudo da 

literatura. O social é um condicionante a que 

devemos atentar e, portanto, sua dimensão deve se 

fazer presente em abordagens que tratem da 

literatura. Para um estudo aprofundado, com bases 

históricas e sociológicas, consequentemente 

oriundas de criticidade, o autor indica alguns 
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caminhos possíveis, dentre eles, o que se insere na 

avaliação, de obras literárias, empenhadas em 

verificar as formas pelas quais “espelham ou 

representam a sociedade, descrevendo os seus 

vários aspectos” (CANDIDO, 2006, p. 15). 

Faz notar que a Literatura resulta aberta ao 

diálogo com a História, aliás, como bem observado 

pelo historiador Durval Muniz de Albuquerque Jr. 

(2019), a própria relação entre ambas constitui uma 

questão de gênero, onde se tem a História como o 

masculino por representar o racional e real e, a 

Literatura, como o feminino, por representar a 

sensibilidade e a imaginação. Não cabe aqui 

reproduzir o debate, demasiadamente complexo, 

acerca das narrativas literárias e históricas que 

buscam separar ou não os dois campos. Mas, assim 

como fez Albuquerque, pensar uma com a outra. 

Afinal de contas, o nosso objeto de análise se move 

nas duas direções. 
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4. Literatura Infantil: nasce uma BOJUNGA 

escritora 

De acordo com Lizandra Lima de Souza 

(2019) a concepção de criança como “adulto em 

miniatura” causou demoras no desenvolvimento de 

uma literatura que trouxesse como especificidade o 

público infantil. Em se tratando do Brasil, a 

literatura para crianças começa a aparecer no 

decurso do século XIX, com caráter profundamente 

moralista, comprometida em ensinar os valores da 

classe burguesa. Devido a isso, a crítica literária 

não a considerava como de qualidade estética. Foi 

somente com Monteiro Lobato, na década de 1920, 

que há uma rachadura nesse modelo puramente 

didático-moralizante. Monteiro Lobato, além do 

valor estético expresso em suas obras, apresenta 

uma criança sujeito que infere no mundo social do 

qual faz parte. 

A representação da criança como 

um “adulto em miniatura” passou 

a ser questionada e substituída na 

literatura infantil pela 

representação de uma criança 

ativa socialmente, que tem “vez e 

voz” e problemas existenciais e 
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sociais próprios da sua faixa 

etária, cujo potencial deve ser 

orientado e desenvolvido por 

meio da liberdade e do respeito às 

suas particularidades infantis e de 

sua experiência de mundo. 

(SOUZA, 2019, p. 23) 

Lygia Bojunga Nunes tem, assumidamente, 

como paixão literária o Lobato, e, notadamente, 

seguiu o caminho de ruptura, não apenas 

apresentando crianças de voz ativa, como também 

questionando, por meio da perspectiva infantil, os 

valores da sociedade vigente. A escritora, no 

conjunto de sua obra, evidencia o compromisso 

social e político, ao abordar os mais variados temas 

envoltos em situações de desigualdades e injustiças 

sociais (SOUZA, 2019). 

No que concerne à contribuição social na 

formação de crianças leitoras, Souza (2019), 

destaca a habilidade de Bojunga ao fazer uso da 

linguagem própria da criança, articulando o recurso 

lúdico e estético às temáticas sociais universais. “A 

obra de Lygia Bojunga se tornou clássica no 

cenário da literatura infanto-juvenil [...] ao mesmo 

tempo em que incentiva seus leitores a formar uma 
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mentalidade social mais adequada aos dias de hoje” 

(SOUZA, 2019, p. 33). Ademais, a linguagem 

literária bojunguiana se move entre os limites do 

real e do imaginário, unindo “o lúdico e o social, o 

divertido e o emancipatório, através de um projeto 

de literatura formadora de sujeitos críticos, 

empoderados e construtores de uma sociedade que 

deve ser justa, respeitosa e igualitária para todos” 

(SOUZA, 2019, p. 34). 

Segundo Albuquerque, “o imaginário se 

estrutura a partir das imagens apreendidas na 

relação com o outro. Refere-se ao campo das 

fantasias e, sobretudo das identificações, que dão 

contorno ao sujeito” (2019, p. 49-50). Trata-se de 

uma “rede de proteção subjetiva” utilizada pelo 

indivíduo para estabelecer uma relação com a vida 

real. Assim posto, a personagem Raquel, refugia-se 

no plano da imaginação, onde é possível construir 

um mundo à sua imagem e semelhança, rompendo 

com os modelos socialmente impostos que 

normalmente tendem a marginalizá-la no plano da 

realidade concreta. 
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5. A bolsa amarela e as três vontades de Raquel 

Eu tenho que achar um lugar pra 

esconder as minhas vontades. 

Não digo vontade magra, 

pequenininha, que nem tomar 

sorvete a toda hora, dar sumiço 

da aula de matemática, comprar 

um sapato novo que eu não 

aguento mais o meu. Vontade 

assim todo o mundo pode ver, 

não tô ligando a mínima. Mas as 

outras - as três que de repente vão 

crescendo e engordando toda a 

vida - ah - essas eu não quero 

mais mostrar. De jeito nenhum. 

Nem sei qual das três me enrola 

mais. Às vezes acho que é a 

vontade de crescer de uma vez e 

deixar de ser criança. Outra hora 

acho que é a vontade de ter 

nascido garoto em vez de 

menina. Mas hoje tô achando que 

é a vontade de escrever. Já fiz 

tudo pra me livrar delas. 

Adiantou? Hmm! É só me distrair 

um pouco e uma aparece logo. 

(NUNES, 1993, p. 11) 

A bolsa Amarela é narrada em primeira 

pessoa por uma menina muito imaginativa e de 

grandes vontades. Incompreendida por sua família 

tradicional-burguesa e pela sociedade que a 

circunda, onde criança não tem voz e querer, a 

pequena Raquel cria um mundo imaginário para se 
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refugiar, no qual também possa atuar como 

construtora, derrubando os modelos 

hierarquizantes: dividido, de forma desigual, em 

classe, sexo e idade, por exemplo. No mundo 

imaginado por Raquel, tudo é possível! 

É relevante assinalar que o mundo 

imaginário da personagem está intimamente 

relacionado com a sua realidade cotidiana, 

espelhando, ainda, a sociedade real para além das 

páginas do livro. Raquel é uma criança que mora 

em contexto urbano e se recorda com saudade dos 

tempos que vivera na roça. Rodeada por adultos, 

absorvidos na labuta diária do sistema capitalista, 

os quais não têm tempo e nem paciência com ela, 

além de que, em todo momento a estigmatiza por 

ser criança. 

Desse modo, Raquel também cria amigos 

imaginários, crianças que se correspondem por 

cartas que ela mesma escreve, como o André e a 

Lorelai, e personagens fantásticos, como o Galo 

Afonso, o Alfinete de fralda de criança e a Guarda-

chuva, saídos diretamente de suas histórias 
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inventadas para dialogar sobre os conflitos 

existenciais de uma menina que tem muito a 

ensinar para o mundo. 

É bastante interessante como os problemas 

enfrentados por seus amigos imaginários fazem 

alusão aos dilemas encarados por si mesma. À 

guisa de exemplo, o Galo Afonso, que, antes de 

adotar tal nome, se chamava Rei e havia sido 

designado a ser um “galo tomador de conta de 

galinha”, todavia, Afonso - na verdade Raquel - 

queria mesmo “as galinhas mandando junto com os 

galos!" (NUNES, 1993, p. 35). 

As vontades de virar outras coisas se dão no 

processo emancipatório de construção do “eu”, que, 

a priori, é obstinadamente rejeitado devido às 

experiências negativas por ela vivenciadas. Ao 

longo da narrativa, Raquel consegue ressignificar 

suas experiências, encontrando o seu lugar no 

mundo a partir do vislumbre de poder dar outros 

contornos à sua vida, que não àqueles socialmente 

impostos, conforme descobre Raquel: “[...] ser 
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menina podia mesmo ser tão legal quanto ser 

garoto” (NUNES, 1993, p. 109). 

6. Considerações finais 

Mediante o que foi exposto anteriormente, 

conseguimos perceber que a Literatura é uma 

ferramenta de suma importância para a vida de 

todos os seres humanos. Desta maneira, é preciso 

que seja utilizada e apresentada desde a infância, 

pois é capaz de gerar seres críticos, levando-os a 

indagar, assim como a fazer o uso da sua 

imaginação e a contrapor situações do mundo 

imaginário com as do mundo concreto. Como a 

Literatura faz parte da produção cultural e permite 

experiências enriquecedoras, a escritora Sonia 

Kramer nos informa que: 

A experiência com a produção 

cultural contribui na formação de 

crianças, jovens e adultos, pois 

pode resgatar trajetórias e relatos, 

provocar a discussão de valores, 

crenças e a reflexão crítica da 

cultura que produzimos e que nos 

produz, suscita o repensar do 

sentido da vida, da sociedade 

contemporânea e nela do papel de 

cada um de nós. (2000, p. 9) 
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Nessa perspectiva, a obra literária infanto-

juvenil A bolsa amarela nos gera inúmeras 

reflexões, sobretudo no tocante às desigualdades de 

gênero. Embora essa obra tenha sido escrita há 

praticamente vinte e oito anos atrás, as situações 

expostas sobre as diferenças de gênero ainda 

continuam presentes em nosso cotidiano, portanto, 

nos levam a questionar e a fazer com que as 

crianças ao terem contato com o livro possam 

relacioná-las com o seu contexto atual. 

Contribuindo também em sua formação crítica e 

propiciando o uso da sua imaginação, o gosto pela 

leitura e a transformação da realidade que se 

encontram inseridos. 

Ainda sobre as desigualdades de gênero, 

elas vão ficando mais evidentes a partir dos relatos 

de experiências cotidianas de Raquel e dos seus três 

desejos, principalmente com o desejo em que ela 

gostaria de ser menino. É possível notar que através 

dessa vontade da protagonista da história, Lygia 

Bojunga faz uma crítica à sociedade machista, haja 

vista que, para Raquel, o fato de se tornar um 
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menino seria capaz de solucionar muitos dos seus 

problemas. Ela denuncia que há uma hierarquia 

entre os gêneros (LOURO, 1997). Além disso, são 

apresentadas algumas regras impostas pela 

sociedade, nas quais se impõe o que menino pode e 

o que menina não pode. 

Por ser uma criança questionadora e 

observadora, Raquel passa a desconfiar e a não 

compreender as atitudes do marido de sua tia 

Brunilda. Tal marido impõe uma condição: a 

esposa terá de tudo, porém não poderá trabalhar 

fora de casa. Outro ponto que merece destaque é o 

personagem chamado de Rei, um galo bonito e 

chefe de família, esta composta por ele e mais 

quinze galinhas. No entanto, esse papel não o 

agradava, já que ele tinha vontade de largar sua 

vida de galo. A partir dessa passagem, 

relacionamos alguns estereótipos construídos pela 

sociedade, um deles é referente à ideia de que o 

homem é o dominador e o protetor do lar; já a 

mulher, por ser “frágil”, necessita de cuidados. 

Outrossim, nos chama atenção sobre as diferenças 
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na educação ofertada para os meninos e meninas 

durante a época dessa história. Tal educação 

acabava podando os comportamentos e os modos 

de vida das mulheres. 

É válido salientar também que essa obra nos 

leva a pensar sobre como acabamos limitando as 

crianças. Por esse ângulo, não levamos em 

consideração os seus desejos e, muitas vezes, as 

subestimamos. Nossa protagonista, Raquel, sentia-

se limitada pelo fato de ser criança, menina e viver 

com uma família tradicional. Sua família não 

buscava compreendê-la, tampouco seus 

sentimentos e pensamentos. Mas, ela subverte a 

ordem quando seus desejos vão parar dentro da 

bolsa amarela, a qual é fruto de uma doação 

realizada pela sua tia Brunilda. Nessa bolsa, a 

personagem encontra amigos fiéis, são eles: o Galo 

Afonso, o alfinete e a guarda-chuva, além de que 

esse acessório possibilita que ela se expresse 

livremente e tenha um pensamento diferente em 

relação ao pensamento das pessoas com as quais 

convivia. Nesse sentido, Raquel decidiu ter ideias 
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distintas das quais eram impostas para ela. Isto 

posto, a autora da referida obra buscou inserir 

problemáticas sociais as quais continuam presentes 

ainda em nossa sociedade, sobretudo a ênfase dada 

às desigualdades de gênero.  
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SOBRE INFÂNCIA E REPRESENTAÇÃO 

PICTURAL: A BONECA EM TRÊS VERSÕES 

DE A CINDERELA DAS BONECAS, DE RUTH 

ROCHA 

Cássia Macieira
1
 

1. Introdução 

É inelutável se criar analogias entre as obras 

e particularmente provocativo quando se tem o 

mesmo objeto privilegiado
2
 em edições distintas, 

como é o caso das reedições de A cinderela das 

bonecas, de Ruth Rocha (1931-). O livro foi 

publicado originalmente em 1992, com ilustrações 

de Ivan Zigg, pela Editora FTD. Após 12 anos, uma 

nova versão da mesma editora trazia ilustrações de 

Walter Ono. E quase duas décadas após a primeira 

edição, o título saiu, pela Editora Salamandra, 

ilustrado por Mariana Massarani. Esse estudo 

pretende discursar sobre a representação pictural do 

                                                           
1
Professora na Universidade do Estado de Minas Gerais, 

Brasil. 

Doutora em Literatura Comparada e Mestre em Artes Visuais 

pela UFMG. Licenciada em Letras e Bacharel e Licenciada 

em Artes Visuais. 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/1188991627828778. 
2
 Frase reiterativa da autora deste artigo sob a perspectiva da 

Literatura Comparada. 

http://lattes.cnpq.br/1188991627828778
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objeto boneca, nas ilustrações, em três décadas e, 

consequentemente, investigar a relação do referido 

objeto com a criança – conexão evidentemente 

entrelaçada pelo imaginário infantil e pelo campo 

simbólico. 

Torna-se oportuno questionar os motivos 

que fundamentaram as reedições. Por exemplo, o 

fato de a autora ser conhecida 

(legitimada/premiada) asseguraria um bom 

resultado nas vendas? A temática “boneca” e o 

título da obra garantiriam o vínculo com o adulto 

(que faz a aquisição da obra/mediação com a 

criança)? Reeditar o livro teve, como premissa, 

renovar o projeto gráfico e as ilustrações? Ou se 

tratou de uma simples aposta mercadológica? 

Ainda há o interesse pessoal da escritora Ruth 

Rocha na longevidade da obra, uma vez que possui 

os direitos autorais [copyright Ruth Rocha Serviços 

Editoriais Ltda], ou entre outras parcerias 

corriqueiras mercadológicas entre editora e autora? 

No entanto, responder tais perguntas não é o 

objetivo dessa pesquisa, mas, sim, assinalar que 
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elas estão atreladas ao modo pictural de se 

representar as bonecas em diferentes décadas. 

Contudo, se fosse feita uma análise de A cinderela 

das bonecas a partir da Estética da Recepção, 

apostaríamos que as palavras “boneca” e 

“cinderela” são motivadoras e disparadoras de 

interesses, não obstante outras estratégias 

mercadológicas envolvidas no processo. 

2. A autora 

A autora Ruth Rocha possui uma boa 

fortuna crítica e, tendo iniciado sua “vida literária” 

na extinta Revista Recreio – que teve grande 

circulação e tiragem de 1 milhão por mês –, 

conseguiu impulsionar seu oficio e produção 

autoral. Ruth Rocha detém um estilo textual 

perpassado pela fantasia, divertido, e legitimado 

pela crítica estético-literária; inclusive sua 

produção editorial ultrapassa 4 décadas. Entre os 

fatores que corroboraram sua popularidade, 

apontamos: a conquista do público atinente à 

Educação, que promove a circulação das obras 
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(textos curtos, alguns de caráter “didático” 

endereçados às crianças etc.); a parceria com 

grandes ilustradores de diferentes estilos; a 

presença constante do humor; o uso de provérbios, 

adaptações e parlendas, associando-os à realidade 

(cotidiano). 

Além do exposto, sem dúvida as estratégias 

das editoras em fomentar e agenciar modos de 

produção massiva colaboraram para fidelizar o 

público da escritora. E o credenciamento nos 

programas governamentais comprova números 

expressivos de suas obras nas bibliotecas 

escolares
3
. 

De Lobato Ruth Rocha herdou 

irreverência do seu modo de 

escrever, fazer e vender livros. A 

autora acompanha profissional e 

cuidadosamente todos os 

aspectos envolvidos na produção 

de seus livros aceitando desafios 

como a organização profissional 

de editoras, coleções e livrarias e 

sempre articulada com o seu 

tempo mergulha fundo nos 

meandros da indústria editorial 

brasileira contemporânea. [...] 

                                                           
3
Ver os gráficos propostos em DAIBELLO (2013, p. 22). 
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Outra semelhança com Lobato é 

a valorização da voz feminina. 

No universo de suas obras, entre 

outras personagens, destaca-se a 

voz da mulher a falar sempre de 

igual para igual, com o discurso 

de Emília, e com o bom senso de 

Dona Benta e Tia Anastácia, 

embora o texto de Lobato esteja 

sob a ótica de um escritor 

homem. Ao tempo de Ruth 

Rocha a mulher já ocupa outros 

patamares e se manifesta de 

maneira bem mais complexa, em 

diversos segmentos da instituição 

literária, a citar: autoria, 

circulação, produção, difusão, 

crítica etc. (MIGUEL, 2006, p. 

36) 

3. A cinderela das bonecas 

Em A cinderela das bonecas tem-se a 

narrativa de uma avó acolhedora e habilidosa que 

recebe as crianças em sua casa – netos e vizinhos. 

Uma avó que conta histórias de modo divertido, 

trocando os personagens e provocando risos, que 

sabe cozinhar, empinar pipa, pular corda e costurar. 

O foco da narrativa é sobre uma festa, 

especificamente um concurso de bonecas do qual 

uma das meninas não pode participar porque sua 

boneca estava velha e estragada. A avó, fazendo 
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analogia com a história da personagem dos contos 

de fadas Cinderela, abre seu baú cheio de tecidos, 

tintas e fitas e reforma a boneca, dando um final 

feliz ao texto: 

Pronto! Disse a vovó. [...] A 

gente não pode desanimar 

quando as coisas estão difíceis. 

Se você prestar atenção nas 

histórias, você vai ver que todas 

as princesas precisaram de 

coragem, de paciência e de 

esperteza para conseguir sair dos 

seus problemas...Vá para a festa, 

minha filha. E leve a sua Branca 

de Neve. – Branca de Neve? – 

riu-se Mariana. – Este não é o 

nome da minha boneca, não! [...] 

Minha boneca se chama 

Cinderela, é claro.... (ROCHA, 

1992, s/n) 

Nota-se que a narrativa sugere à menina (e 

a/o leitor/a) que enfrente os desafios e solucione os 

problemas, além de se valer do mote da 

“conscientização sobre o valor do 

reaproveitamento” (tema de caráter educacional), 

na medida em que a avó recicla a boneca ao invés 

de descartá-la. 
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Figura 1 – Capa da primeira edição, de 1992 

 

Fonte: ROCHA, Ruth. A cinderela das bonecas. São Paulo: 

FTD, 1992. 

A primeira edição de A cinderela das 

bonecas, de 1992, apresenta formato quadrado (20 

x 20cm), 24 páginas e ilustrações em p&b de Ivan 

Zigg, cujo desenho em linhas (traço) “descreve” o 

que indicia a curta narrativa verbal. Nas páginas 

abertas pode se ver, na maioria das ilustrações, 

cenas do interior da casa da avó, confirmando o 

afeto, as habilidades manuais a constante presença 

de crianças. O nome do ilustrador consta na capa, 

em tamanho menor do que o da autora (FIGURA 1) 
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– procedimento hierárquico comum nas 

publicações daquela década. Desde a capa, vê-se a 

figuração da avó como uma fadinha, enquanto a lua 

e a boneca têm feições humanizadas. 

Figura 2 – Casa da avó, na ilustração de Ivan Zigg 

 

Fonte: ROCHA, Ruth. A cinderela das bonecas. São Paulo: 

FTD, 1992. 

A segunda edição de A cinderela das 

bonecas, de 2004, traz ilustrações coloridas de 

Walter Ono, tem formato de 21 x 24 cm e 32 

páginas. O nome do ilustrador não está na capa, o 

que pode causar estranhamento ao leitor de 2022, 

acostumado em reconhecer que a obra literária para 
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a infância é um “jogo” lúdico do projeto gráfico e 

dos textos verbais e não verbais. 

Na capa dessa edição, (FIGURA 3) 

observa-se a menina segurando a boneca (posição 

central) sobre um fundo circular onde se contrapõe 

a figura de uma princesa loura (Cinderela) que se 

dirige para fora da cena, “conduzindo” o olhar do/a 

leitor/a para a direita, como um convite para abrir 

as páginas. Convém frisar que a avó não integra a 

capa. 

Figura 3 – Capa da segunda edição, de 2004 

 

Fonte: ROCHA, Ruth. A cinderela das bonecas. São Paulo: 

FTD, 2004. 

A imagem da Cinderela, na capa, repete-se 

na página 17: uma figura feminina adulta, descalça, 
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com balde e vassoura na mão (e à direita, em escala 

maior, a personagem aparece usando coroa, sapato 

e vestido com véu – sugerindo que se trata da 

mesma pessoa, porém transformada). Tal estratégia 

de “transformação” pela similaridade é validada 

pelo apontamento da avó [ela aponta o dedo 

mostrando a transformação], no campo inferior da 

folha. Já nas páginas 26 e 27, o/a leitor/a pode 

experimentar um estranhamento ao ver um tipo 

fantasmagórico puxando Cinderela (plano alto), 

enquanto a menina se despede da avó com sua 

boneca restaurada (plano baixo) (FIGURA 4). O 

campo visual da página divide-se em duas cenas, 

além do bloco de texto: a menina se despedindo da 

avó e imaginando (talvez?) Cinderela numa 

situação perigosa. 
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Figura 4 – Duas cenas dividem a página na ilustração de 

Walter Ono 

 

Fonte: ROCHA, Ruth. A cinderela das bonecas. São Paulo: 

FTD, 2004, p. 26-27. 

Figura 5 – Capa da última edição, de 2011 

 

Fonte: ROCHA, Ruth. A cinderela das bonecas. São Paulo: 

Salamandra, 2011. 
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A terceira reedição de A cinderela das 

bonecas, publicada pela Editora Salamandra
4
 em 

2011, contou com ilustrações coloridas de Mariana 

Massarani, formato maior do que o das duas 

edições anteriores (23 x 28 cm), mais páginas (40) 

e papel de gramatura superior, certificando o alto 

investimento com a publicação. O nome da 

ilustradora vem logo abaixo do título da obra, em 

vermelho, como o da autora, e isso demonstra que 

noções de hierarquia “autor/ilustrador” têm-se 

alterado ao longo do tempo. O nome de Ruth 

Rocha, grafado em tinta alto-relevo, situa-se no 

topo da capa, em primeiro plano da composição 

visual. No desenho da capa percebe-se a revelação 

bem humorada de que a boneca tem apenas um 

olho (ou está piscando?). A ilustradora privilegia o 

brinquedo boneca, fazendo-o presente 20 vezes, 

                                                           
4
Nesta edição, verificam-se junto à ficha catalográfica as 

informações: “Editora Salamandra, 2011. 1ª edição 

reformulada. Publicações anteriores: Editora FTD, 1992-

2009: 1ª a 6ª edições” (ROCHA, Ruth. A cinderela das 

bonecas. São Paulo: Salamandra, 2011). É importante 

salientar que a Editora Salamandra consta como Editora 

Moderna. 
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desde a capa. O predomínio de cores quentes 

acompanhadas de contorno preto – destacando o 

contraste – coaduna-se ao humor dos personagens, 

promovendo um ritmo narrativo crescente a partir 

de cenas recortadas ou das páginas duplas (quadro 

pictórico). Massarani desenhou uma avó grande, 

ratificando a compreensão de que a boneca é um 

brinquedo, devido à sua escala. As crianças 

representadas olham diretamente para o/a leitor/a e, 

por estarem muitas vezes de perfil, simbolizam o 

próprio ato de virar a página. A ilustradora cria 

diálogos icônicos ao jogar com as posições e 

olhares dos personagens, articulando uma narrativa 

não verbal de imagens sequenciais, dinâmica e bem 

humorada. Suas ilustrações também sancionam 

descritivamente o texto, porém, pelo fato de a obra 

ter maior número de páginas, a decapagem do texto 

verbal ocorre de forma mais fragmentada, 

proporcionando ampla fruição de leitura. 
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Figura 6 – Ilustração de Mariana Massarani 

 

Fonte: ROCHA, Ruth. A cinderela das bonecas. São Paulo: 

Salamandra, 2011, p. 8-9. 

No que concerne a Ivan Zigg, Walter Ono e 

Mariana Massarani pode-se afirmar que cada 

ilustrador possui estilo próprio consagrado e que 

são reconhecidos pelo público (pelo número de 

obras publicadas) e pelo segmento editorial de 

literatura para a infância. Todos oferecem uma 

fruição visual única e superlativa, e certamente não 

estão unicamente a serviço do texto-fonte e em 

modo descritivo. 

Aferimos, nas 3 edições de A cinderela das 

bonecas, a autonomia conferida aos ilustradores: na 
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versão de Walter Ono, Cinderela ganha mais 

espaço; Ivan Zigg, através do desenho estilo 

caricatural, consuma uma quase humanização da 

boneca e a miniaturização da avó – apresentada por 

vinheta em forma de fada, com varinha na mão. Por 

sua vez, Massarani opta pelo protagonismo da avó 

sem desmerecer a menina e a própria boneca, 

possibilitando que o/a leitor/a da obra reconheça a 

infância. Vale sublinhar que a escala para 

representar a figura humana (avó e crianças) 

diferenciando-a dos brinquedos (bonecas etc.) 

fundamenta tal observação. 

Na contracapa (paratexto pós-textual) das 

duas primeiras edições, lê-se: 

Você costuma desanimar quando 

as coisas parecem difíceis? Preste 

atenção nas histórias de fadas. 

Príncipes, princesas, rainhas e 

reis sempre precisam de coragem, 

paciência e de esperteza para 

resolver seus problemas. Mariana 

achava que tudo estava 

perdido...Vovó Neném tinha 

certeza de que para tudo existe 

solução. (ROCHA, 1992/2004, 

contracapa) 
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Em contraponto, na terceira edição, a 

comunicação é menos didática e mais próxima do 

imaginário infantil, sendo apresentada em versos 

rimados. 

Todo mundo adora a vovó 

Neném, que sabe contar histórias 

como ninguém. E ela sabe fazer 

coisas ainda mais belas, como 

transformar bonecas em 

Cinderelas. Mariana ficou 

encantada: será que a vovó é 

também uma fada? (ROCHA, 

2011, contracapa) 

As duas primeiras edições recorrem à 

herança das Histórias em Quadrinhos (HQ) ao 

apresentarem uma “cena resumida” na capa, 

introduzindo vários personagens; tal estratégia 

também é prevista no interior da obra (miolo). Já na 

última edição, notam-se grandes espaços vazios e 

pequenos “nichos” de ilustração, o que confere 

equilíbrio e cadência visual, mediante a harmonia 

entre tipografia, imagem e blocos de textos. 

Reeditar uma obra aproxima o/a leitor/a de 

novas maneiras de socialização, pois as imagens 

tanto quanto o texto verbal são “escrituras” que 
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dialogam com práticas discursivas atualizadas. Na 

análise comparativa de A cinderela das bonecas, é 

coerente dizer que, embora haja “várias infâncias” 

em todas as versões, é na última que se contempla 

uma abordagem mais profusa. 

4. A boneca e a literatura 

4.1. A boneca, a literatura e o simbólico 

Outra obra da literatura brasileira para a 

infância, muito conhecida pela presentificação da 

boneca – além de Memórias da Emília, de 

Monteiro Lobato (1882-1948), é A bonequinha 

preta, de Alaíde Lisboa (1904-2006), publicada 

pela primeira vez em 1938. Ambas podem ser 

consideradas importantes para a formação de 

inúmeros leitores; entre outros fatores, pela 

presença do brinquedo boneca: elemento lúdico 

(fácil adesão). Compreende-se que a boneca Emília 

marcou diferentes gerações muito mais pela 

transposição da literatura lobatiana em mídia 

televisa (Sítio do Picapau Amarelo, série de 23 

volumes, alcançou repercussão estrondosa com as 

produções homônimas da Rede Globo entre 1977-
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1986 e 2001-2007) do que propriamente pelo 

objeto livro. Das ditas gerações, hoje temos 

escritores, mediadores, formadores de opinião, 

críticos e editores, influenciando novos leitores, por 

seu turno, como Ruth Rocha: 

Em uma curta entrevista 

concedida à Editora FTD em 

maio de 2005, Ruth diz que tem 

bom humor e que foi muito 

influenciada pela Emília 

lobatiana, pela sua alegria, e que 

quando começou a escrever foi 

em grande parte por influência da 

personagem. (MIGUEL, 2006, p. 

38) 

Ruth Rocha também divide com os leitores 

sua experiência na infância, oportunizando 

relacioná-la à sua obra: 

Sobre a sua infância, a escritora 

conta que gostava de boneca, de 

fazer boneca de papel, vestidos, 

recortava homem e mulher de 

revista, montava as famílias e que 

adorava ficar na rua, brincava de 

roda, de pegador, de bola, de 

amarelinha, gostava de andar de 

bicicleta e até de empinar 

papagaio. Quando indagada se 

acha que é melhor ser criança na 

atualidade, diz que hoje os 

pequenos têm oportunidades que 

antes não tinham, pois hoje eles 
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podem falar, ser ouvidos, expor 

suas opiniões e isso, na opinião 

da escritora, é uma maravilha. 

(MIGUEL, 2006, p. 39-40) 

A ação de brincar de boneca foi 

contemplada de forma imaginativa na ficção de 

Monteiro Lobato que, em 1920, faz nascer Emília – 

a boneca desajeitada e falante, criada a partir da 

saia velha de Tia Nastácia, enchida com macela, 

erva de propriedade medicinal e nativa do Brasil, 

para a menina Narizinho: 

Com olhos de retrós preto e 

sobrancelhas tão lá em cima que 

é ver uma bruxa. Apesar disso, 

Narizinho gosta muito dela; não 

almoça, nem janta sem a ter ao 

lado, nem se deita sem primeiro 

acomodá-la numa redinha entre 

dois pés de cadeira. (ACIOLI, 

2014, p. 13) 

O encantamento da personalidade da boneca 

Emília sem dúvida reverbera na voz autoral de 

vários escritores, no imaginário infantil, nas escolas 

brasileiras. Embora a literatura não tenha a função 

de educar e alfabetizar, “a intimidade com a leitura 

abre caminho para a intimidade com as palavras. E 
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a intimidade com as palavras ensina a brincar com 

os códigos escritos” (REIS, 2017, p. 27). 

Para Ninfa Parreiras, em O brinquedo na 

literatura infantil: uma leitura psicanalítica, o 

brinquedo atende à necessidade de subjetivação da 

criança: 

[...] a psique nasce no ser humano 

num momento de fragilidade e de 

desamparo do bebê, quando ele 

vai se percebendo só, separado da 

mãe. A partir daí, surge a 

necessidade de se estabelecer 

uma comunicação com o mundo 

e consigo mesmo, que começa a 

ser feita por meio de alguma 

coisa, que pode ser um objeto, 

um brinquedo, seja ele um trapo, 

um pedaço de pano, um 

travesseiro, um urso de pelúcia, 

uma boneca, um livro. O bebê vai 

substituindo o corpo da mãe por 

esses objetos, que passam a fazer 

parte da sua vida social, cultural e 

psíquica. Ele se vincula, 

afetivamente, ao objeto 

transicional, nomeado assim por 

Donald W. Winnicott. 

(PARREIRAS, 2008, p. 37) 

Ninfa Parreiras também convida o/a leitor/ a 

refletir: as obras literárias feitas por adultos 

atendem às fantasias das crianças? Sob a 
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perspectiva da Psicanálise, ela contribui com o 

debate: 

[...] essa capacidade de 

transformar qualquer objeto em 

brinquedo é uma via de expressão 

simbólica e, dessa maneira, a 

literatura pode prevalecer como 

uma das expressões mais ricas e 

reveladoras da subjetividade. A 

literatura pode ocupar o lugar do 

brinquedo na vida de uma 

criança: o lugar de subjetivação e 

de criação de si. (PARREIRAS, 

2008, p. 42) 

Sabe-se que o objeto transicional, definido 

por Winnicott (1896-1971), e a teoria do jogo 

simbólico, de Piaget (1896-1980), colaboraram 

com os estudos sobre a infância, proporcionando ao 

sujeito o acesso à cultura por meio da capacidade 

representativa e da linguagem. Para Ninfa 

Parreiras, o desenho e o brinquedo “antecedem a 

palavra e a possibilidade de nomeação surge antes 

da elaboração dos conflitos infantis. Eles 

representam a subjetividade da criança: as dúvidas, 

as ansiedades, as fantasias” (PARREIRAS, 2008, p. 

83). Como vimos, o objeto transicional não precisa 

ser um brinquedo, mas qualquer objeto com o qual 
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a criança se identificará (as causas de sua escolha 

nem sempre são fáceis de identificar/explicar), e é 

nessa expressão simbólica que a mediação com a 

cultura transcorre. 

Marcel Postic, em O imaginário na relação 

pedagógica, retoma o antropólogo Gilbert Durand 

(1921-2012) ao atestar que a expressão simbólica é 

comum a toda a humanidade, analisadas as 

categorias simbólicas universais e os arquétipos 

correspondentes às questões fundamentais do 

homem, no espaço e no tempo. Nas palavras de 

Marcel Postic: 

Assim, são as relações de si com 

o real visível ou invisível e com o 

universo, que estão no centro de 

nossa vida imaginária. Não na 

busca de um significado situado 

no plano racional, mas no 

despertar de imagens que 

repercutem em nós e encarnam 

um sentido. Nelas não se 

encontra nenhuma explicação, 

mas percebem-se luzes que 

chegam por deslizes 

imperceptíveis de sentido. Pelo 

imaginário, voltamos às fontes de 

nós mesmos; ao mesmo tempo, 

evadimo-nos de nós para buscar 
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nossa amarração no universo [...]. 

(POSTIC, 1993, p. 15) 

O certo é que, na infância, entre tantas 

mídias e fontes sedutoras de consumo, ainda é pela 

via do imaginário que as emoções são acionadas. 

Porém, com o dispositivo livro o acesso à cultura se 

dá pelo jogo (simultâneo ou não) da escrita e da 

imagem. Quando as ilustrações (e paratextos) são 

“grandes parceiros” da fantasia, sobretudo pelo 

modo de estilizar e inventar lugares ficcionais, 

certamente proporcionam adesão imediata do/a 

leitor/a, além de fomentar campos subjetivos. 

Em Apontamentos sobre livros para 

crianças no Brasil: criação, edição e circulação, as 

autoras contribuem, sobremaneira, com a produção 

ficcional brasileira para crianças, a partir da 

perspectiva das políticas públicas e do mercado 

editorial, e convocam todos a examinar as 

narrativas verbais e visuais que são ofertadas à 

infância: 

Naturalmente, as crianças se 

sentem acolhidas por narrativas 

que dialoguem diretamente com a 

sua vida. É confortante saber que 



 

303 
 

outros são como nós, que 

partilhamos algo comum. Para os 

adultos – pais, mães, professoras 

– também é cômodo a leitura 

segura e sem imprevistos, que 

certamente agrada às crianças. 

Porém, se pensarmos nos livros 

de literatura como leituras 

formativas, essas que nos 

ajudam, desde a primeira 

infância, a compreender, por 

meio da cultura escrita, o tempo, 

o espaço e as relações que 

vivemos, as leituras de identidade 

são pouco potentes, pois, se por 

um lado, criam sentimentos de 

empatia, por outro, encerram os 

leitores em seu universo 

imediato. Dito de outra maneira: 

oferecemos às crianças o que 

compreendemos como infantil. 

Os bons livros podem mais que 

isso. É difícil e complexo definir, 

objetivamente, o que seriam bons 

livros e um exato exemplo são as 

tentativas de elaboração, sempre 

limitadas e limitadoras, dos 

critérios estabelecidos por editais 

para aquisição de acervos 

bibliográficos. Por ora, no âmbito 

da discussão aqui proposta 

podemos nos contentar com o 

entendimento de que livros bons 

são aqueles que nos convocam, 

nos obrigam a pensar para além 

da vida imediata, seja em suas 

narrativas, em suas 

experimentações estéticas ou na 

proposição de temas – e isso se 
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aplica a leitores de todas as 

idades. (PINHEIRO; 

TOLENTINO, 2019, p. 28) 

As obras literárias endereçadas à infância, 

com toda a sua visualidade lúdica, como formatos 

atrativos, capas coloridas e ilustrações incríveis por 

si só são atraentes aos olhos dos/as leitores/as. E 

quando é adicionado o “universo dos brinquedos”, 

os livros têm adesão imediata, e acesso à abstração 

e ao mundo da fantasia. Porém, não 

necessariamente estarão asseguradas a qualidade 

estética-literária e a função poética. 

4.2. O pictural 

Em A cinderela das bonecas, a boneca é 

consertada pela avó e a transformação foi 

interpretada de diferentes maneiras pelos 

ilustradores. Na montagem abaixo, as imagens 

foram extraídas do seu contexto (livro), visando 

favorecer a compreensão do “antes e depois” de 

cada representação pictural do brinquedo boneca: 
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Figura 7 – Montagem (“antes e depois”) a partir da 

ilustração de Ivan Zigg 

 

ROCHA, Ruth. A cinderela das bonecas. São Paulo: FTD, 

1992, s/n. 

Figura 8 – Montagem (“antes e depois”) a partir da 

ilustração de Walter Ono 

 

Fonte: ROCHA, Ruth. A cinderela das bonecas. São Paulo: 

FTD, 2004, p. 28 e p. 29. 
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Figura 9 – Montagem (“antes e depois”) a partir da 

ilustração de Massarani 

 

Fonte: ROCHA, Ruth. A cinderela das bonecas. São Paulo: 

Salamandra, 2011, p. 18 e p. 37. 

Passemos à análise das três representações 

da boneca (a partir do meu olhar/leitora adulta): na 

primeira montagem, (FIGURA 7) a boneca é 

transformada na personagem Cinderela (ilustração 

de Ivan Zigg); na segunda, (FIGURA 8) a boneca 

tinha cabelos castanhos e se torna loira após a 

transformação (ilustração de Walter Ono); na 

terceira montagem, (FIGURA 9) a boneca 

primeiramente está sem roupa e, no final, seus 

cabelos ficam encaracolados, usa roupa colorida e 

uma coroa (ilustração de Mariana Massarani). A 

ilustradora ainda mantém o humor deixando a 

boneca com o olho “estragado” (ver capa do livro). 
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É conveniente ressaltar que a primeira e a terceira 

menina estão chorando, indiciando o/a leitor/a a 

acreditar que a personagem não está feliz com o 

estado da boneca, o que garante verossimilhança 

com o texto verbal. 

O grau de picturalidade (características 

formais) em cada obra pode ser visto através da 

transposição intersemiótica
5
 (interpretação de 

signos verbais por meio de signos de sistemas de 

signos não verbais), impregnada nas escolhas de 

cada ilustrador – do traço e da composição visual 

na página à harmonia das cores empregadas. E, 

claro, na seleção sobre o que foi eliminado ou 

mantido do texto-fonte. Sem dúvida, no modo de 

recepção há rivalização entre os signos verbais e 

não verbais: normalmente o texto apresenta 

tipografia comum, de fácil codificação linguística, 

e as imagens demandam uma leitura mais 

                                                           
5
Proposta inaugurada pelo linguista Roman Jakobson. Ver: 

CLÜVER, Claus. Da transposição intersemiótica. In: 

ARBEX, Márcia (Org.). Poéticas do visível: ensaios sobre a 

escrita e a imagem. Belo Horizonte: Faculdade de Letras da 

UFMG, Programa de Pós-graduação em Letras: Estudos 

Literários, 2006, p. 112. 
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detalhada. Mas o leitor-criança decidirá se 

contempla todas as imagens em uma só visada, 

ignorando o texto verbal, se privilegia 

primeiramente o texto verbal, saboreando as 

imagens depois ou se lerá ambos os textos 

simultaneamente. São muitos os caminhos e 

prazeres. 

5. Considerações finais 

Para Agamben, em O que é o 

contemporâneo? e outros ensaios, não se pode 

fazer uma associação simplista de 

contemporaneidade com tempo cronológico, mas 

sim, apreendê-la como algo que emerge deste 

tempo, que o transforma. 

E por isso ser contemporâneo é, 

antes de tudo, uma questão de 

coragem: porque significa ser 

capaz não apenas de manter fixo 

o olhar no escuro da época, mas 

também de perceber nesse escuro 

uma luz que, dirigida para nós, 

distancia-se infinitamente de nós. 

Ou ainda: ser pontual num 

compromisso ao qual se pode 

apenas faltar. (AGAMBEN, 

2009, p. 65) 
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Sendo assim, autores, ilustradores, 

designers, editoras e demais componentes da 

cadeia produtiva da literatura infantil aparentam 

lidar bem com mudanças do universo editorial, de 

décadas em décadas, visto as inúmeras reedições e 

lançamentos bem sucedidos, e não deixam de ser 

cobrados por críticos e leitores vorazes quanto à 

devida atenção aos vínculos atualizados com a 

infância. As configurações familiares mudaram e, 

consequentemente, a infância também. A cadeia 

produtiva, atravessada pelo capitalismo, opera 

(muitas vezes) driblando o poético e 

(constantemente) instaurando métodos de 

impressão. 

Existem padrões que se repetem no ramo da 

ilustração e do Design Gráfico, podendo ser 

chamados de modismos; inclusive, invariavelmente 

leitores/as adultos/as (mediadores/as e 

consumidores/as) são levados ao consumo ou à 

leitura em decorrência da repetição e padronização 

imagética oferecidas em grande escala, sem ao 

menos perceberem as estratégias de venda. 
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Sabe-se que não há uma história linear ou 

uma “gramática da educação visual” que possa 

caracterizar as décadas. Então, entende-se que o 

campo estético-literário da infância é permeado 

pelos diferentes modos estéticos, homogeneizantes 

ou não. Mesmo que nas obras o “jogo visual” se 

estabeleça a partir das combinações e dos 

elementos visuais (sintaxe visual), ele está 

vinculado às subjetividades e às práticas 

ideológicas – balizado por diferentes percepções 

interdisciplinares e contextos sociais dos atores da 

cadeia produtiva da literatura para a infância. 

Portanto, não existe uma “obra” adequada a cada 

tempo, mas aquelas que se comunicam com o 

público, acessando lugares do imaginário, dando 

pistas e provocações ao invés de soluções. Se 

quiséssemos apurar qual edição de A cinderela das 

bonecas é mais atraente, seria necessário recorrer 

ao contexto de cada década e às crianças da época. 

A literatura é isenta de qualquer função 

(narrativas voltadas para a infância, por exemplo, 

deveriam refutar princípios moralistas e didáticos) 
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e, tendo em vista seu viés poético, poder simbólico 

e objetos culturais, não há espaço para hegemonia 

(estética da Disney, com suas cinderelas 

estereotipadas) reles monetarização e demais 

práticas excludentes. Ao contrário, as letras (caráter 

estético-poético-político) devem estar em sintonia 

com as múltiplas infâncias do século XXI, porque o 

leitor 

tem poderes. Só que seu poder se 

manifesta no decorrer da 

experiência, precisamente ali: 

quando se está lendo. Não é um 

poder a priori, um privilégio, 

mas um poder em exercício, 

histórico, o poder que tem aquele 

que brinca enquanto está 

brincando ou que trabalha 

enquanto está trabalhando, um 

poder que deve ser revalidado a 

cada instância. (MONTES, 2020, 

p. 86) 

A imensa picturalidade suscitada pelo texto 

verbal de A cinderela das bonecas e o título são 

atrativos facilmente contemplados por crianças e 

adultos, porém somente a partir da Estética da 

Recepção poder-se-á entender como os/as 

leitores/as acessam a obra ou julgam qual versão é 
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mais satisfatória a partir da visualidade, uma vez 

que o texto verbal é o mesmo nas três edições. 

Segundo Gianni Rodari, “as bonecas lhes 

são úteis para dramatizar suas próprias relações, e 

eventualmente seus conflitos [...]” (RODARI, 

1982, p. 92). Assim também é a leitura: demanda 

tempo individual de fruição, imaginação livre e 

total encenação do/a leitor/a com o objeto 

simbólico – o livro impresso. E nesse lugar 

pictórico, lúdico, acessível, inclusivo e democrático 

que se poderá assegurar boa parcela dos direitos à 

infância. 
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O JOVEM INDÍGENA ENCONTRA O NÃO-

INDÍGENA – CONCEPÇÕES SOBRE O 

JOVEM NA LITERATURA JUVENIL DE 

AUTORIA INDÍGENA 

José Nicolau Gregorin Filho
1
 

Marina Almeida Simões do Nascimento
2
 

1. Introdução 

Nas comunidades indígenas, as histórias 

tradicionais são contadas a todos, crianças, jovens e 

adultos, sem distinção de fase de amadurecimento. 

Ao serem escritas por autores indígenas e 

publicadas em livros voltados para o público não-

indígena, porém, essas histórias passam a ser 

destinadas, muitas vezes, a um público específico. 

É o caso do livro Murũgawa, de Yaguarê Yamã, 

classificado como literatura juvenil e infantojuvenil 

em sua ficha catalográfica. A diferença cultural que 
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uma obra como esta apresenta pode, por si só, gerar 

interesse dos leitores. Mas, além disso, esse jovem 

leitor não-indígena encontrará nessas histórias 

personagens com as quais consegue se identificar? 

Como são os jovens indígenas retratados nesses 

contos? Por quais experiências eles passam e como 

podem se relacionar, ou não, com as vivências do 

leitor não-indígena? Neste trabalho – um recorte da 

pesquisa que está sendo desenvolvida no mestrado 

por Marina Almeida Simões do Nascimento sob a 

orientação do professor doutor José Nicolau 

Gregorin Filho –, analisaremos alguns dos contos 

narrados em Murũgawa e sua relação com a cultura 

Maraguá, para tentar responder a algumas dessas 

questões. 

Pensamos aqui a literatura juvenil como 

definida por José Nicolau Gregorin Filho: 

As obras classificadas como 

literatura juvenil devem ser 

observadas como textos cujo 

objetivo principal é expressar 

experiências humanas de cunho 

existencial/social/cultural, numa 

construção estética (literária) 

apropriada à experiência de vida 
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e a um tipo de linguagem 

específico de seu público-alvo. 

(GREGORIN FILHO, 2012b, 

posição 659) 

Além disso, como nos lembra o autor, livros 

classificados como infantis ou juvenis tratam de temas 

humanos de interesse geral, ainda que existam 

adaptações na linguagem. 

[...] basta um olhar mais atento a 

essas obras para verificar que elas 

são portadoras de uma estrutura 

profunda de temáticas que 

contêm valores humanos, já que 

os valores sobre os quais as 

sociedades são construídas não 

são infantis, adultos ou senis, são 

humanos e atemporais. 

(GREGORIN FILHO, 2012a, 

posição 350) 

Os contos do livro aqui analisado trazem, 

como pano de fundo, o contexto cultural indígena e 

retratam vivências dessa cultura para um jovem 

leitor não-indígena. Assim como na literatura 

ocidental, as histórias retratam as experiências e os 

valores dessa cultura. A própria noção de que essas 

histórias são apropriadas para a leitura de crianças e 

jovens, envolve valores culturais que podem ser 

diferentes entre indígenas e ocidentais. Isso não 

significa, de modo algum, que as experiências 
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retratadas nesses livros não sejam apropriadas ou 

não se adequam, necessariamente, ao jovem leitor 

ocidental, mas que apontar essas diferenças pode 

ser importante na leitura dessas histórias. 

Muitos dos personagens do livro vivenciam 

o início de sua vida adulta e a leitura de suas 

histórias promove um encontro entre esses dois 

jovens – o indígena e o não-indígena. Mas quais os 

jovens que se encontram nessas histórias? Quais 

experiências são retratadas? Ainda que tragam um 

universo diferente, podemos criar paralelos entre as 

vivências de uns e outros? Caso contrário, como 

podemos ajudar o jovem não-indígena a ler essa 

diferença, de modo a aproximá-lo de uma cultura 

diferente da sua?  

Antes de passarmos à análise de algumas 

dessas histórias, é importante nos determos no que 

supõe esse encontro. Além da descoberta de um 

outro espaço – o da aldeia e da floresta – e de uma 

outra tradição de histórias, que carrega consigo 

uma forma diferente de pensar e entender o mundo 

e suas relações, o encontro dos jovens leitores não-
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indígenas com os jovens personagens indígenas é 

um encontro de concepções distintas sobre crianças 

e jovens. Philippe Ariès, em História Social da 

Criança e da Família (1986), mostra como o 

conceito de infância é uma construção social do 

ocidente, que se desenvolveu ao longo de um 

percurso histórico, a partir do século XVI e XVII.  

Já a adolescência entendida como uma fase 

de desenvolvimento vai surgir posteriormente. Para 

compreendê-la, é preciso, primeiramente, 

diferenciar os vários termos que podem ser usados 

para se referir a este período da vida: puberdade, 

adolescência e juventude. Luís Antonio Groppo 

lembra que puberdade é um termo mais utilizado na 

medicina para se referir ao desenvolvimento físico 

do indivíduo. E embora seja algo natural e 

universal da espécie humana, é preciso cuidado ao 

fazer outras conclusões a partir daí. “O erro é 

associar diretamente transformação biológica – 

como a influência dos ‘hormônios’ – e 

comportamentos coletivos. A juventude é, 

sobretudo, uma categoria social e não uma 
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característica natural do indivíduo” (2016, p. 11). O 

autor ainda ressalta que todas as sociedades 

diferenciam as fases da vida (crianças, maturidade 

e velhice), mas que nem todas as sociedades vão 

criar grupos sociais a partir dessas categorias 

etárias (GROPPO, 2016, p. 13). 

Como categoria social, a juventude é 

entendida pelo autor como uma interpretação das 

instituições sobre sua dinâmica, “usada para 

classificar indivíduos, normatizar comportamentos, 

definir direitos e deveres” (GROPPO, 2016, p. 10). 

Já a adolescência é um conceito da psicologia, que 

se refere a um período de desenvolvimento que foi 

naturalizado, o que o autor questiona, já que 

pesquisas da antropologia não demonstram a 

universalidade desse período de conflitos e “crises 

de identidade” em outras culturas (2016, p. 11). 

Contardo Calligaris também verá a 

adolescência como um fenômeno da modernidade 

tardia, inserida num determinado tempo e espaço. 

O psicólogo e psicanalista vai definir este período 

como uma espécie de moratória imposta aos 
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jovens, que já tiveram tempo de assimilar os 

valores básicos de uma cultura e cujo corpo já 

atingiu a maturação sexual, mas que continuam sob 

tutela enquanto devem continuar se preparando, 

“sem produzir, ganhar e amar; ou então 

produzindo, ganhando e amando, só que 

marginalmente” (2000, p. 15-16). Para ele, a 

contradição desse lugar social e as expectativas dos 

adultos sobre esses jovens dão origem ao nosso 

entendimento de adolescência como uma fase de 

conflitos, crises e rebeldia.  

José Nicolau Gregorin Filho vai ainda 

lembrar que a escola, por sua proximidade com os 

campos da psicologia, utiliza com maior frequência 

o termo adolescência. Na sociedade ocidental, esse 

termo também acaba prevalecendo. Além disso, a 

mídia, nos séculos XX e XXI, também influencia a 

criação de rótulos sobre o que é a adolescência e 

associa essas imagens à promoção de expectativas 

de consumo (2012b, posição 119-121). 

Assim, se infância e adolescência são 

concepções culturais e históricas, com forte 
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influência da mídia e da sociedade de consumo, a 

forma como se entende a criança e o jovem será 

diferente nas comunidades indígenas. Como lembra 

Gregorin Filho, os rituais de passagem para esse 

período, adotados nas sociedades indígenas 

tradicionais, promovem “[...] o ingresso no mundo 

adulto de modo mais direto e sem o longo período 

que se verifica na maioria das comunidades após a 

revolução industrial” (2020, p. 89-90). 

Mesmo nessas sociedades, nas diferentes 

etnias também podemos encontrar grande 

variedade na forma de entender esse período da 

vida. Egon Schaden mostra a diversidade quanto a 

essa questão nas culturas indígenas brasileiras. 

Segundo ele, há grupos que fazem uma divisão 

sumária entre “imaturos” e adultos. Outras etnias 

incluem ainda uma terceira categoria, de velhos. Há 

ainda outros grupos que vão distinguir uma 

categoria intermediária, correspondente aos nossos 

adolescentes. Outras sociedades vão estabelecer 

uma série de transições etárias, com até uma 
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dezena de idades socialmente reconhecidas (1976, 

p. 26). 

Além da fase de desenvolvimento, há 

marcos que distinguem as pessoas em suas 

categorias sociais para esses povos: 

Todos os índios - como, aliás, 

todos os povos - reconhecem na 

vida humana momentos decisivos 

em que muda a situação do 

indivíduo na constelação das 

relações sociais. Entre esses 

momentos estão quase sempre o 

início da puberdade e o 

casamento ou então o nascimento 

do primeiro filho. (SCHADEN, 

1976, p. 26) 

Em muitas dessas comunidades 

encontraremos ritos de iniciação. Schaden lembra 

que eles não têm, na maioria dos casos, a função de 

destacar o período da adolescência, como idade 

distinta, “mas simplesmente a de promover a 

passagem dos indivíduos da camada dos imaturos 

para a de membros plenos da comunidade” (1976, 

p. 26). E sua realização pode ou não coincidir com 

o início da puberdade, de acordo com motivos 

econômicos e socioculturais do grupo. Já os ritos 
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de iniciação das meninas costumam coincidir com 

o período de sua primeira menstruação. Vale 

ressaltar ainda que essa classificação que considera 

as crianças e/ou os jovens que ainda não fazem 

parte da vida social adulta como ‘imaturos’ foi 

revista por estudos mais recentes da antropologia, 

que os entendem como seres sociais plenos, que já 

possuem papel ativo em suas comunidades 

(COHN, 2010, posição 192). 

Os ritos de iniciação variam muito de uma 

cultura para a outra. Em Murũgawa, na introdução 

do livro, que apresenta um pouco sobre a cultura 

Maraguá, são citados dois ritos de passagem: o 

Waiperiá, de origem Sateré-Mawé e o Wakaripé, 

de origem Maraguá. Como sabemos pela própria 

introdução da obra, há um grande intercâmbio dos 

Maraguá com os Sateré-mawé, que também 

habitam a região, daí a cultura da comunidade ter 

influência desse povo (YAMÃ, 2007, p. XI-XII). 

Ainda que a introdução não explique do que 

se trata, o Waiperá é bastante conhecido. Trata-se 

do rito da Tucandeira – formigas grandes, cujo 
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ferrão injeta ácido fórmico na presa, causando dor e 

inchaço no local. Os jovens que passam pelo ritual 

devem vestir uma luva com muitas dessas formigas 

e aguentar suas ferroadas enquanto dançam durante 

toda a noite. No ritual, que deve ser completado 

vinte vezes, o menino deve suportar a dor sem 

chorar ou gemer (RIBEIRO, 2018, p. 70-73). 

Em pesquisa recente, Maria do Perpétuo 

Socorro Nóbrega Ribeiro aponta que, ainda que 

seja instruído sobre a importância de participar, é o 

menino que decide a hora de iniciar sua 

participação nos rituais, após ter o consentimento 

dos pais, parentes e líderes da aldeia. Geralmente 

esse início se dá por volta dos 12 anos. A 

pesquisadora também mostra como a cerimônia 

fortalece a identidade cultural individual e coletiva 

do povo, ainda que o contato com outras culturas e 

tradições tenha trazido novas configurações aos 

trajes e instrumentos da festa (2018, p. 70-73). 

Sobre a função da dor nos rituais, Itemar de 

Medeiros Pinheiro diz: 
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Acreditam que a ferroada da 

formiga age como uma “vacina”, 

não no tratamento das doenças, 

mais na construção da saúde ou 

na medicina preventiva. Quando 

demonstram coragem para passar 

pelo ritual suportando a dor para 

ser um caçador ou guerreiro, 

estão associando a construção 

dos corpos com a construção da 

pessoa, como também na relação 

de subordinação ao cantador 

representado na relação entre 

irmão mais velho e irmão mais 

novo, sendo o cantor o 

socializador secundário no papel 

do socializador primário, quando 

utiliza a música para contar toda 

a história do rito conscientizando 

os iniciados na realidade do 

contexto cultural. (PINHEIRO, 

2015, p.70-71) 

O segundo rito de iniciação citado na 

introdução de Murũgawa é o Wakaripé. De origem 

Maraguá, esse ritual estava sendo abandonado, 

suplantado pelo Waiperá, mas voltou a ser 

realizado no processo de retorno às tradições 

Maraguá, que ganhou força com o projeto De volta 

às Origens (GUAYNÊ, 2012, p. 82). O Wakaripé 

consiste em três testes, pelos quais todos os 

meninos entre 12 e 14 anos devem passar. As 
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provas são: atravessar um rio a nado, passar uma 

noite na floresta e acender quatro fogueiras. No 

final do dia, a comunidade e os meninos se 

encontram no terreiro da aldeia para uma festa, 

quando “[...] são apresentados aos membros da 

comunidade como os mais novos adultos da aldeia. 

Com danças que homenageiam os animais 

abatidos, os meninos festejam no centro do terreiro 

e em seguida todos dançam comemorando sua 

integração à vida adulta” (GUAYNÊ, 2012, p. 81). 

Em sua fala, Uziel Guaynê, que é um artista 

Maraguá, deixa clara a noção de que a partir do 

ritual os meninos são considerados adultos. 

Em entrevista sobre o rito, uma liderança 

Maraguá identificada como Cacique Jair, explica 

que há alguém protegendo os meninos durante a 

prova na mata, escondido, para que eles não 

saibam. Os jovens têm de voltar sozinhos para a 

aldeia, “[...] enfrentando os perigos da floresta: 

onça, cobra e o próprio medo” (CINTRÃO, 2012, 

p. 46). 
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Esses ritos têm a função de integrar os 

jovens no mundo dos adultos e de garantir a 

continuidade da cultura, tornando-se muitas vezes o 

centro da vida cerimonial das aldeias. Também 

reforçam os laços sociais com a comunidade e entre 

os jovens que passaram pela experiência juntos, 

além de sua autoestima e confiança pessoal 

(SCHADEN, 1976, p. 28). 

Ainda que não apareçam em nenhum dos 

contos, esses ritos são citados na introdução de 

Murũgawa e nos dão uma ideia de como a 

comunidade vai enxergar esses jovens, que têm 

uma idade muito próxima da dos leitores. Essa 

etnia possui também um rito para as meninas que 

passam pela menarca. Embora não tenha sido 

citada na introdução do livro, é justamente este rito 

que vai aparecer no conto “Meus olhos bonitos”. 

No ritual da menina moça – chamado 

Piãruka, segundo o texto de Yaguarê Yamã (2007, 

p. 48) –, as meninas ficam isoladas em um local, 

separadas dos outros e principalmente dos meninos. 

Nesse período elas não podem trabalhar ou fazer 
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algum tipo de esforço. O costume, que acontece 

entre os Sateré-mawé e entre os Maraguá, é uma 

forma de proteger as meninas de doenças futuras e 

dos inimigos que aparecem neste período para fazer 

mal à menina, como o sapo, a cobra e o boto 

(CINTRÃO, 2012, p. 46 e PINHEIRO, 2015, p. 

73). 

O motivo para este ritual não ser citado na 

introdução pode ser o fato de ele estar caindo em 

desuso, como refere Guainê (2012, p. 81) ao citá-

lo, ou porque o autor, homem, não passou por essa 

experiência e não tem o Piãruka entre suas 

principais lembranças de rituais tradicionais. 

Enquanto Guainê afirma que o rito parou de ser 

praticado, duas pesquisas recentes – um mestrado 

sobre os Maraguá (CINTRÃO, 2012) e um 

doutorado sobre os Sateré-Mawé (RIBEIRO, 2018) 

– referem-se ao ritual como ainda em curso. É 

possível que o rito não aconteça mais em todas as 

aldeias desses povos, que tenha passado por 

alterações, com redução do período ou das 

restrições, que não seja mais praticado por todas as 
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famílias ou ainda que esteja sendo resgatado, como 

vemos em muitas comunidades indígenas de 

retomada. 

Ao olharmos para essas comunidades e sua 

relação com os tempos da criança e do jovem fica a 

questão sobre como o contato com o homem 

branco e as noções ocidentais de infância e 

adolescência podem influenciar seu entendimento 

desses períodos da vida atualmente. Além disso, a 

introdução de escolas nas aldeias ou em regiões 

próximas, frequentadas pelas crianças indígenas, 

também pode influenciar seus tempos e 

organização de vida, ainda que exista uma tentativa 

de adaptar esse ensino às características culturais 

indígenas quando as escolas estão localizadas 

dentro das aldeias. 

É importante salientar que mudanças e 

adaptações por que passem essas comunidades ao 

entrar em contato com o modo de vida não-

indígena não são sinônimo de degradação de suas 

culturas. Clarice Cohn fala sobre a revisão do 

conceito de cultura realizado pela antropologia a 



 

331 
 

partir da década de 1960, que abre mão de falar em 

costumes, valores ou crenças, para destacar aquilo 

que os conforma: “uma lógica particular, um 

sistema simbólico acionado pelos atores sociais a 

cada momento para dar sentido a suas 

experiências” (2010, posição 170). 

A mudança, portanto, passa a ser entendida 

como parte do funcionamento das sociedades: 
Assim, um texto, uma crença ou 

o valor da vida em família podem 

mudar, sem que isso signifique 

que a cultura mudou ou se 

corrompeu. A cultura continuará 

existindo enquanto consistir esse 

sistema simbólico. Nesse sentido, 

está sempre em formação e 

mudança. (COHN, 2010, posição 

179) 

Nas sociedades ocidentais, como nos mostra 

Ariès, a escola tem papel importante no 

desenvolvimento dessa separação entre as crianças, 

os jovens e os adultos. Segundo ele, é a partir dos 

séculos XVI e XVII, sobretudo, que o avanço do 

sentimento de que era preciso proteger as crianças 

da vida mundana vai criar escolas mais 

hierarquizadas, com rígida separação por idade e 
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disciplina rigorosa, culminando no internato como 

modelo ideal de escola. “Passou-se a admitir que a 

criança não estava madura para a vida, e que era 

preciso submetê-la a um regime especial, a uma 

espécie de quarentena antes de deixá-la unir-se aos 

adultos” (1986, p. 277). Essa “quarentena”, como 

ele chama, vai separar a criança, e depois também o 

adolescente, do convívio com o mundo dos adultos 

e é mais longa quanto maior for o período de 

escolarização. A adolescência também vai se 

expandir, segundo Ariès, com o aumento do 

período de estudo, o ensino superior e o serviço 

militar (1986, p. 187). 

Essa cisão entre o mundo do adulto e o da 

criança e do jovem não acontece, em geral, nessas 

sociedades indígenas. Nessas comunidades, as 

crianças vivenciam uma liberdade quase sem 

limites, participam de todas as atividades que 

acontecem na aldeia e punições quase não 

acontecem (NUNES, 2002, p. 71-72), observação 

também constatada em pesquisa com as crianças de 
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uma aldeia Sateré-Mawé, do Amazonas 

(PINHEIRO, 2015, p. 75). 

O caso da comunidade Sateré-Mawé das 

Ilhas Michiles pode nos ajudar a entender o papel 

da educação formal nessas comunidades. Na aldeia, 

uma escola indígena e bilíngue funciona desde 

2001 e oferece, em turmas multisseriadas, o Ensino 

Fundamental, do 1º ao 9º ano. Um estudo de 

mestrado sobre as crianças da comunidade relata a 

preocupação de algumas pessoas da comunidade 

com os jovens que saem da aldeia e passam a 

frequentar a escola na cidade, o que é entendido 

como ameaça à língua materna. Outro fator de 

preocupação, como mostra o estudo, é a 

consciência dos indígenas de que, por conta das 

diferenças culturais, nem todos os seus jovens vão 

conseguir se adaptar à forma de vida dos não-

indígena e/ou alcançar o nível de aprendizado 

suficiente para ingressarem numa universidade e, 

assim, conseguir melhores trabalhos e condições de 

vida fora da aldeia. Por conta disso, a comunidade 

valoriza também o conhecimento de suas práticas 
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cotidianas tanto quanto as da escola (PINHEIRO, 

2015, p. 91). Um relato do professor e líder da 

comunidade mostra sua compreensão sobre o tema: 

Então, isso é importante e muitas 

crianças estão realmente com o 

objetivo de continuar os estudos, 

mas nem todos vão conseguir, 

porque aí quando tem 15, 16, 17 

anos arranja uma parceira, o 

sonho de estudar praticamente 

acaba, é por isso que deve estar 

praticando desde pequeno, já 

estar acompanhando a atividade 

com os pais para que, quando ela 

tiver a sua família, não dependa 

mais da mãe ou do pai, mas ela 

mesma possa executar. 

(PINHEIRO, 2015, p. 91) 

A declaração mostra também o 

entendimento do líder da comunidade sobre a etapa 

da vida em que se encontra esse jovem de 15 a 17 

anos. Ainda menor de idade, segundo a legislação 

brasileira, na comunidade Sateré-mawé esse jovem 

já concluiu o Ensino Fundamental oferecido na 

própria aldeia. Se não sair da comunidade, ele não 

poderá continuar os estudos. Nessa faixa etária, sua 

liderança entende que ele já pode ter um parceiro 

ou parceira e passar a se sustentar, daí a 
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importância de ter acesso aos conhecimentos 

tradicionais do povo. Portanto, a comunidade 

parece aceitar tanto um período mais longo de 

estudos e preparação para a vida adulta, caso o 

jovem vá para a cidade estudar – e aí a preocupação 

fica por conta do abandono da língua e cultura 

tradicional – dando a entender que um jovem de 15 

a 17 anos já está preparado para a vida adulta na 

aldeia. Vale lembrar que podemos encontrar 

grandes diferenças regionais e culturais em 

diferentes etnias e realidades, mas essa pista parece 

nos oferecer um caminho para pensar os encontros 

e embates entre as tradições e a sociedade 

ocidental. 

2. A idade de namorar 

Nos contos analisados, observar os termos 

utilizados para se referir a esses jovens no início da 

vida pode nos dar importantes pistas sobre o olhar 

dessa cultura para essa fase. Em Murũgawa, 

diversas histórias têm como protagonistas 

personagens jovens, no início de sua vida, mas em 
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nenhum momento encontramos a palavra 

adolescente. 

Em “A origem do peixe-boi ou Guaruguá” 

encontramos a jovem Panãby Piã, nome que 

significa borboleta moça segundo a tradução do 

glossário do livro. Durante o conto, o narrador vai 

se referir a ela como “moça”, além de nos informar 

que “havia chegado o tempo de Panãby Piã se casar 

[...]” (YAMÃ, 2017, p. 12). Mas qual a idade de 

uma mulher se casar? Na cultura ocidental, a 

adolescência não é o momento do casamento, 

embora aconteçam casamentos e gravidezes entre 

adolescentes às vezes muito novas. E na cultura 

maraguá? E no tempo mítico em que a história se 

passa, distante da realidade atual desse povo? Não 

há uma resposta exata para essa pergunta e a 

vivência dos leitores vai exercer grande papel na 

forma como cada um vai entendê-la. Ao não situar 

especificamente uma idade, o texto abre espaço 

para diferentes interpretações e para a reflexão 

sobre a influência cultural nessas convenções. 
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Em “A origem do Cupim” conhecemos a 

história de Kupi, um “rapaz” que queria namorar 

com a “filha do tuxawa”, a liderança local. Ele 

inicia um relacionamento com a “moça”, mas é 

punido, pois não tinha a autorização de seu pai. 

Kupi foge da aldeia e é acolhido por um velho que 

vivia com suas cinco filhas, que “estavam na idade 

de namorar” (YAMÃ, 2007, p. 18). As “moças” 

querem namorar o jovem, o que desagrada o pai e 

acaba por gerar mais problemas para Kupi. Neste 

conto, além dos termos rapaz e moça, encontramos 

a expressão “em idade de namorar”. Embora 

também varie muito de acordo com questões 

culturais, religiosas, regionais e até de classe social, 

nas sociedades ocidentais, essa “idade de namorar” 

costuma ser mais baixa e se caracterizar por um 

período amplo de tempo. Podemos pensar que aqui 

se trata de um jovem no início da vida, próximo em 

idade ao leitor juvenil a que o livro se destina? 

Em “A origem do Wirapuru” também 

conhecemos a história de um “rapaz” por quem 

muitas “moças” se apaixonam, causando inveja a 
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“todos os jovens guerreiros” (YAMÃ, 2007, p. 21-

22). Essa expressão nos dá indícios da idade dos 

personagens e deve ser bastante evidente para 

quem vive naquela cultura, mas parece vaga para o 

leitor de fora, não-indígena. 

Outro conto, “A origem da vitória-régia ou 

murumuru”, traz a história da paixão impossível da 

jovem Yaçanã pela lua, que ela imaginava ser um 

grande guerreiro. Aqui a jovem se questiona: “Por 

que não dorme comigo, se já sou moça e todas as 

noites o vejo tomar banho?” (YAMÃ, 2007, p. 26). 

A moça era “linda e ingênua” (YAMÃ, 2007, p. 

27) e sua ingenuidade pode nos fazer imaginar que 

se trata de alguém ainda bastante jovem em idade, 

mesmo que já fosse o suficiente para namorar. 

Outro conto interessante quanto a essa 

questão é “A lenda da mãe da roça”. Trata-se da 

história de uma moça, a “filha mais velha” de uma 

família, que vai trabalhar na roça e, sem querer, 

corta uma lagarta. No dia seguinte, ela encontra um 

belo rapaz no local e acaba “se entregando a ele de 

corpo e alma” (YAMÃ, 2007, p. 58). Eles se 
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beijam, ela o abraça e, ao acariciar suas costas, 

percebe uma ferida. Assim, ela descobre que o 

rapaz era a lagarta do dia anterior, mas que o corte 

quebrou o encanto e ele pôde voltar à forma 

humana. O rapaz pede então a moça em casamento 

e ela aceita. “Foram para a casa dela, onde fizeram 

um quarto para eles morarem” (YAMÃ, 2007, p. 

58). Neste conto, é o termo “filha mais velha”, 

bastante genérico, que nos indica algo não sobre a 

idade, mas sobre a posição familiar da jovem 

personagem. Ela mora com a família, mas já 

trabalha na roça e, de acordo com a história, tem 

idade suficiente para namorar e casar. Em outras 

palavras, ela está pronta para viver como pessoa 

adulta dentro dessa comunidade. 

3. Após a casa de reclusão 

Um outro conto que traz de forma mais 

marcada este tema do início da vida adulta é “Meus 

olhos bonitos”. Nesta narrativa conhecemos a 

história de Çereçá-purãga, a “mais bela moça 

maraguá”, que é “filha do pajé”. Os jovens da 
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aldeia querem namorá-la e, para isso, esperam que 

ela saia do “Piãruka, a casa de reclusão onde seria 

preparada para a vida de mulher adulta” (YAMÃ, 

2007, p. 48). 

Como vemos, o rito de iniciação feminino 

aqui é apresentado de forma sucinta, mas deixa 

claro alguns de seus principais pontos: que se trata 

de uma preparação para a vida adulta e que é 

preciso esperar que a moça saia desta etapa para 

poder namorar ou casar. Dois parágrafos à frente, o 

texto retoma o tema: “Depois de passar pelo ritual 

de sua primeira menstruação, Çereçá-purãga saiu 

da casa de reclusão e foi proclamada ‘mulher 

virgem’” (YAMÃ, 2007, p. 48). Deste modo, fica 

claro para o leitor que estamos falando de um rito 

tradicional daquela cultura, que ele acontece após a 

primeira menstruação das meninas e que está 

associado, neste caso, a um momento em que a 

moça ainda não iniciou sua vida sexual. A idade da 

jovem que passa por esse ritual vai variar de acordo 

com o desenvolvimento físico de cada menina. Ao 

sair da casa de reclusão, o pai da moça oferece-a 
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como noiva de um jovem guerreiro, filho do 

tuxawa local e herdeiro do chefe. Observamos 

também como a saída da reclusão dá início a esse 

outro momento de namoro e casamento para as 

mulheres. 

Recapitulemos alguns dos termos utilizados 

nas histórias de Murũgawa para se referir a esses 

personagens: jovem, moça, rapaz, filha mais velha, 

filha do pajé, filha do tuxawa, mulher virgem, 

jovens guerreiros, em idade de namorar, em tempo 

de se casar, moça linda e ingênua. Além desses 

termos, temos a referência à menarca e à casa de 

reclusão para meninas. Embora possam existir 

variações entre as idades e períodos de vida 

representados por essas expressões, elas parecem se 

referir a uma fase mais ou menos comum do início 

da vida adulta. Esses jovens ainda não se casaram, 

não têm seus próprios filhos, ainda estão muito 

ligados à família em que nasceram, não tiveram 

muitas experiências amorosas – e muitos contos 

vão girar em torno desse tema, do início das 

relações sexuais e afetivas –, ainda demonstram, 
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muitas vezes, uma certa inocência sobre a vida e o 

funcionamento do mundo e das relações. Estes 

parecem ser jovens que vivenciam o início da vida 

adulta e os desafios que ela pode trazer. Com 

algumas variações, a idade desses personagens 

deve ser bem próxima à dos leitores juvenis a quem 

a obra é endereçada. Apesar disso, nessas histórias 

esses jovens vivem integrados e participam 

ativamente da vida de suas aldeias. Essas 

comunidades não consideram que é necessário 

protegê-los ou apartá-los de algumas vivências do 

mundo adulto. 

Vale ressaltar que, embora os termos 

possam parecer vagos para o leitor ocidentalizado, 

é provável que sejam bastante claros para os 

leitores imersos nessa cultura. Como um paralelo, 

podemos pensar que, para os não-indígenas, referir-

se a um determinado estágio da educação remete a 

um universo comum dessa etapa, ainda que existam 

grandes variações dentro de distintas realidades. 

Por exemplo, para o leitor brasileiro, citar o Ensino 

Médio traz uma referência bastante clara de faixa 
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etária, aprendizados e vivências envolvidas, ainda 

que exista muitas variações sociais, regionais, de 

classe e religião. 

Outro ponto em comum nessas histórias 

com personagens jovens como protagonistas é que 

elas retratam o início de sua vida amorosa, a 

descoberta de regras sociais e, em muitos casos, as 

consequências do rompimento com essas normas. 

Em “A origem do Cupim” encontramos um jovem 

que namora escondido a filha do tuxawa. A 

liderança acaba descobrindo a situação e o erro 

poderia ser mortal para o jovem. “Sua sentença 

seria a morte, mas o pajé, seu amigo, tanto suplicou 

que o tuxawa condenou o rapaz ao degredo pelo 

resto da vida” (YAMÃ, 2007, p. 17). As duras 

penalidades mostram a gravidade da transgressão. 

Ao ser acolhido em um novo local, o jovem se 

envolve com as filhas do dono da casa, que 

estavam em idade de namorar “e não lhe davam 

sossego” (YAMÃ, 2007, p. 18). Novamente, o 

rapaz namora as irmãs sem a autorização do pai e é 

punido por isso: “aborrecido com o proceder das 
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filhas, o pai resolveu matar Kupi” (YAMÃ, 2007, 

p. 18). 

Já no conto “Meus olhos bonitos”, após 

Çereçá-purãga sair da casa de reclusão, seu pai faz 

uma festa de noivado para ela com o filho do 

tuxawa, líder local. Na festa, aparecem pessoas de 

outras aldeias, entre elas, um desconhecido que 

passa despercebido pela maioria dos Maraguá. Ao 

vê-lo, a jovem se apaixona e não imagina que ele 

pertence aos Munduruku, inimigos de seu povo. Às 

escondidas, eles marcam um encontro e a moça 

promete: “Meu corpo será seu e seremos felizes 

para sempre” (YAMÃ, 2007, p. 50). Porém, antes 

do encontro, os guerreiros maraguá descobrem 

alguns inimigos Munduruku nas redondezas e os 

prendem. Entre eles está o jovem por quem Çereçá-

purãga havia se apaixonado. À noite, há uma 

batalha entre os Munduruku e os Maraguá. 

Prevendo o pior, antes que seu amado prisioneiro 

fosse morto, a jovem vai escondida até a maloca 

em que ele estava. Lá, “[...] a moça entregou-se 

para ele, que lhe tirou a virgindade” (YAMÃ, 2007, 
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p. 52). Ela ainda o ajuda a fugir e se suicida em 

seguida. 

A história de amor proibido mostra a 

infração de uma norma importante da sociedade e 

suas consequências. Ainda que, por um lado, o 

texto pareça ter bastante liberdade para abordar a 

sexualidade, por outro, o resultado da vivência 

desta liberdade fora das regras sociais da aldeia é 

trágico. 

Em O amor e os mitos indígenas (2015), 

Betty Mindlin aponta essa aparente contradição. 

Segundo ela, nas sociedades indígenas, a relação de 

aceitação com a nudez e o corpo em vez da 

repressão, a grande liberdade de expressão erótica e 

a própria relação com o tempo, o sentido e o olhar 

para o prazer diferente, quando comparado ao da 

sociedade industrial, vão conviver com proibições, 

violências e regras rígidas de comportamento. Ela 

também comenta que a recusa do casamento 

escolhido pode gerar duros castigos em muitas 

histórias indígenas (MINDLIN, 2015, posição 

3441-3472). 
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Em “A origem do peixe-boi ou Guaruguá” 

também vamos encontrar uma jovem que se 

encanta por outro rapaz na noite de seu casamento. 

Ela foge do marido, se encontra com o amado na 

ribanceira e dorme com ele. Após esse episódio, ela 

passa alguns meses reclusa em casa até finalmente 

sair e toda a aldeia descobrir que ela está grávida. 

Nesse momento, ela se joga no rio e afunda. 

Descobrimos então que ela havia sido encantada 

pelo filho do Grande Piraruku e, dessa união, nasce 

o peixe-boi. Quanto à moça, ela se transforma em 

Guayara, protetora das águas (YAMÃ, 2007, p. 11-

14). Aqui não há uma punição para a jovem que 

foge de seu casamento. Ao contrário, ela se torna 

uma entidade e dá à luz a um animal muito 

importante para essa cultura, o peixe-boi. Como 

explica o narrador, essa união acontece pela 

vontade de Monãg, o deus maraguá, e é por meio 

dela que é possível acabar com a guerra entre 

humanos e peixes. Portanto, não se trata de uma 

desobediência comum, além disso, ela age por 

feitiço de Piraruku. 
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Já em “A origem da vitória-régia ou 

murumuru”, o fim trágico da menina – que acaba se 

afogando ao pular no rio para alcançar a lua 

refletida na água, por quem havia se apaixonado – 

não parece uma punição, mas antes uma 

consequência de sua ingenuidade. Sua 

transformação em vitória-régia acontece como uma 

consolação para seu destino. “Sentindo pena 

daquela moça linda e ingênua, [a lua] resolveu 

fazer de seu corpo alguma coisa que vivesse no 

lago para sempre, junto do reflexo de seu brilho” 

(YAMÃ, 2007, p. 27). 

De forma semelhante, em “A origem do 

Wirapuru”, a morte do rapaz foi causada pela 

inveja dos outros jovens, embora ele não tenha 

feito mal a ninguém, nem descumprido nenhuma 

regra. Como essa morte causa grande tristeza à sua 

noiva, Monãg transforma sua alma no Wirapuru, 

que canta tão bem quanto o jovem tocava flauta 

(YAMÃ, 2007, p. 21-24). A transformação aqui é 

também uma compensação por uma situação 

trágica e injusta. 
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4. Considerações finais 

Como vimos, o livro promove um encontro 

entre duas concepções diferentes de jovem. Na 

cultura Maraguá, encontramos ritos de iniciação 

que promovem provações e aprendizados para a 

passagem da criança para a vida adulta. Passar por 

essa iniciação significa adquirir práticas e 

conhecimentos, garantir a continuidade da cultura e 

integrar os jovens no mundo dos adultos. Já nas 

sociedades ocidentalizadas, o surgimento da 

adolescência, por outro lado, vai ampliar o período 

de separação dos jovens do mundo dos adultos para 

mantê-los na escola por mais tempo e para protegê-

los de uma vida considerada perigosa. 

No livro analisado encontramos histórias de 

jovens no início de suas vidas, assim como seus 

leitores juvenis, mas eles serão caracterizados por 

termos como: moça, rapaz, jovem, em tempo de 

casar, em idade de namorar... Além desses termos, 

em alguns casos, é por meio da narrativa que 

vamos identificar a pouca experiência de vida 

desses jovens: eles são inocentes e podem pensar 
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que a lua é um lindo guerreiro ou acreditar em tudo 

que lhes é dito, por exemplo. 

Portanto, o leitor juvenil encontrará muitos 

personagens com idades próximas a sua, ainda que 

as vivências apresentadas na obra sejam muito 

distintas. Observar a diferença, no entanto, não 

significa que o jovem leitor não-indígena não possa 

ver aproximações entre essas histórias e algumas 

das suas vivências, afinal, encontrará ali grandes 

temas humanos como o amor, a morte, a quebra de 

regras sociais e a busca por um lugar no mundo. 

Muitas histórias também vão trazer a 

iniciação amorosa dos personagens e, junto a elas, 

seus aprendizados, transgressões e consequências. 

Ainda que as regras sociais sejam muito diferentes, 

encontraremos alguns temas clássicos do mundo 

ocidental, como o do amor proibido. Outros contos, 

porém, podem exigir uma aproximação maior a 

essa cultura para que possam ser apreendidos em 

toda a sua complexidade. 

O aprendizado sobre a vida, o mundo 

natural e espiritual também aparece de forma muito 
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presente em Murũgawa. Nesse sentido, muitas 

histórias também têm um caráter formativo, de 

iniciar o jovem no mundo, apresentando seu 

funcionamento, segundo a tradição indígena. 
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ESTEREOTIPOS EN BLANCO Y NEGRO: LA 

NEGRITUD EN LA REVISTA BILLIKEN. 

ARGENTINA 1919-1946 
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Alejandra Josiowicz
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1. Introducción 

Los problemas que aborda este capítulo se 

insertan en el campo de la historia de la infancia al 

cual busca contribuir a través de dos vías: por un 

lado, abordando la centralidad de la dimensión 

étnico-racial tanto en los discursos dirigidos a los 

niños y niñas como en la construcción de las 
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representaciones sobre la infancia y de las 

identidades infantiles; por otro, analizando fuentes 

o bien no utilizadas en el campo, o bien nunca 

empleadas para estudiar estas temáticas. Las 

investigaciones del campo de la historia de la 

infancia han estudiado cómo, durante el siglo XX, 

cristalizaron en Argentina definiciones científicas, 

pedagógicas y jurídicas que asociaron la 

“normalidad” de niños y niñas, entre otros factores, 

con su condición de hijos de una determinada clase 

de familia y de alumnos del sistema escolar 

(AVERSA, 2015; CARLI, 2002; COSSE, 2006; 

COLÁNGELO, 2019; DE PAZ TRUEBA, 2019; 

FREINDERAIJ, 2015; LIONETTI, 2007; 

STAGNO, 2011, VILLLATA, 2012; ZAPIOLA, 

2019). Sin embargo, pocos estudios han explorado 

la función constitutiva de la dimensión étnico-racial 

en los discursos dirigidos a las infancias, en las 

representaciones sociales sobre la infancia y en las 

identidades y experiencias infantiles en la 

Argentina. 



 

355 
 

En un marco en el cual la literatura infantil 

y las prácticas lectoras de los niños en Argentina 

han sido poco estudiadas como temas de 

investigación y como fuentes documentales, 

contamos con algunos trabajos que son un punto de 

partida esencial para esta investigación. Por un 

lado, Szir (2007) ha demostrado que las 

publicaciones periódicaspara niños existieron en la 

sociedad porteña desde fines del siglo XIX y 

tuvieron, desde entonces, un papel fundamental en 

la formación de una cultura visual infantil. Por otro 

lado, disponemos de estudios de las revistas 

Billikeny Marilú concentrados en las 

representaciones de la infancia y del consumo 

infantil (Bontempo, 2012 y 2015), en el papel de 

Billikenen la formación nacionalista a través de la 

construcción de héroes nacionales (BRAFMANN, 

1997; VARELA, 1993). 

Partiendo del supuesto de que la literatura 

infantil cumplió un rol esencial en la construcción 

de las identidades nacional, de clase, de género y 

étnico-raciales, este artículo estudia las 
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representaciones sobre la raza y la negritud 

plasmadas en la revista Billiken entre 1919 y 1946, 

focalizando en los discursos e imágenes sobre la 

población afrodescendiente. Para ello se analizará 

la manera en que fue tratada la cuestión de la 

negritud en la revista Billiken y de qué manera 

dichas representaciones pueden haber moldeado las 

subjetividades de los niños lectores, en términos de 

asociar su identidad nacional como argentinos con 

una identidad étnico-racial “blanca”. Sostendremos 

que las representaciones de la negritud que la 

revista difundió, al presentarse de manera 

antinómica respecto de las representaciones de 

blanquitud, colaboraron en generar en los lectores 

de Billiken una identificación – por la negativa – 

con la infancia blanca. 

Analizaremos una selección de fuentes 

escritas e iconográficas conformadas por 

caricaturas e historietas. Por un lado, exploraremos 

cómo esas representaciones dialogaron con los 

postulados del racismo cientificista y con una 

narrativa sobre la historia nacional, pero también 



 

357 
 

con estereotipos raciales de circulación 

transnacional y cosmopolita, en especial los 

producidos por la industria cultural estadounidense. 

Por el otro, examinaremos en qué medida la 

literatura infantil colaboró en la construcción y 

difusión de una identidad, una historia y una 

memoria nacional argentinas ancladas en el mito de 

la “nación blanca” (QUIJADA, 2004). 

La periodización comienza en 1919, con el 

lanzamiento de Billiken, la legendaria revista de 

editorial Atlántida, que se correspondió con dos 

procesos históricos propios de la década de 1920: 

por un lado, el aumento significativo y constante 

del público consumidor alfabetizado, producto de 

las políticas de alfabetización promovidas por el 

Estado desde fines del siglo XIX (ACREE, 2014; 

CARLI, 2002; LIONETTI, 2007; PRIETO, 1988); 

por otro, la apertura de la primera etapa de 

desarrollo de la industria editorial argentina y el 

surgimiento de emprendimientos editoriales que 

colocaron a los niños como destinatarios de sus 

productos (DE DIEGO, 2006). Cerramos el análisis 
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a mediados de la década del 40, porque entonces 

cristalizaron una serie de procesos que, creemos, 

suponen un punto de clivaje en relación al 

problema que nos interesa. Por entonces, la 

industria editorial y el mercado literario infantil 

pasaron a una etapa de consolidación (DE DIEGO, 

2006). Además, los gobiernos peronistas 

imprimieron profundas transformaciones en las 

políticas públicas dirigidas a la infancia (AVERSA, 

2008; CARLI, 2002, COSSE, 2006), mientras su 

reivindicación del “cabecita negra” como emblema 

de lo popular, y la emergencia de nuevos 

imaginarios relacionados con “lo mestizo” y el 

“criollismo,” provocaron mutaciones en los 

escenarios raciales construidos desde fines del siglo 

XIX (ADAMOSVKY, 2016b; LAMBORGHINI Y 

GELER, 2016). 

2. La cuestión racial y la literatura infantil 

A fines del siglo XIX y principios del XX, 

la voluntad de las elites políticas e intelectuales 

latinoamericanas se orientó a construir sociedades 
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de carácter nacional. En ese contexto, el racismo 

cientificista se consolidó como el prisma a partir 

del cual las elites interpretaron la cuestión racial en 

las sociedades latinoamericanas (DE LA 

CADENA, 2006). En Argentina, el imaginario 

racial decimonónico fue definido como un conflicto 

de dos mundos moralmente opuestos: civilización o 

barbarie
4
. Así, las poblaciones mestiza, negra e 

india fueron percibidas como biológicamente 

inferiores y como un obstáculo para el progreso y 

la modernidad. Por un lado, los indígenas se 

pensaron derrotados o exterminados en las distintas 

expediciones militares como las denominadas “La 

Conquista al Desierto” (1789) y “La conquista al 

Gran Chaco” (1884). Por el otro, las poblaciones 

negras fueron asociadas a un pasado remoto y 

                                                           
4
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desaparecido como consecuencia de su 

participación en las guerras por la independencia, 

por ser diezmada en las pestes del siglo XIX y a 

causa del mestizaje y posterior blanqueamiento 

(CHEYFITZ, 1997). Más allá de los distintos 

factores que pueden haber influido en el descenso 

cuantitativo de la población afrodescendiente, la 

“desaparición” se debe entender como un proceso 

social y cultural de larga duración que comenzó a 

tejerse en el período decimonónico y – como 

propondremos en este capítulo – se cristalizó en las 

primeras décadas del siglo XX propiciando la 

construcción del mito de Argentina como nación 

blanca y europea (QUIJADA, 2004; 

ADAMOVSKY Y OTROS, 2016). En ese sentido, 

para las elites de las décadas de 1880- 1890 “la 

negritud” progresivamente dejó de asociarse a 

marcas raciales y se reutilizó como un marcador de 

clase. Así, “lo negro” comenzó a aludir al mundo 

popular, lo criollo, a la milonga y lo grotesco 

(LAMBORGHINI Y GELER, 2016; GELER Y 

GHIDOLI, 2019). 
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Las tres primeras décadas del siglo XX 

fueron escenario de profundas trasformaciones 

socio-económicas, demográficas y políticas: 

urbanización, incremento de las oleadas de 

inmigrantes y ampliación del público lector entre 

los sectores medios y populares consecuencia del 

desarrollo del sistema educativo nacional público 

de las décadas anteriores (ACREE, 2011; 

ARTIEDA, 2015; SARLO, 1988). Este proceso de 

modernización, secularización y expansión 

metropolitana fueron configurando la idea de que el 

problema de las razas estaba clausurado. En 

cambio, se postuló que la cultura argentina del 

nuevo siglo XX era el resultado de un crisol de 

razas, del que emergería la “raza argentina”. Esta 

raza nacional en vez de ser concebida como una 

mixtura entre los componentes blancos y no 

blancos (negros e indígenas), fue entendida como 

blanca y europea. Progresivamente, se tendió al 

borramiento de las marcas étnicas raciales de los 

segundos. (ADAMOVSKY Y OTROS, 2016a). 
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En el proceso de construcción de 

imaginarios raciales, la literatura infantil cumplió 

un rol fundamental como transmisora y difusora de 

mitos e ideas sobre ciudadanía y raza (ACREE, 

2014; SZIR, 2007). A través de las páginas de las 

publicaciones periódicas, manuales y libros de 

lecturas para el público infantil, circularon diversas 

representaciones sobre la población 

afrodescendiente que acompañaron el desarrollo 

intelectual de los niños y niñas de principios del 

siglo XX e impregnaron sus miradas. A su vez, 

posibilitaron prácticas, comportamientos, 

sentimientos y modos de ver el mundo que 

incidieron en las subjetividades infantiles 

propiciando la construcción de una identidad 

nacional asociada a una pertenencia étnico-racial 

“blanca” (BERNSTEIN, 2011; SOARES DE 

GOUVÊA, 2005). 

Particularmente, en los años ’20 se produjo 

una modernización y diversificación de los medios 

de comunicación escritos y artefactos culturales de 

consumos para el público infantil que lograron un 
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alcance masivo y una sostenida continuidad en el 

mercado editorial (ACREE, 2014; JOSIOWICZ, 

2018; PRIETO, 1988; SARLO, 1988). En ese 

sentido, la emblemática revista Billiken de editorial 

Atlántida es un caso representativo de las 

posibilidades que inauguraron las transformaciones 

del nuevo siglo para la industria editorial ya que 

logró instalarse en el mercado nacional e 

internacional. Este semanario inició su publicación 

en el 17 de Noviembre de 1919 y en el mes de 

noviembre del año 2019 cumplió un centenario, 

convirtiéndose en el magazine infantil más antiguo 

a nivel mundial. Por estas razones resulta una 

fuente ineludible a la cual revisitar debido al 

notable lugar que ha tenido en el desarrollo de 

generaciones de niños y niñas argentinas y 

latinoamericanas durante más de un siglo de 

edición
5
. Billikense presentaba como “la revista de 

                                                           
5
Billiken se vendió en Argentina, Paraguay, Uruguay, Puerto 

Rico, Colombia, Venezuela y Chile. Desde su inicio el 17 de 

noviembre de 1919 hasta el 17 de noviembre del año 2019 ha 

publicado 5.143 ediciones, convirtiéndose en la revista 
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los niños” dirigiéndose a ellos como lectores 

modernos a través de una multiplicidad de formatos 

que incentivaron su participación a través de 

concursos, festivales y comités (BONTEMPO, 

2012). Su contenido incluyó comics, cuentos 

ilustrados cortos y en serie, historietas, novelas 

gráficas, cartas de lectores, actividades de 

manualidades, material educativo alineado con la 

currícula nacional argentina y noticias 

contemporáneas. 

Esta revista ha sido objeto de estudios que 

analizan las representaciones de la infancia y del 

consumo infantil (BONTEMPO, 2012) y el papel 

de Billikenen la formación nacionalista a través de 

la construcción de héroes nacionales 

(BRAFMANN, 1997; VARELA, 1993). No 

obstante, aún es un campo en indagación las 

representaciones raciales que esa revista difundió 

(JUÁREZ, 2018, 2019A Y 2019B). En efecto, 

durante las décadas del '20, '30 y 40 en Billiken 

                                                                                                    
infantil con más números publicados durante un período tan 

largo de tiempo. 
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circularon caricaturas de personajes negros en las 

tapas, historietas, publicidades, cuentos, juegos de 

ingenio, figuritas, juguetes para armar. También 

aparecieron como imágenes decorativas que 

acompañaban a los textos. Estas imágenes se 

presentaron en mayor cantidad en los años ’20 y su 

aparición comenzó a decrecer en los años ’30 y ’40, 

momento en que los personajes negros comenzaron 

a formar parte de las láminas y posters escolares 

coleccionables que aludían a temáticas variadas de 

la historia nacional o latinoamericana como la 

sociedad colonial, la revolución y guerra por la 

independencia, el rosismo, los héroes 

latinoamericanos. En suma, consideramos que la 

característica específica de las representaciones 

sobre la negritud en Billiken, en el período 

estudiado, es la yuxtaposición de sentidos 

importados y locales. En ese sentido, los 

estereotipos raciales iconográficos de la cultura 

estadounidense (que fueron copiados, reeditados o 

bien sirvieron de inspiración a las caricaturas que 

aparecieron en el semanario) se imbricaron con las 
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representaciones locales sobre la negritud 

promoviendo la consolidación del mito de 

Argentina como una “nación blanca” y el 

blanqueamiento del lector infantil. 

3. Estereotipos racistas entre lo local y lo 

transnacional 

En Billiken podemos identificar una 

marcada influencia estética de dos estereotipos 

racistas de la cultura estadounidense: el coon
6
 

(Figura 1) yel pickaninny
7
 (Figura 2). Dichos 

estereotipos se originaron en el contexto de la 

                                                           
6
Coon proviene de la abreviación de la palabra raccoon que 

significa mapache, animal autóctono de los bosques de 

América del Norte que posee una gran agilidad en la 

manipulación de objetos con sus patas delanteras, si bien 

estos animales no son domésticos, tienen gran capacidad de 

adaptarse a la vida cerca de los humanos pero suelen robar y 

destrozar las cosas a su alcance. Claramente este es uno de los 

estereotipos más deshumanizantes (PILGRIM, 2012). 
7
Ruz Zagal y Robin Bernstein indican que el prototipo del 

pickaninny más conocido en Norteamérica fue la figura de 

“Topsy”, personaje de la novela antiesclavista “La Cabaña del 

Tío Tom” de Harriet Beecher Stowe. La caricatura del 

pickaninny circuló por distintos objetos culturales como 

postales, afiches publicitarios, novelas y dibujos animados a 

fines del siglo XIX y principios de siglo XX. (RUZ ZAGAL 

Y OTROS, 2017; BERNSTEIN, 2011). Pickaninny proviene 

de la palabra portuguesa pequenino, palabra para referirse a 

los niños y niñas negras. 
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esclavitud de Estados Unidos durante el siglo XIX 

y se difundieron a través de distintos soportes 

visuales que formaron parte de la cultura material 

de la época (libros, revistas, publicidades, juguetes, 

latas de galletas, botellas, chocolates). Estas 

imágenes no solo reforzaron el discurso de 

superioridad racial sino también colaboraron en la 

asignación de características y roles específico para 

los cuerpos negros (PIETERSE, 1995; RUZ 

ZALGAR ET AL, 2017; PILGRIM, 2012).  

Figura 1 - Tapa de Billiken 

 

Fuente: Revista Billiken, 1937. 
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Figura 2 - Tapa de Billiken 

 

Fuente: Revista Billiken, 1937. 

El estereotipo del coon se caracteriza por la 

exageración de los rasgos faciales como el gran 

tamaño de la boca color rojo, nariz y labios 

gruesos, ojos blancos y saltones, el cabello corto y 

rizado (RUZ ZALGAR ET AL, 2017). A su vez, 

este estereotipo incorpora las influencias del género 
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teatral minstrel
8
, show norteamericano de comedias 

musicales que se desarrolló en la segunda mitad del 

siglo XIX y que se basaba en la caricaturización de 

los negros esclavos de las regiones rurales del sur 

de Estado Unidos.  

El coon era asociado con la animalidad, la 

torpeza y cuestionaba la humanidad del personaje 

negro. Entendemos que la importación y 

circulación de imágenes, ideas y modelos siempre 

implican una reformulación creativa, por lo cual se 

analizarán los modos en que estos estereotipos 

fueron apropiados y difundidos por los dibujantes e 

historietistas locales y cómo incidieron en la forma 

de percibir la negritud en Billiken. 

                                                           
8
El creador de esta forma racista de estereotipar a los 

afroamericanos fue Thomas D. Rice, comediante blanco 

neoyorquino que inventó el personaje de Jim Crow, 

pintándose la cara de negro interpretaba su adaptación de las 

canciones de los esclavos negros, inaugurando así un género 

en sí mismo. En la década del 20 y 30 del siglo XX, período 

de análisis de este artículo, estos shows estaba en franca 

decadencia sin embargo su influencia se extendería más allá 

del medio artístico. Cabe señalar que las leyes de segregación 

racial en Estados Unidos que tuvieron vigencia en el período 

1876-1965 se denominaron “Leyes Jim Crow” (JARDÍN, 

2016; PILGRIM, 2012). 
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Al respecto, la Figura 1 retrata a un coon 

cargando a un hombre blanco. En la parte inferior 

de la imagen se transcribe un diálogo “– El payaso: 

¡Qué lindo si todo el año fuese Carnaval!, – El 

negro: Lo mismo diría yo, si estuviera en tu lugar”. 

Esta caricatura de Ribas
9
 fue publicada en el mes 

de febrero, época de carnavales. En la imagen 

podemos observar la animalización del personaje 

negro, la incómoda postura de su cuerpo nos 

recuerda a la silueta de un animal de carga. El 

negro carga sobre su espalda a un hombre blanco y, 

a pesar de su evidente molestia, se dibuja una 

sonrisa en su rostro. Las expresiones faciales del 

negro contrastan con las siluetas graciosas y la 

utilización de colores primarios elegidos por el 

autor. A su vez, la saturación y calidez de los 

mismos transmiten sensación de alegría, diversión 

                                                           
9
Ribas es el seudónimo del dibujante español Federico Ribas 

Montenegro (1890-1952). En 1936 viajó a la Argentina por 

segunda vez a causa de la Guerra Civil Española, donde 

comenzó a trabajar en Editorial Atlántida por más de una 

década en donde se desempeñó en el cargo de Jefe de 

Dibujantes durante la década del ´40. En Billiken diseñó 

tapas, historietas e ilustró libros infantiles editados por 

Atlántida (BILLIKEN, 2017). 
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y felicidad que se opone al sufrimiento del 

personaje negro. En este caso, desempeña el rol del 

bufón quien, a pesar de sentir dolor o ira, debe 

entretener y atender a la gente blanca. Geler señala 

que fue en el marco del carnaval de fines del siglo 

XIX y principios del XX donde la negritud adquirió 

más visibilidad (GELER, 2011). No obstante, la 

autora apunta que las elites, particularmente de 

Buenos Aires, identificaron al “mundo popular” 

con lo negro y de esta forma encubrieron la 

discriminación racial como si sólo fueran 

marcadores de clase. La presencia de esta 

caricatura da cuenta de que la asociación de la 

negritud con los carnavales y “lo popular” continuó 

en la década del ´30. 

El segundo estereotipo que identificamos es 

el pickaninny, figura importante en la historia 

cultural de los EE. UU que representó a los niños y 

niñas afroamericanos esclavos con rasgos estéticos 

animalizados asociados al coon. Comúnmente son 

representados con ropas harapientas, descalzos o 

desnudos ya que su imagen está asociada a la 
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pobreza. Además aparecen solos, sin la compañía 

de un adulto o sus padres. Entre sus características, 

se encuentran su aparente resistencia o inmunidad 

al dolor, peculiaridad que sugiere que dichos 

cuerpos podrían ser susceptibles a ser golpeados, 

castigados, maltratados, rotos o reemplazados, es 

por eso que a pesar de que se trataba de figuras 

juveniles, los pickaninny estaban excluidos de la 

categoría de la infancia y eran considerados 

subhumanos (BERNSTEIN, 2001). En Estados 

Unidos, la concepción moderna de la infancia se 

construyó a partir de la idea de inocencia infantil 

asociada a la blanquitud. En ese sentido, Bernstein 

demuestra las maneras en que la idea de inocencia 

se atribuyó a los niños blancos en contraposición de 

los niños afroamericanos. Así los personajes 

infantiles blancos en la literatura y en los objetos 

culturales de la época fueron representados como 

inocentes, en cambio, las rrepresentaciones de 

niños negros fueron excluidas de la ella. La autora 

sostiene que la cultura popular estadounidense 

purgó la inocencia de representaciones de niños 



 

373 
 

afroamericanos entonces, el niño negro fue 

redefinido como un no-niño, un "pickaninny" 

(BERNSTEIN, 2001). 

En la Figura 2, de autor desconocido, 

podemos observar a un pickaninny acompañado de 

elementos propios de la cultura argentina, 

intervención que indica una apropiación local del 

estereotipo. Observamos un niño negro ingiriendo 

un mate sostenido por una mano blanca. De su cara 

caen lágrimas causadas por la bebida caliente. A 

diferencia de los pickaninny estadounidenses, aquí 

el niño sí expresa dolor, aunque es justamente 

dicho sufrimiento el objeto de humor de la 

caricatura. A pesar de sus lágrimas, no hay una 

mirada empática hacia el sufrimiento del niño, todo 

lo contrario, hay una ridiculización del dolor. 

También advertimos que el mate que está 

tomando el niño tiene un dibujo del Escudo 

Nacional Argentino, indicando que se trata de una 

bebida nacional. La leyenda escribe “El primer 

mate”. Muy a su pesar, el niño se está 

argentinizando. Sin embargo, para este niño 



 

374 
 

afrodescendiente, la nacionalización se produce a 

fuerza de su sufrimiento e indiferencia frente a su 

dolor. En ese sentido, su cuerpo racializado no 

aparece como pasible de ser protegido, 

excluyéndolo de la idea de inocencia. 

4. Del negro Tambito a la población 

afrodescendiente en “Nuestra Historia” 

Otros pickaninny que aparecieron 

periódicamente en Billiken fueron Tambito y los 

Betunes. El negro Tambito era el compañero de 

aventuras del personaje de Maria Osbone
10

 en la 

historieta que narraba las aventuras, bromas y 

travesuras de los dos niños (1920-1920). Los 

Betunes fueron los protagonistas de la historieta 

“La familia de Betuncete” (1921 a 1923) y 

posteriormente reaparecerán en “Aventuras de los 

Betunes” (1929 a 1936). Por otra parte, referencias 

a coons aparecieron en las caricaturas “La vida en 

Trompópolis” (1920 a 1921) y “Villa Motita” 

                                                           
10

Marie Osbone fue una actriz infantil estadounidense de cine 

mudo, quien protagonizo películas populares entre los años 

1914 a 1919. En esta historieta aparece mencionada con 

nombres como Maria, Mariquita, Mary.  
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(1923) y en las historietas “Los sueños de 

Tomasito” (1921) y “Chang, el detective más joven 

del mundo” (1935 a 1940). Estas caricaturas e 

historietas buscaban crear un efecto humorístico en 

el lector infantil a partir de la representación 

grotesca
11

 de los cuerpos negros. Esta exageración, 

deformación y distorsión de los rasgos físicos como 

la boca, ojos y extremidades propiciaban la 

deshumanización de los personajes negros 

(GHIDOLI, 2016; NABUYOSHI, 2013). 

En la Figura 3 y Figura 4 podemos advertir 

la representación grotesca de los Betunes y de 

Tambito así como el trato diferenciado que reciben 

los cuerpos negros respecto de los blancos. 

 

 

                                                           
11

Categoría estética basada en la distorsión de las formas, que 

tiene como objetivo alejar al espectador de los modelos 

conocidos. De esta manera, el receptor genera emociones 

como risa, horror o repulsión. Lo grotesco como un choque 

irresuelto entre reacciones incompatibles, la risa por un lado y 

el horror o la repugnancia por el otro. En la cultura occidental 

se han elegido como sujetos de exageración y deformación a 

personas pertenecientes a otras culturas o razas, como modo 

de despersonalización y degradación (GHIDOLI, 2016). 
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Figura 3 - La vida en Trompópolis 

 

Fuente: Billiken, 1921. 

La caricatura de la Figura 3 muestra cómo 

es un día en Trompópolis, un reino gobernado por 

el rey Geraldo, un niño blanco, que tiene como 

súbditos a “los negritos” residentes de este lugar. 

La caricatura es presentada como una crónica de un 

corresponsal que reporta las novedades de ese lugar 

perceptiblemente lejano, exótico y primitivo: 

Geraldo, rey de Trompópolis, que 

estaba cansado de los viajes en 

elefante, ideó la construcción de 

un ferrocarril. Fue una tarea 

pesada en la que le ayudaron con 

su mejor voluntad sus negros 

súbditos. Cuando estuvo pronto, 

Geraldo se encargó del puesto de 

maquinista y, el primer ministro, 

de la casilla de señales. Los 

negritos tomaron asientos en los 

vagones y los animales sobre el 
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techo. Afortunadamente no había 

túnel. Un negrito se fabricó un 

taxi con una tortuga y hace 

bastante negocio llevando 

pasajeros al hotel. La era del 

progreso se ha iniciado para 

Trompópolis. (BILLIKEN, 

1921). 

En la imagen observamos a los habitantes 

de Trompópolis mirando con felicidad el tren 

conducido por el niño-rey, cuyos rasgos y 

vestimenta se diferencian de las de sus súbditos, 

quienes además no se logra distinguir es si se tratan 

de adultos o de niños. En este ejemplo, una vez más 

advertimos la diferencia en el tratamiento dado a 

los cuerpos de los niños blancos respecto de los 

niños negros. Estos últimos son representados de 

manera grotesca y deshumanizada y sobre ellos 

recaen tratos violentos. Si bien pueden ser sujetos 

pasibles de ser integrados, no se generan empatía 

hacia sus acciones y sentimientos y por ende no 

merecen ser protegidos, tampoco considerados 

inocentes. Podemos señalar que la construcción de 

la categoría de infancia que Billiken construyó 

excluyó la variable étnico-racial de sus 
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representaciones, en ese sentido, los niños 

afrodescendientes que daron excluidos de la 

categoría de infancia. 

Figura 4 – Pintamonas embromado 

 

Fuente: Revista Billiken, 1921. 
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En la Figura 4, Marieta y Tambito se 

acercan al pintor Pintamonas que los echa de su 

lado. Al ver que los niños no le hacen caso, “tomó 

un pomo de pintura y, apretándolo puso la cara de 

Tambito a la miseria”. En este ejemplo, es Tambito 

quien recibe el maltrato, pero curiosamente a lo 

largo de las viñetas que lo retratan en distintas 

situaciones, siempre se encuentra con una sonrisa. 

Esta actitud se asemeja a la conducta del 

pickaninny estadounidense quien normalmente 

acepta alegremente la violencia y, frente a una 

situación de amenaza, nunca experimenta ni 

expresa dolor ni sufre heridas (BERNSTEIN, 

2011). Finalmente, Marieta planea una travesura 

para vengarse del maltrato a Tambito y, a 

diferencia de su compañero, sale ilesa de la 

situación y como justiciera. 

En los ejemplos analizados advertimos la 

presencia de un “ideal integracionista” donde 

negros y blancos conviven en los mismos espacios 

y participan de las mismas actividades (SOARES 

DE GOUVÊA, 2005). Sin embargo, las formas de 
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representación, tratos y roles dados a los cuerpos de 

los niños y adultos negros sugieren jerarquías entre 

ambos. Por un lado, los cuerpos negros ocupan el 

rol de bufones y personajes cómicos secundarios, 

además son objeto del maltrato o violencia. Por el 

otro, los personajes blancos representan los valores 

morales de la civilización como el progreso, la 

valentía, la inteligencia y la decencia. Otro 

elemento a destacar son los nombres de los 

personajes, mientras que los personajes blancos se 

llaman Marieta, Pintamonas, señor Pancetas o 

Geraldo, los personajes negros son mencionados a 

partir de marcas raciales como “el negrito Tambo”, 

“los negritos”, “el negro”. La "pertenencia" racial, 

el fenotipo y los cuerpos grotescos son los 

elementos que distinguen y dan identidad a los 

personajes negros en las narrativas. 

Todos estos análisis nos hacen concluir que, 

durante los años ‘20 y ’30, las representaciones 

sobre la negritud en Billiken mixturaron la estética 

y los estereotipos iconográficos racistas 

norteamericanos con sentidos locales sobre “lo 
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negro”. La representación grotesca de la negritud 

reforzó su identificación como un elemento 

externo, exótico y ajeno a la cultura argentina. No 

obstante, en la Argentina, la negritud se asoció con 

el “mundo popular” y en dicho marco el negro fue 

un sujeto plausible de regeneración y por ende de 

ser integrado a la sociedad (GELER, 2011) pero 

como advertimos en el análisis de las caricaturas, 

esta integración se dio a partir de un rol 

jerárquicamente subordinado y la ausencia de 

empatía hacia los sentimientos y violencias sobre 

sus cuerpos. 

Por último, presentaremos, de manera 

preliminar, los elementos emergentes en las 

representaciones de la negritud de los años ‘30 y 

’40. En estos años, las láminas escolares 

coleccionables incorporaron referencias históricas 

que incluyeron a la población afrodescendiente en 

la narrativa histórica nacional. Un ejemplo es la 

lámina escolar de la Figura 5 “Nuestra Historia: la 

tiranía” que hace referencia al período rosista. 
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Rosas
12

 fue presentado como un tirano, alejado de 

los valores políticos y morales republicanos y 

liberales. Su vinculación con la población negra 

enfatiza esta interpretación ya que las elites 

decimonónicas entendieron a la participación de 

Rosas en los candombes y carnavales como una 

manifestación de la poca inclinación del 

gobernador hacia la civilización (GELER, 2011). 

La lámina resalta la estrecha relación entre Rosas y 

la población afrodescendiente a partir de la 

representación de un candombe que ocupa el centro 

de la imagen junto con el epígrafe: 

La gente de color que sumaba en 

Buenos Aires más de quince mil 

almas, era muy adicta a Rosas y 

este no desdeñaba en ir a las 

fiestas que se daban en su honor. 

El barrio de La Concepción era 

llamado ‘de los negro’ por la 

cantidad de éstos que habitaban 

esos lugares. (GELER, 2011) 

En esta imagen podemos advertir la 

influencia de referencias estéticas locales como lo 

                                                           
12

Juan Manuel de Rosas fue gobernador de la Provincia de 

Buenos Aires entre 1829 a 1832 y 1835 a 1852. Su figura fue 

muy controversial en la historiografía. 
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fue la icónica obra de Martín Boneo “Candombe en 

tiempos de Rosas”
13

 (Figura 6) que ilustra la 

participación del gobernador junto a su familia en 

un candombe de Buenos Aires. En ella, se retrató a 

la población negra con elementos que el autor 

consideró propio de los esclavos y la plebe: 

vestimenta amplia, pies descalzos, ropas coloridas, 

vestidos amplios, tambores, danzas. Cabe señalar 

que dichas representaciones continúan presentes en 

los actos escolares argentinos (ONCORÓ LONGO, 

2011). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

Martín Boneo fue un pintor argentino (1829-1915) que se 

inscribió dentro de la corriente estética que se preocupó por 

representar escenas y características típicas de la vida 

cotidiana, las costumbres y la inmigración. 
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Figura 5 - Nuestra Historia 

 

Fuente: Revista Billiken, 1941. 
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Figura 6 - Candombe en tiempos de Rosas 

 

Fuente: Boneo, Martín. Biblioteca virtual Miguel de 

Cervantes. 

Estas imágenes nos ilustran los modos en 

que se representó la negritud localmente. Mientras 

que en Estados Unidos, lo negro era considerado 

torpe, estúpido y por ende un no-humano, según 

Geler (2011) los estereotipos locales (si bien se 

burlaban de las formas y costumbres de la 

población afrodescendiente) asociaron “lo negro” 

con la lealtad y la laboriosidad, hecho que 

posibilitó considerar a esta población como sujetos 

pasibles de regeneración. De todas formas, estas 
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representaciones locales reforzaron la dicotomía 

civilización y barbarie, vinculando “lo negro” con 

lo popular, indisciplinado e indeseado. Por otra 

parte, se representó “lo blanco” asociado con 

conductas, valores y estilos burgueses dignos de 

imitar. Consideramos que estas mutaciones en la 

representación estética de la negritud, así como su 

incorporación en la narrativa histórica nacional, 

responden a las rápidas transformaciones 

socioeconómicas, demográficas y urbanas que 

experimentaba Argentina hacia la década del ’30, 

por eso en la narración histórica de Billiken la 

población afroargentina es referenciada como un 

elemento del pasado ya desaparecido y sin razón de 

ser en una sociedad homogénea, integrada y 

moderna. 

5. Consideraciones finales 

Las formas de representación de la negritud 

en las caricaturas e historietas de Billiken 

estuvieron altamente influenciadas por los 

estereotipos de la cultura norteamericana. Esta 

recepción y circulación de imágenes e ideas sobre 
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la negritud no consistió en una mera reproducción 

sino que implicó resignificaciones y 

reformulaciones. Identificar esta yuxtaposición de 

sentidos fue uno de los objetivos de este artículo. 

Billiken presentó una propuesta 

integracionista que posicionó “lo blanco” y “lo 

negro” en una dicotomía jerárquica. En 

consonancia con las representaciones iconográficas 

estadounidenses, la negritud fue asociada a lo 

salvaje, primitivo, torpe, ignorante, indisciplinado 

mientras que a la blanquitud le fueron asignados 

valores vinculados al progreso, la valentía, la 

inteligencia, el decoro y decencia. Así, durante la 

década del ’20 en las caricaturas e historietas, los 

personajes negros se representaron de manera 

grotesca, sus roles como personajes secundarios, y 

el trato violento y falta de empatía frente a su dolor 

enfatizaron esta antinomia. Sin embargo, pudimos 

identificar que los sentidos de la negritud se 

asociaron al “mundo popular” especialmente 

vinculado con el carnaval porteño. 
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En los años ’30 emergieron nuevas formas 

de representar estéticamente a la negritud que 

adoptaron estilos locales. La población 

afrodescendiente fue incorporada a las narrativas 

históricas, aunque su presencia fue tratada como un 

elemento del pasado ya desaparecido. Cabe 

destacar que estas representaciones que circularon 

en la literatura infantil no solo materializaron un 

discurso existente sino también pudieron funcionar 

como guías o guiones para el desarrollo de 

comportamientos y modos de relacionarse con esos 

cuerpos racializados. En ese sentido, Billiken 

colaboró en la difusión de una pedagogía de la 

invisibilización, que educó la mirada de los niños y 

niñas a ver en “lo negro” valores moralmente 

indeseados y empatizar con valores de la cultura 

blanca. 
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“Quantas histórias lindas, 

inventadas e contadas ao pé do 

fogo em noites de inverno por 

vovós imaginosas, perderam-se, 

foram esquecidas, por falta de 

alguém que as escrevesse. E, 

mesmo escritas, por falta de 

alguém que as lesse”! 

(Pedro Bandeira) 

1. Introdução 

Em diálogo com a epígrafe, elucidamos o 

fato de que permitir à criança o contato com 

narrativas literárias, nos primeiros anos de vida, ler 

para ela, ler junto com ela, promover ações de 

incentivo à leitura, contribui para o 
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desenvolvimento de capacidades como leitura, 

escrita, pensamento lógico e imaginação. Literatura 

é uma arte da linguagem, uma manifestação 

cultural que é ensinada, precisa ser desenvolvida e 

compartilhada socialmente. 

Ao ouvir histórias, a criança tem contato 

com livros que carregam as riquezas das culturas 

acumuladas por diversos povos e etnias. A partir 

desse encontro, o leitor será capaz de comentar, 

indagar, duvidar ou discutir sobre o que foi lido e, 

nesse confronto de ideias e pensamentos, em um 

ambiente coletivo, será capaz de desenvolver sua 

linguagem e pensamento, em interação com o 

outro, por meio do diálogo, de signos e significados 

sociais que lhes garantem ricas experiências 

literárias e formação humana. 

Para Vygotsky (1995), as histórias 

ficcionais (como contos maravilhosos, fábulas, 

poemas), ao mesmo tempo em que promovem um 

distanciamento da realidade, possibilitam uma 

compreensão mais profunda do tempo ou espaço 

narrado e das diferentes subjetividades humanas. 
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Assim, a criança que ouve histórias desde pequena 

estabelece relação com o seu mundo, reflete sobre a 

diversidade, aprende e se desenvolve. 

Assim, essa pesquisa é resultado de um 

Trabalho de Conclusão de Curso em Pedagogia e 

que integra o grupo de pesquisa “Mediação 

pedagógica da leitura nas bibliotecas escolares da 

rede municipal de ensino de Londrina”, da 

Universidade Estadual de Londrina-PR, e teve 

como objetivo geral identificar personagens negros 

como protagonistas, no acervo do Programa 

Nacional Biblioteca Escolar (PNBE, 2010). Nesse 

sentido, o estudo teve a finalidade de contribuir 

para ampliar a discussão relativa à formação 

humana do sujeito leitor. Como objetivo específico, 

buscou-se refletir acerca do papel que a Literatura 

Infantil desempenha na formação humana e 

cultural, além de investigar a importância da 

representação de personagens negros na Literatura 

para a formação literária da criança. 

A investigação metodológica desenvolveu-

se por meio de pesquisa bibliográfica e documental. 
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Resumidamente, pode-se dizer que a partir da 

busca pela compreensão das determinações da 

ausência de personagens negros em obras literárias 

infantis, considerado como o problema inicial dessa 

pesquisa, delineou-se o percurso metodológico, 

considerando a contribuição dos dados produzidos 

nas dissertações das autoras Bernardes (2018) e 

Lopes (2012), as quais fomentaram reflexões 

acerca da construção da identidade étnico-racial 

pela criança a partir da leitura e mediação de obras 

com protagonismo negro na escola. Para isso, 

utilizamos teóricos da área da Literatura Infantil, 

Literatura Afro-brasileira e da Teoria Histórico-

cultural. 

O recorte temporal foi o ano de 2010, pois o 

edital de seleção das obras infantis de 2010 do 

Programa Nacional de Biblioteca Escolar (PNBE) 

estabelecia mudanças significativas. Esse edital 

orientava que as obras selecionadas deveriam estar 

em acordo com a política educacional vigente, a lei 

10.639/2003, e norteava a contemplar obras que 

valorizassem a identidade nacional em suas mais 
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diversas vertentes culturais e que as obras literárias 

compreendessem temas referentes à diversidade em 

seu sentido mais amplo, inclusive o racial (MEC, 

2009). 

A Lei 10.639, de janeiro de 2003, alterou a 

Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 9.394 de 20 de 

dezembro de 1996. Os artigos 26 e 79 tornam 

obrigatório o ensino da História, Cultura Africana e 

Afro-brasileira no currículo oficial das redes de 

ensino públicas e privadas brasileiras. Essa Lei tem 

caráter obrigatório, o que contribui para o avanço 

legal e para a compreensão da identidade do negro 

como herança cultural e ainda reconhece o 

protagonismo negro em sua trajetória histórica. 

A necessidade da obrigatoriedade da Lei 

10.639/2003 aponta para a resistência nas 

discussões a respeito da questão racial, cultura 

étnica e identitária no currículo escolar brasileiro. 

Contudo, são mecanismos legais que possibilitam a 

necessária discussão sobre a invisibilidade da 

cultura negra e a justiça social. Assim, ainda no 

século XXI, continua-se a desenvolver recursos 
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educacionais para valorizar a história dos negros, 

formar as gerações futuras para um bom 

relacionamento humano étnico-racial com todas as 

culturas e diminuir os conflitos de desigualdade. 

Para tal processo de formação humana torna-se 

importante organizar espaços para reflexão sobre a 

trajetória histórica da população negra, sua 

contribuição cultural, apreciação estética e literária. 

A trajetória histórica do povo negro foi 

acompanhada de muitos enfrentamentos. Não é 

somente a história de um grupo que veio da África, 

fala-se aqui da base histórica do Brasil e de boa 

parte do povo brasileiro. Narrar a trajetória do 

negro no Brasil é, antes de tudo, falar de um 

personagem social que esteve presente desde o 

início e contribuiu imensamente para a constituição 

da história do país. A história ligada ao negro no 

Brasil também traz um rico legado de expressões 

artísticas e que estão enraizadas no patrimônio 

sociocultural. 

A identidade de um povo não é uma questão 

dos negros, brancos ou índios, é uma questão de 
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qualquer cidadão. É o conjunto de histórias e 

relatos de vários indivíduos que compõem o 

panorama histórico-cultural. Com isso, vê-se que a 

cultura é produzida pelos seres humanos na 

interação com o(s) outro(s) ao longo das gerações. 

A história é um elemento da cultura que constitui o 

ser humano (VYGOTSKY, 1995). 

Pensando nesta história, da cultura africana 

que deixou uma extensa bagagem cultural ao povo 

brasileiro, busca-se analisar as representações da 

população negra, tanto na história quanto em seus 

traços deixados na Literatura, especialmente na 

Literatura Infantil. A história da África faz parte da 

constituição cultural, social e biológica da nação 

brasileira. Dessa maneira, torna-se importante 

compreender os determinantes econômicos da 

escravidão mercantil, desde a África antes dos 

Portugueses, abrangendo o Brasil e o mundo, a luta 

pela conquista de liberdade, as contribuições 

sociais, culturais, chegando até no contexto da Lei 

10.639 em 2003, que tornou obrigatório o ensino da 

Cultura Africana e Afro-brasileira em todo o 
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sistema escolar nacional. Essa Lei é importante 

para este trabalho, em particular, pois dialoga com 

as políticas públicas para a Literatura. 

Trabalhar questões étnico-raciais na escola 

impulsiona alunos e professores a conhecer a 

pluralidade cultural do Brasil, além de atenuar a 

desigualdade social e problemas relacionados à 

baixa autoestima dos alunos. A Literatura Infantil 

torna-se um importante instrumento aliado à 

proposta de discussão de temas e questões sociais 

áridas desde a infância, pois promove a reflexão 

sobre a África no Brasil, sua profunda contribuição 

à formação cultural e humana da criança, à 

convivência e respeito à pluralidade étnico-racial 

presente na população brasileira, em especial com a 

população afro-brasileira. 

Compreender o pluralismo cultural e étnico 

auxilia também no combate ao racismo e ajuda a 

construir uma sociedade mais humana e consciente 

de suas raízes multiculturais e pluriétnicas. Pensar 

na Lei 10.639 e suas reverberações para a escola, 

sociedade e indivíduo é, antes de tudo, parte da 
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história de luta política do povo negro brasileiro. 

Esta Lei é um instrumento de reconhecimento da 

nossa base cultural africana, pois combater o 

racismo é construir uma sociedade mais igualitária. 

2. O negro na literatura infantil: perspectivas e 

possibilidades 

O surgimento dos primeiros personagens 

negros na Literatura Infantil, na posição de 

protagonismo, manifesta-se uma conquista de 

espaço, que antes não existia, a qual historicamente 

atende a uma demanda da sociedade por 

valorização de ícones identitários. Após a abolição 

da escravatura no Brasil, algumas representações 

do negro começaram a surgir na Literatura e nas 

Artes, contudo inicialmente com narrativas que não 

valorizavam a sua contribuição social e cultural, 

mas destacavam somente a saga da escravidão. 

Até a década de 1920, as personagens 

negras estavam ausentes ou ligadas ao contexto 

escravocrata na Literatura brasileira. Após esse 

período, houve um pequeno movimento de 

integração na Literatura e nas Artes. Entretanto, o 
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espaço social de inserção do negro na Literatura 

Infantil era o de estereótipo das características 

etnocêntricas e de construção imagética de 

embranquecimento das personagens (GOUVEIA, 

2005). 

No Brasil, a Literatura Infantil só veio 

surgir no final do século XIX, antes disso, a 

circulação de livros era precária e representada pela 

cultura portuguesa (LAJOLO; ZILBERMAN, 

2007). Na primeira metade do século XX, Monteiro 

Lobato contribuiu para a Literatura Infantil com a 

criação dos primeiros personagens negros: a tia 

Nastácia, o Tio Barnabé e um ser ficcional místico, 

o Saci-Pererê, que se assemelha a uma criança 

negra, em busca de retratar um pouco da 

nacionalidade brasileira. 

Assim, é preciso considerar o contexto de 

produção dessas obras lobatianas, ou seja, ocorreu 

numa sociedade eugenista e pós-escravocrata. 

Contudo, essas personagens abriram caminho para 

a representação de outras personagens negras na 

Literatura Infantil que, com o passar dos anos, e 
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com as mudanças na concepção da sociedade e 

lutas sociais, passou a desenvolver abordagens 

mais inclusivas no sentido da igualdade racial. 

Observam-se avanços pequenos, mas que refletem 

as mudanças da esfera social nos campos artísticos, 

pois são expressões humanas. 

Antes da década de 1970 a presença de 

personagens negras era quase inexistente nas obras 

infantis e, quando apareciam, estavam ligadas à 

submissão, servilismo ou piedade (DEBUS, 2013). 

Somente a partir de 1975 é que se encontra uma 

produção literária mais comprometida com uma 

representação da vida social brasileira (JOVINO, 

2006). A primeira protagonista negra foi a 

personagem Tânia, uma menina negra que 

vivenciava conflitos relacionados a sua aparência. 

Na obra “Nó na garganta”, escrita em 1980, por 

Mirna Pinsky, a personagem Tânia é apresentada 

como uma menina pobre, sem brinquedos e alvo de 

chacotas por seus colegas. Ao longo da história ela 

vivencia várias situações de sofrimento e 

humilhações. Ao final do enredo, ela tem o 
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reconhecimento de sua beleza (SILVA et al., 

2020). Jovino (2006) salienta que é preciso ter 

cuidado quando as denúncias de questões sociais 

são feitas apresentando somente os personagens 

negros, pois isso tende a repetir estereótipos que se 

pretendiam romper. 

Iniciado na década de 1970, com o 

rompimento de representações que determinavam 

posições fixas, os personagens negros ganham 

força na contemporaneidade. Atualmente as 

produções afro-literárias buscam “uma fusão entre 

traços fenótipos e história, ambas apresentam nesta 

nova conjuntura, como um ambiente cultural, 

político e social de afirmação identitária” (SILVA 

et al., 2020, p. 181). São novas configurações de 

representação da estética negra disseminada por 

meio de obras infantis, que visam fortalecer as 

identidades negras. Portanto, foi somente a partir 

da década de 1980 que os personagens negros 

começaram a ganhar protagonismo. 

Atualmente, a Literatura Infantil parece se 

atentar a enredos e representações que valorizam a 
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identidade negra. Principalmente após a sanção da 

Lei 10.639 de 2003, que contribuiu para a inserção 

de livros infantis de autoria nacional, que defendem 

a valorização da história e cultura deste grupo 

étnico-racial, que tanto contribuiu para a formação 

cultural do nosso país. 

3. Literatura afro-brasileira: formação cultural, 

humana e identidade 

A presença da criança negra como 

protagonista na Literatura Infantil é uma conquista 

recente de uma antiga reivindicação da sociedade 

brasileira. A partir da Lei que tornou obrigatória a 

inserção do ensino de história da África e da 

cultura negra no currículo das escolas brasileiras, o 

mercado literário vem trazendo algumas obras 

infantis, nas quais a figura do negro aparece como 

personagem principal, vindo a compor também 

acervos de Programas Nacionais de acesso à 

Literatura. Contudo, verifica-se pela história de 

lutas que este espaço de protagonismo não foi fácil 

e rápido, mas contou com empenho de movimentos 

sociais, intelectuais, escritores e profissionais da 
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área da Educação, os quais reconheceram a 

relevância social dessa questão. 

A representação da imagem da criança 

negra em um livro infantil torna-se um importante 

instrumento de aquisição da diversidade cultural. 

Isso possibilita o combate ao racismo e a conquista 

de um espaço de direito, pelos princípios da 

democracia. Por intermédio da leitura, as crianças e 

jovens afrodescendentes podem sentir-se 

representados em sua expressão física e valorização 

positiva dos seus traços étnico-culturais, que por 

muitos séculos foi desvalorizado e marginalizado. 

A negação desse espaço de participação e 

protagonismo do negro na sociedade persiste até os 

dias atuais. Mas hoje, a partir das lutas e 

conquistas, conseguimos olhar para essas histórias 

de maneira crítica, tomando-as como forma de 

questionar as estruturas nas quais nos constituímos 

como seres humanos. É importante que desde 

criança o aluno perceba as desigualdades da 

sociedade em que está inserido, por meio da leitura 

e interpretação crítica, reflexão e questionamento 
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do espaço artístico. Assim, o professor tem um 

papel fundamental nesse processo, pois a partir de 

um olhar crítico da história será capaz de construir 

novos entendimentos dos aspectos culturais das 

obras, para além do tema da escravidão. 

A Literatura possibilita colocar as crianças 

em contato com diferentes épocas e valores. A 

criação literária, por ser um produto humano, é 

complexa, diversa, misteriosa e reflete a própria 

condição humana. É por meio da Literatura e das 

Artes em geral que “os homens têm a oportunidade 

de ampliar, transformar ou enriquecer sua própria 

experiência de vida” (COELHO, 2000, p. 28), em 

uma intensidade maior e em uma dimensão que 

supera o imaginário, o impossível. Além disso, 

possibilita ao seu leitor percorrer o campo do real e 

do maravilhoso. Em cada época, a narrativa 

literária compreendeu e produziu narrativas ao seu 

tempo, pois os autores são sujeitos históricos. A 

criação literária expressa toda a pressão do 

contexto social, os aspectos ideológicos, culturais, 

políticos e de mudança social (COELHO, 2000). A 
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Literatura tem a possibilidade de mostrar às 

crianças diferentes épocas, seus valores e 

contradições. 

Para a teoria histórico-cultural, a Literatura 

tem papel social na formação cultural e histórica 

das crianças. O acesso aos objetos culturais como 

livros, obras de arte, histórias, brinquedos, 

configura-se como ferramentas culturais e meios 

para a humanização das crianças, ou seja, 

essenciais para o desenvolvimento da inteligência. 

As histórias, mesmo fictícias, possibilitam uma 

compreensão mais profunda da realidade 

(VYGOTSKY, 1995). 

A leitura de uma história oportuniza a 

identificação com as personagens, sensações, 

reflexões, valores na consciência do leitor infantil. 

O seu conhecimento estético e ético interfere 

diretamente na formação da consciência individual 

(ABRAMOVICH, 1997; BAKHTIN, 1997). A 

leitura literária é capaz de ampliar, transformar e 

enriquecer a experiência de vida, por isso a 

importância da criação de contextos motivadores 
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para que a criança tenha contato com os livros em 

um ambiente propício como o da biblioteca escolar 

(SILVA, 2006). 

4. Bibliotecas escolares e o PNBE (2010): 

pesquisa bibliográfica de obras com 

personagens protagonistas negros 

As bibliotecas escolares são espaços onde as 

crianças podem refletir sobre os fatos históricos 

que marcaram a sociedade em que vivem, 

desenvolvendo, assim, um pensamento histórico, 

buscando compreender “porque determinadas 

narrativas foram construídas sobre o passado e 

porque algumas permanecem mais e outras menos” 

(OLIVEIRA; CANDAU, 2010, p. 17). 

Permitir o contato das crianças, 

independentemente de suas etnias, com produções 

literárias que valorizem a cultura negra, contribui 

para romper com os estigmas raciais que afetam a 

autoestima das crianças negras brasileiras. Ao 

mesmo tempo, o contato com a cultura 

afrodescendente por meio da Literatura Infantil 

enriquece a formação humana, artística e histórica 
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das demais crianças e possibilita o 

desenvolvimento de valores éticos, de justiça, 

respeito e igualdade racial. 

As crianças são capazes de estabelecer 

relações com o mundo para aprender, imaginar e 

criar (SILVA; ARENA, 2012). Por isso, a infância 

é um período de extrema atenção para o 

desenvolvimento e inserção à cultura escrita e ao 

desenvolvimento da capacidade literária. Mesmo na 

Educação Infantil, as crianças não alfabetizadas 

podem ter contato com as narrativas históricas 

literárias e, assim, serem instigadas pelo professor 

leitor a atribuir sentido ao que ouvem e, 

posteriormente, apropriarem-se da escrita. Por isso 

a importância da escola em promover a vivência de 

experiências significativas, destacando a biblioteca 

escolar como espaço para criar necessidades de 

leitura na criança, para que ela possa se expressar e 

se comunicar. 

Assim, a Literatura Infantil, desde que 

adequadamente mediada e organizada em um 

ambiente propício como o da biblioteca escolar, 
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produz sentidos decorrentes das experiências 

relacionadas à leitura, vindo a contribuir para o 

processo de humanização das crianças e, assim, 

torna-se um poderoso instrumento de inserção no 

mundo da cultura escrita. A leitura mediada pelo 

professor no espaço escolar insere a criança no 

processo de formação do “pequeno leitor” e no 

contato com a Literatura (SILVA; ARENA, 2012). 

Assim, é necessário promover atividades que 

utilizem a escrita e a leitura para o 

desenvolvimento das potencialidades infantis. 

Para a análise e discussão de dados, baseou-

se na seleção de onze obras infantis do PNBE 2010 

para a Educação Infantil que apresentavam o 

personagem negro, especialmente como 

protagonista do enredo, e também mais quatro 

títulos do acervo do PNBE 2010 para o Ensino 

Fundamental. Assim, identificamos um conjunto de 

15 obras do PNBE 2010 com personagens negros 

como protagonistas. A obra literária, por ser uma 

síntese da essência humana, torna-se um objeto 

precioso de análise histórica e social, explicitando 
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suas contradições pessoais e sociais. Neste capítulo, 

destacamos a seguir três obras, nas quais se buscou 

entender a relevância de personagens negros como 

protagonistas na Literatura Infantil e suas 

implicações na construção da identidade étnico 

racial da criança leitora. 

Por meio das dissertações das autoras 

Bernardes (2018) e Lopes (2012), que mapearam o 

(PNBE) 2010, investigou-se a importância da 

Literatura da Cultura Africana e Afro-brasileira. O 

PNBE foi um Programa do Governo Federal que 

teve como objetivo disponibilizar acesso de livros 

aos alunos e professores como um bem cultural, 

promover práticas de leitura literária, ampliar 

espaços de leitura e bibliotecas escolares em todo 

território nacional. 

4.1. Bernardes (2018): o protagonismo negro na 

Literatura Infantil (PNBE 2010) 

Os acervos do PNBE de 2010 continham 

100 obras destinadas à Educação Infantil e foram 

analisadas por Bernardes (2018). Do total, 26 obras 

possuíam a temática da Cultura Africana e Afro-
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brasileira. Porém, para esse trabalho de 

identificação, foram encontradas somente 11 obras 

que contêm o protagonismo negro. No Quadro 1 

estão as obras utilizadas para essa discussão. 

Quadro 1: Obras do acervo do PNBE 2010 com 

protagonismo negro 

 
Fonte: elaborado ela autora a partir de Bernardes (2018). 

No ano de 2010 o PNBE destinou 10,7 

milhões de livros para 86.379 escolas públicas de 

Educação Infantil. Naquela edição, houve melhoras 

significativas em relação à inclusão da diversidade 

nas obras, se comparado às anteriores, pois houve a 

preocupação de não selecionar obras com 

narrativas de concepções didatizantes, 

preconceituosas, moralistas, estereotipadas e 

discriminatórias. 
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No edital de 2010, a diversidade foi 

caracterizada em sentido amplo. Foram destacados 

princípios de valorização da identidade nacional em 

suas mais diversas vertentes, contemplando a 

inclusão de jovens, adultos e crianças com 

necessidades educacionais especiais ao sistema de 

ensino, nos termos da legislação vigente, o que tem 

orientado todas as ações do MEC (PNBE, 2010). 

Nesse sentido, pensar a “diversidade” é refletir 

sobre temas sociais como a discriminação de 

gênero, raça, economia, deficiência, classe social, 

estereótipos, entre outros. O edital salientava que 

havia um esforço para cumprir a legislação 

educacional vigente, pressupondo a Lei 10.639 de 

janeiro de 2003. Assim, fazer referência sobre as 

histórias da Cultura Africana e Afro-brasileira, de 

forma literária, permite o reconhecimento e a 

aproximação da complexa composição da 

sociedade brasileira. 

Frente a isso, com base em Bernardes 

(2018), identificamos que somente 11 obras 

possuíam o protagonismo negro na linguagem 
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visual ou abordavam a temática da Cultura 

Africana na linguagem verbal. Apresenta-se, a 

seguir, duas destas obras: “A menina e o tambor” e 

“Cadê”, que selecionamos para identificar o 

protagonismo negro. 

4.1.1.“A menina e o tambor”, de Sônia 

Junqueira 

Figura 1 – Capa do livro “A menina e o tambor”, de Sônia 

Junqueira. 

 

Fonte: Google Imagens (2021).  

Esse é um livro escrito por Sônia Junqueira, 

com ilustrações de Mariângela Haddad, e leva o 

título de “A menina e o tambor”. A obra apresenta 

a história de uma protagonista negra que anda pelas 
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ruas de sua cidade e percebe que os moradores 

estão tristes. Por meio das imagens é possível ver a 

menina tentando sem sucesso fazer as pessoas 

sorrirem. Desanimada, a menina resolve parar com 

a tentativa de alegrar as diversas pessoas com quem 

encontra e, com isso, se entristece também, porém 

quando a protagonista ouve as batidas do seu 

próprio coração: “tum, tum” como o ritmo do seu 

tambor, tem uma ideia e resolve voltar pelas ruas 

da cidade para alegrar as pessoas por meio da 

música. 

Sobre a linguagem visual, Bernardes aponta 

que 

de maneira positiva, as 

ilustrações trazem uma 

diversidade de corpos (baixo, 

alto, magro, gordo), variedade 

geracional (crianças, jovens, 

adultos e idosos), tons de pele 

(diferentes tonalidades), 

constituição de cabelo (crespos, 

lisos, trançados, encaracolados, 

curtos, longos), expressões 

faciais e traços fenótipos, 

possibilitando a reflexão sobre as 

diferenças entre as pessoas. 

(2018, p. 177) 
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As imagens refletem a diversidade da 

cultura brasileira, muito semelhante à realidade 

populacional brasileira, auxiliando o leitor a refletir 

a respeito das relações étnico-raciais desde a 

Educação Infantil, por meio da arte literária. Assim, 

a obra comunica aos seus leitores como a arte 

musical pode melhorar o humor, sensibilizar e levar 

alegria às pessoas de todas as idades, o que 

oportuniza o desenvolvimento de capacidades 

importantes para a leitura, a escrita e, além disso, 

amplia a compreensão das relações étnicas, cuja 

base é o princípio de tolerância e respeito. 

4.1.2. “Cadê?”, de Graça Lima 

Figura 2 – Capa do livro “Cadê?”, de Graça Lima 

 

Fonte: Google Imagens (2021). 
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Em “Cadê?”, uma obra da autora Graça 

Lima, a protagonista da história é uma criança 

negra que dialoga com a sua mãe sobre o seu 

mundo da imaginação em uma brincadeira de 

esconde-esconde. Durante a brincadeira, a 

imaginação do menino é explicitada. Ao ser 

indagado pela mãe sobre onde ele está, vai 

apresentando o local do objeto em que está 

escondido e fazendo associações próprias do 

universo infantil: a mesa para o menino é uma 

girafa, o sofá é um rinoceronte, o urso polar é uma 

geladeira e a televisão é um leão. 

O personagem protagonista explicita aos 

leitores muita imaginação e inteligência nas 

associações dos objetos de sua casa com animais 

parecidos com o móvel ou eletrodoméstico, ao 

mesmo tempo em que demonstra um excelente 

relacionamento afetivo com sua mãe que, assim 

como o menino, é apresentada em seus traços 

étnicos (característica de cor e formato de cabelo), 

fato este que valoriza a estética cultural africana. 

Por meio da narrativa visual, a obra explora o 
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lúdico e desperta para a leitura de imagens, 

convidando o leitor a fazer uso da imaginação e a 

pensar nas possibilidades de representação do 

mundo ao seu redor, como demonstrado no enredo. 

O leitor infantil pode aprender que é possível 

brincar e se desenvolver por meio de sua 

capacidade psíquica, de sua imaginação. 

Até aqui se buscou entender como a figura 

representativa da personagem negra, enquanto 

protagonista de uma história infantil, auxilia na 

valorização da estética negra e, o livro, por ser uma 

ferramenta cultural, pode ser mediado para ações 

de leitura propostas pelo professor, para 

desenvolver a formação literária infantil, com 

espaço e organização didática adequada. 

Constata-se, diante das identificações 

realizadas para este trabalho, um imenso esforço 

artístico de ilustradores e autores para inserir a 

figura de personagens negros na Literatura Infantil. 

Esse movimento é muito importante, pois não 

somente cumpre a legislação vigente que se atenta 

à questão da diversidade racial, mas são esforços 
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que buscam dar visibilidade à população negra com 

apresentações que valorizam os traços étnicos de 

origem africana, os quais são a base do fenótipo 

racial de boa parte da população brasileira, 

considerando sua pluralidade de identidades e 

características. 

De maneira geral, o cuidado com as 

representações estéticas de personagens negros 

deve ser considerado um avanço muito importante 

no âmbito social e escolar. Contudo, o fato destas 

obras com protagonismo negro estarem em contato 

direto com o público infantil, por meio das 

bibliotecas escolares, requer um esforço ainda 

maior, por meio da leitura, mediação do professor, 

organização do espaço e tempo escolar para ler. 

A ação intencional do professor leitor é 

importante para consolidar o desenvolvimento 

humano e literário dos leitores infantis. Porém, 

ainda é preciso caminhar muito para a superação 

das dificuldades de acesso às obras literárias. 

Mesmo que estejam dispostas na biblioteca escolar, 

é necessária a mediação docente nesse processo de 
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leitura, pois o desenvolvimento da capacidade com 

a leitura, viabilizar a reflexão da estética e contato 

com a cultura africana, pela base Histórico-

Cultural, são desenvolvidas pelas interações 

humanas. 

4.2. Lopes: o protagonismo negro na Literatura 

Infantil PNBE 

Lopes (2012) analisou o PNBE 2010 e teve 

como propósito identificar personagens negros 

como protagonistas. Foram analisados quatro 

acervos, cada um com 25 livros, perfazendo o total 

de 100 livros. Desses, somente oito livros com 

personagens negros foram recomendados pelo 

PNBE e, posteriormente, somente quatro desses 

livros foram encontrados na biblioteca escolar em 

que a pesquisa foi realizada pela autora. Os títulos 

encontrados pela autora que contém o 

protagonismo negro podem ser vistos no Quadro 2: 
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Quadro 2: Obras do acervo do PNBE 2010 com 

protagonismo negro 

 

Fonte: Lopes (2012). 

A seguir, far-se-á a identificação do 

protagonismo negro na obra “Valentina”, a fim de 

investigar se o significado das representações 

apresentadas contribui para a formação identitária 

do leitor infantil. 
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Figura 3 – Capa do livro “Valentina” de Márcio 

Vassallo 

 

Fonte: Google Imagens (2020). 

A protagonista Valentina rompe com o 

modelo tradicional de princesa ao ser apresentada 

com orelhas grandes, óculos e pernas compridas. 

Os pais de Valentina se preocupam com a filha. O 

rei e a rainha diziam que só saíram do castelo para 

a princesa ser alguém na vida. Mas Valentina 

afirma que já é "alguém". O tema da desigualdade 

social também é retratado no mundo infantil 

mostrando a diferença entre centros urbanos e a 

população marginalizada nas periferias. 
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Em relação às características de Valentina, 

o autor Vassallo buscou valorizar a personagem: “a 

menina tinha uma beleza que não cabia na página 

do livro”. Contudo, em um tom realista, menciona 

a sua forma física: "a princesa tinha umas orelhas 

de abano para escutar cochicho de nuvem e pernas 

cumpridas para pular pensamento”. Verifica-se, 

pela cor de pele, que Valentina pertence à etnia 

negra e que, ao ocupar o espaço de protagonismo, 

demonstra inovação aos repertórios tradicionais de 

princesa. 

O espaço do protagonismo na obra é 

importante, no qual são encontrados espaços para 

reflexão sobre a pluralidade cultural e a alteridade 

diante do outro (DEBUS, 2010). 

Ao final, de tanto insistir, Valentina sai do 

seu castelo para conhecer o lugar onde as pessoas 

chamam de “tudo”. E lá não se surpreendeu, pois 

percebeu que 

[...] em “Tudo” as meninas eram 

todas iguais, falavam do mesmo 

jeito, usavam as mesmas roupas, 

gostavam das mesmas cores, dos 
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mesmos passeios, das mesmas 

pessoas, todas querem as mesmas 

coisas o tempo todo [...] as 

meninas sonhavam em ser 

princesas. Mas Valentina não 

queria ser princesa. Princesa ela 

já era onde quer que estivesse. 

(VASSALLO, 2007, p. 17) 

Embora verbalmente se declare uma 

exaltação à autoestima e contentamento da 

protagonista Valentina, na linguagem visual se 

percebe o evidente retrato da desigualdade, 

atrelando à condição social e à cor de pele. De 

acordo com Lopes (2012), sutilmente isso pode 

contribuir para reforçar o estereótipo da etnia negra 

à pobreza, favela, sofrimento, enfim, 

representações negativas. Contudo, não se pode 

negar que este tema da narrativa faz parte da 

realidade brasileira. Quanto ao fato de relacionar o 

espaço da pobreza a personagens negros, mesmo 

em situação de protagonismo, poderá levar os 

leitores, mediados por um professor consciente 

dessa questão, a uma reflexão e debate sobre a 

composição da sociedade brasileira, de suas 
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realidades e contradições, em um espaço e 

momento organizados para isso. 

É muito importante para o campo literário 

buscar um equilíbrio das narrativas, elucidar, 

revelar e investigar os diversos lados de uma 

história. Generalizar, classificar, categorizar seres 

humanos por seus aspectos cognitivos, físicos, 

religiosos ou culturais são formas de agir que ainda 

permanecem no âmbito de toda sociedade, mas por 

meio do espaço de diálogo pode-se conhecer um 

pouco mais da diversidade humana. Nesse sentido, 

a Literatura desempenha um papel fundamental, 

pois permite a visibilidade (ou não) de 

representações sociais, oportunizando espaço para a 

reflexão, debate e humanização. 

Uma obra literária torna-se um importante 

instrumento cultural para refletir sobre as diversas 

realidades e ampliar a visão de mundo. Os livros 

são ferramentas culturais elaboradas no decorrer da 

história por sujeitos que compõem e representam a 

sociedade. Assim, na relação entre professor, 

alunos e livros, pode-se garantir às novas gerações 
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a apropriação de conteúdos científicos, saberes 

acumulados pela humanidade e ampliar o seu 

contato com diversas culturas. O contato com obras 

literárias oportuniza não só a apropriação da 

capacidade de leitura, mas também uma apreciação 

da estética literária diversa que resulta da atividade 

criativa dos homens no mundo. 

Sobre o enfrentamento da realidade de 

personagens infantis, diante da condição negra, em 

uma sociedade que historicamente privilegiou a 

condição branca, Debus (2010) salienta que é 

preciso acreditar que narrativas que apresentam 

enfrentamento também são necessárias. Porém, esta 

não é uma única possibilidade de apresentação, 

pois é por meio da ilustração e da narrativa de 

ficção que possibilidades de representação são 

exploradas. Por exemplo: uma fada negra, Papai 

Noel negro, um anjo negro, princesas negras, entre 

outros. 

Valentina é ilustrada como uma princesa 

negra na imagem e na construção da narrativa do 

enredo, mas ao final, por causa do tema de 
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enfrentamento social, a imagem positiva da 

princesa foi ligada ao estereótipo da pobreza e 

marginalidade geográfica da população negra. 

Nesse sentido, nota-se que a alteridade é importante 

na educação, pois as crianças têm oportunidade de 

reconhecer que seus traços físicos, intelectuais e 

contextos sociais e econômicos são muito diversos. 

A obra Valentina valoriza a diversidade humana, ao 

mesmo tempo em que nos faz refletir sobre a cruel 

realidade brasileira de maneira artística. Evidenciar 

a diversidade contribui para que o leitor infantil 

perceba a vasta dimensão das características 

fenotípicas humanas que em seus peculiares traços, 

não são nem melhores, nem piores, mas demonstra 

o quanto as pessoas são diferentes e isso resulta da 

diversidade humana. 

Jovino (2006) e Debus (2010), 

pesquisadoras na área da Literatura Afro-brasileira, 

recomendam que embora haja uma preocupação 

com as denúncias das questões sociais, corre-se o 

risco de repetir os mesmos estereótipos que se 

pretendia romper. Por isso, a importância apontada 
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pelas autoras de se abrir caminho para inovação e 

criação de vários tipos de protagonismo, 

possibilitando que o pequeno leitor tenha contato 

com distintos personagens negros, desempenhando 

diferentes papéis e funções. Isso rompe com os 

marcadores sociais e com as posições fixadas 

historicamente e atribuídas aos personagens negros, 

configurando novas representações e reafirmando 

suas identidades. 

A questão da representatividade tornou-se 

objeto de discussão de diferentes grupos sociais 

que buscam a construção de outros imaginários que 

possibilitam a construção de sujeitos de direitos, 

possuindo uma história, experiências e identidade a 

serem respeitadas (SILVA et al., 2020). Assim, 

destaca-se a Literatura como uma ferramenta 

cultural de representação das relações humanas 

(desde situações cotidianas, resgate da 

ancestralidade, até contos de fadas), possibilitando 

à criança, por meio da fantasia e narrativas de 

ficção, compreender o mundo e a si mesma, 
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refletindo sobre o respeito às diferentes 

identidades. 

Diante das obras analisadas, é preciso 

ressaltar que todas, de certa maneira, rompem com 

as formas fixas e tentam abrir espaço para a 

representação de protagonistas negros na Literatura 

Infantil. A busca por representações positivas e a 

reivindicação dessa revisão nas narrativas, assim 

como a análise das imagens e textos de recepção 

infantil, tem se tornado uma demanda crescente não 

só no Brasil, mas também no mundo inteiro, 

destacando uma luta por respeito às diferenças 

humanas. 

Assim, a Literatura Afro-brasileira busca 

discutir a representação de personagens negras que 

antes se encontravam ausentes, silenciadas ou 

estereotipadas. “Destacamos a necessidade de 

incluir as influências negras no mundo literário no 

lugar de protagonismo, para que seus leitores 

possam também desenvolver a imaginação e a 

fantasia a partir de personagens que lhes são 

semelhantes" (SILVA et al., 2020, p. 178). Desse 
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modo, a Literatura promove mudança, valorização 

estética, formação da criança e amplia a 

compreensão da questão identitária. 

Ao ter contato com o mapeamento e análise 

das obras, por meio da pesquisa bibliográfica, 

retornamos ao problema de pesquisa, e foi 

evidenciado que a presença de personagens negros 

na Literatura Infantil brasileira era ainda muito 

pequena, se comparada ao total de títulos nos 

acervos do PNBE (BERNARDES, 2018). 

Os livros de Literatura Infantil distribuídos 

pelo PNBE, e que permeiam o espaço escolar por 

meio das bibliotecas, são fundamentais para a 

formação de leitores, auxiliando na construção da 

identidade étnico-racial ao longo do processo 

histórico. 

A mediação dos professores é uma 

importante ação sobre a temática afro-brasileira, 

uma vez que demonstra comprometimento com o 

enriquecimento cultural e humano dos leitores 

infantis, por meio de estudos, pesquisas e 
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planejamentos, buscando a promoção do respeito e 

reflexão da diversidade no espaço literário. 

5. Considerações finais 

A Literatura como espaço para compor o 

imaginário infantil pode produzir representação 

para seus personagens de forma igualitária e justa. 

Muitas crianças brasileiras desde pequenas não 

tiveram a permissão para se parecerem com as 

princesas, príncipes, anjos, fadas e outros, ou ainda 

ter suas características fenotípicas associadas a 

referências de beleza, riqueza, bondade e liberdade. 

Assim, é preciso permitir que as infâncias 

negras construam suas referências de beleza a partir 

das leituras e apreciações estéticas semelhantes ao 

seu próprio pertencimento étnico-racial, e tendo 

apreciação dos traços fenotípicos semelhantes aos 

seus no texto literário e nas ilustrações desses 

textos. O desejo de querer fazer parte de uma 

cultura, ou ser semelhante a indivíduos que têm os 

pertencimentos étnicos diferentes dos nossos, pode 

acarretar a construção da baixa autoestima nas 

crianças negras (OLIVEIRA; CANDAU, 2010). 
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Nesse sentido, a Literatura Afro-brasileira contribui 

para a valorização da origem, ancestralidade, 

cultura e desenvolvimento da autoestima, assim 

como a escola pode promover transformações nas 

relações pessoais e interpessoais. 

A distribuição de livros pelo PNBE ao 

espaço escolar torna-se elemento fundamental para 

o acesso à Literatura que reflete a diversidade 

humana que, por sua vez, auxilia na construção da 

identidade étnico-racial e contribui para a formação 

de leitores. Ressalta-se ainda a importância da 

representação de personagens negros na Literatura 

Infantil, uma vez que, principalmente nos primeiros 

anos escolares, a Literatura se torna um 

instrumento fundamental na construção de 

reflexões, valores, ampliação da imaginação, da 

cultura, do entendimento da sociedade, na 

desconstrução de preconceitos, na autoaceitação da 

identidade e na identificação de si. 

Assim, acredita-se que a Literatura é um 

instrumento cultural importantíssimo para ser 
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utilizado, não apenas na formação intelectual da 

criança, mas também na formação humana. 
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DOS MUÑECAS NEGRAS Y EL AFECTO DE 

TRAPO 

Alejandra J. Josiowicz
1
 

Daniele R. R. Kazan
2
 

1. Introducción 

"La muñeca negra" fue el título que eligió el 

poeta, político e intelectual cubano José Martí para 

un cuento escrito en 1889 (publicado en "La edad 

de oro") que nos presenta la relación de afecto entre 

la niña Piedad y su muñeca Leonor. Además, fue el 

título que Mary Grueso Romero, poetisa, narradora 

y profesora colombiana, le puso a un poema escrito 

en 2011 (que más tarde se convirtió en cuento) 

sobre el deseo de una niña de ojos color miel de 

verse representada en una muñeca. Una, blanca y 

rica, no se reconocía en la muñeca de seda y 

porcelana que le habían regalado sus padres, 

físicamente parecida a ella, pero cuyos ojos azules 
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nada le decían. Su cariño era hacia Leonor, una 

muñeca de trapo negra con la que jugaba como si 

fuera una hermana menor ─ la muñeca "fea" que 

sus padres querían sustituir. La otra, negra y pobre, 

sólo conocía las muñecas de pachas de plátano, 

precarias y efímeras, que se convertían en comida 

después del juego. Dejó de pedir a Dios lo que el 

dinero no alcanzaba a comprar, cuando su madre, 

compadecida, le cosió una muñeca oscura como 

ella. Con sus muñecas negras, de tela y abrazables, 

ambas encontraron afecto y afinidad. Se han 

despertado a la conciencia de las diferencias, a la 

búsqueda de la identidad y al reconocimiento del 

yo. Dos realidades muy distintas, pero que se 

acercan por la ternura del juego y los abrazos de 

trapo. 

Hay una gran cantidad de investigaciones 

sobre la producción literaria infantil de José Martí y 

la de Mary Grueso, muchos análisis de los 

contextos de escritura y la recepción de las obras. 

Sin embargo, son escasos los estudios que analizan 

la relación entre ambos autores y, específicamente, 
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entre los dos cuentos homónimos mencionados. 

Las narrativas no sólo tienen en común sus títulos, 

sino que ambas tratan temas relacionados con la 

identidad latinoamericana y, sobre todo, con la 

inclusión de los negros en este contexto. Nuestra 

diversidad racial y cultural sobresale aquí, trayendo 

a los negros al centro de la historia (y de la 

Historia), rescatando una parte del pasado de las 

Américas que fue borrado bajo las narrativas 

coloniales. Al dar voz a los niños, Martí y Grueso 

dan voz al ciudadano latinoamericano, que camina 

hacia su autorreconocimiento y el rescate de su 

historia arrancada a la fuerza. 

El texto de Martí innova al destacar la 

subjetividad de los niños y darle una importancia y 

un tratamiento inéditos para su época. El niño se 

convierte en agente del cambio de mentalidad en 

relación con la diversidad latinoamericana y, con 

ello (o por ello mismo), alcanza protagonismo en la 

narrativa. Mary Grueso escribe en un momento en 

el que ya se entiende a los niños según sus propias 

necesidades y características, lo que amplía este 
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protagonismo infantil, llegando incluso al lenguaje 

del texto. 

Las muñecas negras y el afecto de las niñas 

hacia ellas están en el centro de las narrativas y son 

el medio para entender el cambio de mirada sobre 

la identidad mestiza latinoamericana que proponen 

los autores, poniendo también a los negros en la 

centralidad de la historia y de la cultura. Así que se 

les ve a los niños como protagonistas y agentes de 

los cambios, no más como figuras sin importancia 

que dependen de la voluntad y las necesidades de 

los adultos. La niña de Martí elige a su muñeca de 

afecto: Leonor, la muñeca de trapo negra que a la 

madre no le gusta. La niña de Grueso, a su turno, 

desea tanto una muñeca a su imagen y semejanza 

que su madre no tiene otra que coserle una con sus 

trapos. Son niñas deseantes, agentes, que imaginan 

lo que quieren y no se callan – al revés, insisten en 

ellos y convencen a los adultos sobre lo que 

quieren, muy conscientes de la importancia de que 

se les oiga y respete. 
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2. La muñeca de Martí 

“De puntillas, de puntillas, para no despertar 

a Piedad” (MARTÍ, 2003, s.p.). Así es como el 

narrador comienza a entrar en el universo de Piedad 

(y Leonor), muy cuidadoso y respetuoso con su 

entorno, el espacio de afecto y libertad de 

sentimientos de la niña. Así es también como Martí 

nos hace entrar en su texto (y en sus textos, en 

general), poniendo la cámara en manos de un 

narrador heterodiegético, pero dirigida por la 

percepción de la niña Piedad. Es una mirada de 

niñez la que nos guiará en este cuento, con afecto, 

con la atención y la percepción que un niño le 

dedicaría a las cosas de su alrededor. 

“La muñeca negra”, del cubano José Martí, 

es un cuento escrito en prosa y publicado por 

primera vez en la revista La Edad de Oro, en 1889, 

en EEUU. La historia cuenta el día del octavo 

cumpleaños de la niña Piedad, una chica blanca, 

rubia y de familia perteneciente a la burguesía 

hispana, presumiblemente localizada en Estados 

Unidos. El relato comienza con la entrada de sus 
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padres en su habitación – ella está dormida –, y 

pronto queda claro qué tipo de familiaridad tiene 

cada uno con ese ambiente: “El padre viene detrás, 

como si fuera a tropezar con todo. La madre no 

tropieza; porque conoce el camino” (MARTÍ, 2003, 

s.p.). Hay un modelo de familia nuclear que 

coincide con el arquetipo de madre ama de casa y 

padre proveedor, lo que le da a la madre una mayor 

familiaridad con ese espacio. Poco después de esa 

escena, hay una digresión del padre que, mientras 

trabajaba, pensaba en su hija con tal anhelo que se 

distraía. En casa, todos participan en los 

preparativos de la fiesta (que no se narra con 

detalle). 

Su padre, que trabaja mucho, le compra una 

preciosa muñeca de porcelana y seda, muy parecida 

a ella (incluso en su ropa). A Piedad, sin embargo, 

le gusta mucho Leonor, una "muñeca de trapo" que 

su madre consideraba fea e inadecuada para su hija. 

A pesar de ello, para la niña, Leonor era la mejor 

muñeca del mundo, porque con sus ojos le decía 

cuánto la quería. Es con ella que Piedad se queda 
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en su habitación, compartiendo pensamientos, 

ansiedades, alegrías. Es a Leonor a quien Piedad le 

da su cariño y su beso antes de irse a dormir. La 

muñeca de paño, artesanal, única, es el objeto de 

afecto de la niña – a ella se la puede abrazar– y 

puede entrar en su espacio íntimo, estar en su 

cuarto, su cama. La nueva muñeca, sin embargo, de 

seda y porcelana, su espejo, queda abandonada bajo 

el árbol del jardín, el espacio de lo público, y a ella 

no se le permite la entrada en el espacio de 

intimidad de Piedad. Es una muñeca de moda, 

comprada en una tienda, pero rígida, no está hecha 

para ser abrazada tampoco para que jueguen con 

ella (se puede romper). 

[...] la estuvo enseñando a andar 

en el jardín. Los ojos era lo que le 

miraba ella: y le tocaba en el lado 

del corazón: ‘¡Pero, muñeca, 

háblame, háblame!’ Y la muñeca 

de seda no le hablaba. ‘¿Conque 

no te ha gustado la muñeca que te 

compré, con sus medias de encaje 

y su cara de porcelana y su pelo 

fino?’ ‘Sí, mi papá, sí me ha 

gustado mucho. Vamos, señora 

muñeca, vamos a pasear. Usted 

querrá coches, y lacayos, y querrá 
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dulce de castañas, señora 

muñeca. Vamos, vamos a 

pasear.’ Pero en cuanto estuvo 

Piedad donde no la veían, dejó a 

la muñeca en un tronco, de cara 

contra el árbol. (MARTÍ, 2003, 

s.p.) 

La niña Piedad vive en su espacio cerrado. 

La calle es un espacio de apariencia, no de 

convivencia emocional. El juego que hace en el 

espacio exterior es una respuesta a una demanda 

social (es una demostración de obediencia para 

satisfacer a sus padres), porque su confort y su 

afecto no están allí. Esta distinción entre lo público 

y lo privado, entre el espacio de refugio y el 

espacio social parece importante en la obra de 

Martí, y se manifiesta de manera especial aquí. 

Las representaciones de la 

infancia en José Martí, de hecho, 

retienen este carácter tensionado 

y contradictorio – entre lo íntimo 

y lo público, entre lo sentimental 

y lo político –, síntoma de su 

relación paradójica con la 

división de las esferas propia de 

la modernidad secularizada. 

(JOSIOWICZ, 2018, p. 75) 
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Esa tensión (o distinción) entre público y 

privado en la obra de Martí no es algo puntual que 

figure tan solo en este cuento, como se podría 

pensar, sino que forma parte de su proyecto (o 

proceso) de búsqueda en un plano subjetivo y en un 

plano colectivo, político. 

La niña (con su muñeca) representa la 

nueva república que se erige (y el hombre natural 

que la constituye), con su espacio de intimidad 

preservado, en que aparece la convivencia, el 

cariño y la tolerancia por los menos privilegiados, 

los marginados, y en que no necesariamente se 

valoriza el dinero, el lujo y las posesiones 

materiales. En ese sentido, Martí plantea un nuevo 

modelo de infancia al presentarlo fuera de un 

modelo de ciudadanía estrictamente jerárquico, es 

decir, más cercano a un modelo republicano que a 

uno patriarcal y monárquico. Hay que pensar, por 

lo tanto, en “[...] la complejidad de su concepción 

de la infancia como núcleo de redención y refugio 

[...] de los dilemas sociales de la modernización de 

fin de siglo” (JOSIOWICZ, 2018, p. 44). 
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En Martí, los niños no son solo niños, son 

representaciones de la comunidad cívica 

republicana, o sea, de las nuevas repúblicas 

latinoamericanas y de su proceso de formación e 

independización de la tiranía del gobierno español. 

“El hijo toma el lugar de reyecía que antes 

pertenecía al rey español: este traspaso de autoridad 

es símbolo de la futura nación americana 

independiente, contra una idea de paternidad 

tiránica.” (JOSIOWICZ, 2018, p. 76) O sea, que la 

nueva centralidad de los niños representa ese 

cambio de foco del imaginario literario que 

propone y compone Martí. Leonor, en cierta 

medida, también es ella misma una representación 

de (la gente de) nuestra América: no tiene valor 

para una élite blanca y burguesa que mira hacia 

Europa; no puede hablar con su propia voz porque 

todavía sigue ocupando un espacio menor frente a 

ella; pero tiene valor y voz para la nueva identidad 

continental que se construye en América y es 

protagonista de su historia, delimitando los 
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espacios de afecto y la visión de mundo de su 

gente. 

De ahí se entiende que a la madre de Piedad 

no le guste la muñeca de tejido y que insista en que 

la niña juegue con la nueva. Los padres de Piedad 

representan a las clases burguesas latinoamericanas 

que prefieren lo europeo y lo norteamericano, lo 

blanco, el consumo y sus valores, por sobre la 

identidad latinoamericana. Es la niña la que modela 

la apreciación por la propia identidad 

latinoamericana, con sus raíces africanas, y por lo 

tanto la futura promesa de una ciudadanía inclusiva 

en América Latina. La muñeca de porcelana 

representa justo ese modelo blanco y europeo, del 

consumo y el lujo que también apuntan a Estados 

Unidos. La cultura con la que nos identificamos y 

que forma parte de nuestras referencias y estímulos 

emocionales no son esas. Si en “Nuestra América” 

nos dice Martí que “el libro importado ha sido 

vencido en América por el hombre natural” 

(MARTÍ, 1891, s.p.), en el cuento ha sido 

valorizada la muñeca negra por sobre la muñeca de 
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porcelana, lo latinoamericano por sobre lo europeo, 

lo manual por lo industrializado. Hay, por lo tanto, 

un trasfondo de afirmación de identidad y 

autorreconocimiento que tiene que ver con el 

proceso por el que la niña se encuentra y se 

descubre a sí misma en la muñeca negra, pero 

también con el proceso, por parte de los pueblos 

latinoamericanos (de los pueblos colonizados en 

general), de búsqueda y afirmación de su identidad. 

[...] ante la crisis de valores de la 

vida urbana moderna – de lo 

público como sitio de corrupción, 

consumo y vida artificiosa – una 

nueva épica heroica surgía al 

interior del espacio doméstico, 

que se volvía así modelo de 

virtud y de belleza. En su centro, 

se encontraba el niño, ‘pequeño 

soberano’, ‘mago’ encantador, 

cuya natural ingenuidad sometía 

a los adultos y atropellaba toda 

jerarquía, signo de una nueva 

sensibilidad. (JOSIOWICZ, 

2018, p. 41) 

El siglo XIX fue precisamente el escenario 

de este cambio de percepción sobre los niños, que 

empezaron a tener existencia e importancia propias, 

dejando de ser considerados como pequeños 
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adultos. Sus necesidades, su forma de ver el mundo 

y de interactuar con él empezaron a comprenderse 

mejor y a integrarse en la vida cotidiana, lo que 

también se refleja en la literatura. Los niños ganan 

centralidad en la vida familiar a la vez que el 

hombre latinoamericano (mestizo) conquista su 

espacio en América, que se independiza. El futuro 

ciudadano de América se construye en ese 

momento, con valores republicanos y en el centro 

de la atención y afectividad familiar. 

El sentimental y el político juegan lado a 

lado, y de la misma manera el personal y el 

público, el privado/familiar y el patriótico/civil, así 

es que en Martí la república funciona como 

metáfora de los lazos afectivos entre padre e hijo, y 

el amor paterno tiene que ver con la fundación de la 

sociedad, de la comunidad cívica. 

En el cuento que analizamos, “La muñeca 

negra”, la escena inicial nos da pistas de esa idea. 

El padre está trabajando, pero la imagen de su hija 

idealizada sigue en su mente. Este recuerdo le 

distrae, aleja su atención del trabajo y le lleva a un 
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lugar de afecto. Su oficio no está claro, pero 

sabemos que tiene algo que ver con la escritura, 

porque le vemos "poniendo un libro sueco en 

español" (¿es un traductor?). Al igual que la patria 

proyectada por los románticos se construía 

literariamente, o sea, a través de sus narrativas, 

aquí la niña aparece siempre envuelta por la 

idealización de su padre. 

Como lo hace Martí, el padre de Piedad 

trata de tomar lo ajeno desde la comprensión local, 

o sea, traduce el extranjero según la comprensión 

latinoamericana del mundo, lo escribe en 

castellano, lo adapta a la realidad local. La niña 

Piedad es la “musa traviesa”, que inspira a su padre 

a la vez que juega con libertad en los espacios, 

cambiando la sensibilidad y determinando el 

lenguaje empleado en esa nueva estética literaria. 

En “Ismaelillo” aparece la metáfora niño-libro 

(JOSIOWICZ, 2018, p. 54), y lo mismo pasa aquí, 

con el padre representando al escritor (Martí) 

inspirado por su hija-musa-personaje (la América 

misma, la ciudadanía futura). 
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En esta escena inicial esto ya queda claro 

por las imágenes producidas y el campo semántico 

creado: “[...] se le cae la pluma de la mano cuando 

piensa así [en la hija], pero enseguida empieza a 

escribir, y escribe tan de prisa, tan de prisa, que es 

como si la pluma fuera volando” (MARTÍ, 2003, 

s.p.). Esa caída de la pluma nos da la idea de que el 

padre se adentra en el mundo del sueño – cuando 

dormimos, lo que tenemos en manos se cae, no lo 

podemos sustentar. Y luego es como si volara, una 

vez más como en los sueños, donde las cosas se 

vuelven encantadas, mágicas y leves (pueden 

volar). Las palabras adquieren vida propia, como si 

pudieran escribirse solas: “Y le hace muchos rasgos 

a la letra, y las oes le salen grandes como un sol, y 

las ges largas como un sable, y las eles están debajo 

de la línea, como si se fueran a clavar en el papel, y 

las eses caen al fin de la palabra, como una hoja de 

palma” (MARTÍ, 2003, s.p.). En su sueño, sigue 

con la imagen ideal de su hija: 

[...] a veces, cuando está 

trabajando cosas de números, o 

poniendo un libro sueco en 
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español, la ve venir, venir 

despacio, como en una nube, y 

se le sienta al lado, le quita la 

pluma, para que repose un poco, 

le da un beso en la frente, le tira 

de la barba rubia, le esconde el 

tintero: es sueño no más, no más 

que sueño, como esos que se 

tienen sin dormir, en que ve uno 

vestidos muy bonitos, o un 

caballo vivo de cola muy larga, o 

un cochecito con cuatro chivos 

blancos, o una sortija con la 

piedra azul: sueño es no más, 

pero dice el padre que es como si 

lo hubiera visto, y que después 

tiene más fuerza y escribe mejor. 

Y la niña se va, se va despacio 

por el aire, que parece de luz 

todo: se va como una nube. 

(MARTÍ, 2003, s.p., negritas 

nuestras) 

En otros momentos del cuento también se 

observa ese carácter de sueño que rodea la imagen 

de la niña cuando es mencionada por su padre: “[...] 

se ve, hundida en la almohada, la cabecita rubia. 

Por la ventana entra la brisa, y parece que juegan, 

las mariposas que no se ven, con el cabello 

dorado” (MARTÍ, 2003, s.p., negritas nuestras). 

Las mariposas no existen sino en la imaginación 
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del padre (“no se ven”), enamorado de la imagen de 

la hija que duerme. Además, la ambientación es 

toda ella de ensueño: “El cuarto está a media luz, 

una luz como la de las estrellas [...]”; “Por la 

ventana entra la brisa [...]” (MARTÍ, 2003, s.p.). En 

la escena en que el padre espera ansioso la llegada 

de la niña para darle el regalo que él mismo le 

había comprado, hay otro indicio más de Piedad 

como imagen idealizada: “se quedaba mirando a un 

retrato, a un retrato que tenía siempre en su mesa, 

y era como Piedad, una Piedad de vestido largo” 

(MARTÍ, 2003, s.p., negritas nuestras). 

Mientras que los escritores románticos 

buscaban forjar una identidad nacional (por lo 

tanto, colectiva) a través de miradas individuales, 

Martí, a través de este padre dedicado a (y 

encantado por) su hija, imagina una ciudadanía 

latinoamericana, buscando construir una América 

que debe surgir de las nuevas generaciones. Es un 

sueño, pero un sueño anclado en la realidad de AL, 

en sus valores. La América no es un proyecto 

individual suyo sino colectivo, tiene raíces 



 

456 
 

conocidas y reconocibles y que están en nuestras 

herencias, las bases de nuestro mestizaje. 

La niña Piedad es la América soñada y a la 

vez real. La representación de su habitación 

también tiene que ver con la identidad de América 

misma: la mezcla de diferentes culturas y 

tradiciones (hay juguetes de todo tipo, de diferentes 

orígenes y calidades); un desorden que indica la 

libertad de acción de la niña en su espacio; una 

representación de la vida doméstica y de la 

convivencia de los distintos grupos sociales y 

étnicos (aunque manteniendo ciertas jerarquías y 

posiciones sociales); el afecto que es y viene de la 

muñeca negra y no de la muñeca que es objeto de 

moda, del estándar europeo. 

Con esta distinción de espacios, el texto 

señala la condición de los niños negros (y de los 

negros en general), que todavía no podían circular 

en el espacio público. Estaban confinados a ciertos 

espacios dentro de las casas ricas, el lugar de los 

que sirven. Leonor (la muñeca negra) se quedaba 

en la habitación (o sea, en la intimidad) de la niña 
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Piedad, pero no podía ocupar el espacio exterior y 

público de contacto con los demás universos – para 

eso estaba la muñeca de porcelana. Aunque las 

poblaciones negras ya gozaban de cierto respeto y 

libertad, todavía no podían circular por todos los 

espacios sociales ni disfrutar de los bienes 

culturales, por ejemplo, pero el texto los representa 

de forma muy diferente a sus predecesores y 

contemporáneos. En este cuento hay varios indicios 

de ello – empezando por el título mismo y por la 

centralidad de la muñeca negra en el espacio de 

afecto creado en el cuento. La muñeca no tiene voz, 

pero su presencia en la narrativa se construye de 

manera positiva, dentro del espacio íntimo no sólo 

de la casa, sino de la intimidad de la propia niña 

protagonista. Además, otro elemento indicativo de 

esa representación diversa es, por ejemplo, cuando 

la madre le llama la atención a la niña por hablarle 

con rudeza a una de las criadas, “¿Piedad, qué es 

eso de criada? ¡Tú nunca le dices criada así, como 

para ofenderla!” (MARTÍ, 2003, s.p.) En un 

espacio donde estos sujetos no tuvieran ningún 
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valor, el habla de la niña sería naturalizada por la 

madre, no destacada como motivo de reproche. 

Además, Piedad entiende el mundo (o lo 

organiza) a partir de su relación con la muñeca 

negra. Cuando no comprende algo de su entorno, 

cuando está triste, cuando quiere jugar, siempre es 

a Leonor a quien recurre. La muñeca de porcelana 

blanca, que se le parece, está presentada sólo a 

partir de descripciones visuales, es decir, de su 

aspecto – el lector no sabe bien qué siente la niña 

sobre ella. La niña le dice a sus padres que le 

gustaba, pero se queda en la mesa “mirándola sin 

reírse” (MARTÍ, 2003, s.p.), porque “[...] la 

muñeca de seda no le hablaba!” (MARTÍ, 2003, 

s.p.). Juega con la muñeca lujosa solo fuera de la 

casa, en el jardín, a la vista de todos, para 

complacer a sus padres. Cumple su rol social, pero 

no la lleva a su habitación, a su espacio de afecto. 

La que está presente y es compañera en su 

intimidad es Leonor. Es con ella la relación íntima, 

de valorización de la esencia y del sentimiento. 

Para Piedad, Leonor es bella por lo que representa 
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para ella, al margen de cualquier aspecto físico (y 

ella misma señala que ayudará a mejorar el aspecto 

descuidado de la muñeca, como una madre cuidaría 

a su hija). 

La verdad, Leonor: tú no tienes 

mucho pelo; pero yo te quiero 

así, sin pelo, Leonor: tus ojos son 

los que quiero yo, porque con los 

ojos me dices que me quieres: te 

quiero mucho, porque no te 

quieren: ¡a ver! ¡sentada aquí en 

mis rodillas, que te quiero 

peinar!: las niñas buenas se 

peinan en cuanto se levantan: ¡a 

ver, los zapatos, que ese lazo no 

está bien hecho!: y los dientes: 

déjame ver los dientes: las uñas: 

¡Leonor, esas uñas no están 

limpias! (MARTÍ, 2003, s.p.) 

Después de la fiesta, en su habitación, ya a 

punto de acostarse, Piedad se desahoga con Leonor: 

Tú no estás fea, no, aunque no 

tengas más que una trenza: la fea 

es ésa, la que han traído hoy, la 

de ojos que no hablan. [...] ¡A 

ver, mi beso, antes de dormir! 

¡Ahora, la bombilla se apaga! Y a 

dormir, ¡abrazadas las dos! ¡te 

quiero, porque no te quieren! 

(MARTÍ, 2003, s.p.) 
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Quería a su muñeca porque nadie la quería, 

y con ello le dio una existencia y un valor social 

importantes. Esa representación del negro como 

merecedor de afecto, como alguien que ocupa, 

dentro de la casa, una posición diferente a la 

silenciada de criado/sirviente es una innovación 

importante. Incluso la madre dice claramente que 

ser criado no debe ser sinónimo de ofensa, es decir, 

que estas personas tienen su valor y merecen 

respeto – “¡Tú nunca le dices criada así, como para 

ofenderla!” (MARTÍ, 2003, s.p.). Hoy nos parece 

evidente, pero en aquél momento, con la esclavitud 

recién abolida en Latino América, este cambio de 

valoración fue muy importante (y muy potente). 

Muestra la intención de enseñar sobre la igualdad y 

el derecho a la libertad para todos, sobre la 

importancia de la dignidad, el respeto y el afecto en 

la construcción de relaciones, y sobre todo de 

enseñar valores desde la infancia para educar al 

adulto del mañana. 

La preferencia de Piedad por la 

muñeca negra en lugar de la rubia 

se vuelve así un enunciado social 



 

461 
 

y político, por el que la niña 

sacrifica el deseo de un objeto 

lujoso de consumo por el acto 

cívico de restitución del estatuto 

del sujeto excluido. 

(JOSIOWICZ, 2018, p. 82) 

O sea, que “en este caso, si bien la muñeca 

negra escenifica fantasías de raza en relación con el 

imaginario de la esclavitud, el abuso y la sujeción 

son reemplazados por prácticas de cuidado y 

afecto” (JOSIOWICZ, 2018, p. 82). El negro, 

aunque todavía no ocupe espacios de poder, ya no 

es esclavizado y tampoco totalmente silenciado. En 

este cuento, en particular, ocupa un espacio central 

que define el foco de la narrativa. La niña Piedad es 

el pretexto y el medio para acercarnos a Leonor, la 

muñeca que no puede hablar directamente, sino por 

la voz de su “mamá” (el afecto de Piedad no está 

tan solo en sus padres, pero también en su hijita de 

trapo – así era como le trataba a Leonor) – Piedad 

es la niña blanca que juega a ser madre de una niña 

negra. Si los niños son el futuro (MARTÍ, 1891, 

s.p.) y Leonor es la niña de la niña, entonces ella es 

el futuro: el futuro de América Latina va en la 
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dirección de visibilizar las infancias negras. En 

verdad, es de las dos, de la niña rubia de familia 

adinerada, atravesada por la preferencia familiar 

por lo europeo (como lo que se ven en la sala de su 

casa), pero también de la colectividad negra, que ya 

empieza a ocupar espacios importantes, pero que 

todavía no tiene voz directa. 

Esa afirmación de identidad que Martí 

construye en el cuento no significa rechazar las 

herencias y las influencias culturales que forman la 

identidad latinoamericana. Ese es un pueblo 

mestizo – la afirmación de su identidad pasa por 

reconocerse como tal –, y de ese mestizaje, culto, 

debe surgir lo que le represente. El problema no 

está en lo extranjero, sino en su sobrevaloración en 

detrimento del local, erróneamente aceptándose el 

mestizo como bárbaro o exótico – ¡no lo es! De ahí 

que haya tantos elementos y figuras de culturas 

variadas, incluso europeas, en la casa. 

La sala está en lo de delante del 

velador, y tiene en medio una 

mesa, con el pie hecho de un 

carretel de hilo, y lo de arriba de 
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una concha de nácar, con una 

jarra mexicana en medio, de las 

que traen los muñecos aguadores 

de México: y alrededor unos 

papelitos doblados, que son los 

libros. [...] Hay visitas, por 

supuesto, y son de pelo de veras, 

con ropones de seda lila de 

cuartos blancos [...] y la señora 

mayor, la que trae gorra color de 

oro, y está en el sofá, tiene su 

levantapiés, porque del sofá se 

resbala; y el levantapiés es una 

cajita de paja japonesa, puesta 

boca abajo [...] En el pilar de la 

cama, del lado del velador, está 

una medalla de bronce, de una 

fiesta que hubo, con las cintas 

francesas: en su gran moña de los 

tres colores está adornando la 

sala el medallón, con el retrato de 

un francés muy hermoso, que 

vino de Francia a pelear porque 

los hombres fueran libres, y otro 

retrato del que inventó el 

pararrayos, con la cara de abuelo 

que tenía cuando pasó el mar para 

pedir a los reyes de Europa que lo 

ayudaron a hacer libre su tierra: 

ésa es la sala, y el gran juego de 

Piedad. Y en la almohada, 

durmiendo en su brazo, y con la 

boca desteñida de los besos, está 

su muñeca negra. (MARTÍ, 2003, 

s.p.) 
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¡La mezcla, nuestra mezcla! ¡Somos 

mestizos al fin y al cabo! Y eso no se debe 

rechazar, porque es lo que nos constituye. 

Por fin, Martí escribe pensando en 

transmitir su cultura a los niños, para que sus raíces 

se mantengan vivas, para que no se pierdan con el 

paso de las generaciones. Pero no sólo esto: sobre 

todo, hay una intención de valorar lo nuestro, “El 

vino, de plátano; y si sale agrio, ¡es nuestro vino!” 

(MARTÍ, 1891, s.p.). Martí idealiza la (nuestra) 

América, y su gente no está hecha de porcelana y 

seda, sino que de trapos y afectos. El autor habla a 

los latinoamericanos en general, habla desde y 

hacia los de América, y los niños son el futuro que 

idealiza y al cual se dirige directamente. 

3. La muñeca de Grueso 

“La muñeca negra” de Mary Grueso se 

publicó en 2011 primero como poema y luego se 

reescribió en una segunda versión como cuento. El 

poema está escrito en primera persona, y el cuento 

en tercera. La historia se desarrolla en una playa del 
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Pacífico. No se nombra a la niña protagonista, pero 

ya sabemos desde la primera página que es “muy 

linda, de piel negra, tan brillante, que el sol salía 

para verla y la luna para saludarla, tenía unos ojos 

color miel y dientes que parecían pedacitos de 

carne de coco” (ROMERO, 2011, p. 05). 

Su padre es pescador y ella vive en 

constante contacto con la naturaleza, de la que 

incluso toma materias primas (por ejemplo, 

plátano, caracoles, caballitos de mar) para hacer sus 

juguetes. Un día les pide a sus padres una muñeca 

negra como ella, y ellos le dicen que se lo pida al 

niño Dios (y sobre este punto la propia autora 

explicó, en una charla que tuvo lugar en septiembre 

de 2021 (cf. Referencias: LABORATÓRIO…, 

2021), que el niño Dios en Colómbia es el que da a 

los niños sus regalos de Navidad, algo así como 

nuestro Papá Noel (LABORATÓRIO…, 2021, 

39’30 - 41’). Ella les dice que ya ha pedido mucho, 

pero que aún no ha conseguido nada. Su madre, 

compadeciéndose de la niña, busca alguna tela para 

hacer realidad su deseo y cose ella misma “una 
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muñeca de trapos para su hija” (ROMERO, 2011, 

p. 14). 

Aquí vuelve a aparecer la “muñeca de 

trapo”: en la narrativa cubana, es motivo de 

vergüenza para la madre y no debe mostrarse a los 

demás; aquí, por el contrario, es motivo de orgullo, 

producida por manos de la propia madre y por 

tejidos que le habían servido de vestimenta, 

adquiriendo un inmenso valor al representar una 

identidad racial para la niña.  

La mamá, muy preocupada, abrió 

el baúl donde tenía guardada su 

poca ropa y empezó a reburujar 

dentro, a ver qué le podía servir 

para hacerle una muñeca de trapo 

a su hija. 

Al final encontró una falda café 

oscuro, que era lo más parecido 

al color negro, y buscó hilo, 

aguja y tijera, y se puso a diseñar 

una muñeca de trapo para su hija. 

(ROMERO, 2011, p. 14) 

La muñeca del cuento colombiano es la 

materialidad de la ancestralidad, es la 

representación simbólica que empieza a estar 

presente aquí. Está hecha con la tela que vestía su 
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madre, guardada en un baúl – es la ropa, lo que se 

lleva puesto, la identidad social, pero también es un 

recuerdo almacenado. Tenía poca ropa, al igual que 

las mujeres y los hombres negros traídos a la fuerza 

a las Américas tenían pocos recuerdos y poco 

equipaje. Además de usar sus propias ropas como 

materia prima, la diseñó, la creó de la nada, así que 

desde sus telas (materia prima), sus ideas, su 

voluntad y su amor salió la muñeca, igual que su 

niña, su descendencia. 

Si antes las herencias ancestrales solo se 

transmitían a través de la oralidad y de los afectos, 

ahora también adquieren representaciones 

materiales, a través del muñeco y de la narración 

fijada en un libro (LABORATÓRIO…, 2021, 

21’05’’ - 21’40’’). La identidad colectiva negra 

adquiere un cuerpo y una forma, una representación 

a su imagen y semejanza, construida por los trapos 

que vestían a sus antepasados. Ya no es invisible, 

mal representada o inferior; al contrario, es 

protagonista y modelo a copiarse. 
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Branco y Lima (2020, p. 138-139) explican 

esa relación entre la literatura y la resignificación y 

reconstrucción de la historia de los 

afrodescendientes en América, específicamente los 

del Pacífico, desde las relaciones de poder y de las 

construcciones sociales de blancos y negros. 

[...] la literatura afrocolombiana 

[...] emerge como un instrumento 

de resignificación de la historia 

de los afrodescendientes, 

principalmente a los del Pacífico, 

atribuyendo a estos papeles de 

protagonismo e intentando 

deshacer la visión estereotipada, 

resultado de la relación de poder 

entre negro y blanco. 

En este contexto, el negro 

afrocolombiano y del Pacífico 

Colombiano hizo del arte un 

medio para hablar de la 

importancia de su herencia 

africana en la construcción social, 

así como la convirtió en un 

instrumento de lucha ante la 

negación de su presencia y 

contribución. 

Con tal de rellenar las ausencias históricas, 

promover el rescate de las herencias africanas y 

conservar las memorias borradas por la 
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colonización, la esclavitud y el consecuente 

racismo a que se le somete, 

[...] el afrodescendiente se torna 

sujeto del discurso, narrando sus 

memorias bajo la responsabilidad 

de rescatar los olvidos por los 

cuales fueron sometidos, en 

virtud de esto, la memoria 

consiste en ‘[...] un de los 

instrumentos de resistencia 

cultural utilizados por los 

escritores y escritoras de la 

diáspora africana. Escribir sobre 

las memorias y culturas negras se 

torna una forma de narrar el 

relato bajo la óptica 

afrodescendiente’ [...]. De esta 

manera, la literatura se convirtió 

en uno de los principales medios 

para difundir la memoria 

afrodescendiente, así que ha sido 

convocada a hablar de las 

ausencias históricas. 

Así que la muñeca significa esa búsqueda 

por las referencias, el rescate de una historia no 

contada, la construcción de una identidad hasta 

entonces ausente de nuestras representaciones 

artísticas e historiográficas. Y esto sólo podía 

hacerse con los trapos y las telas que vestían a la 

madre, la mujer, la fuente y el origen del que nació 
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la niña, representante y símbolo de la generación 

actual que escribe la nueva historia. Los trapos se 

convierten en espejo, donde la nueva generación se 

mira para conocerse. Antes viejos y ya dejados de 

lado, alcanzan nuevos significados, ganan valor y 

vida y cuentan la historia que se buscaba conocer. 

Al igual que en el cuento de Martí, hay una 

construcción (o un reconocimiento) de la identidad 

colectiva desde la representación de las niñas y las 

muñecas, una valoración de lo nuestro a través de 

sus caracterizaciones. En la superficie, los textos 

parecen tener en común sólo el título y la muñeca 

de trapo. Parecen seguir caminos distintos, abordar 

realidades muy diferentes, pero lo que sí se nota es 

que en ambos hay un trasfondo de búsqueda de 

identidad y reconocimiento que tiene que ver con 

cuestiones de infancia, de descubrimiento, pero 

también con una característica de los pueblos 

latinoamericanos (de los pueblos colonizados en 

general), que es la búsqueda y afirmación de su 

identidad. 
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Ambos escriben con la idea de transmitir su 

cultura a los niños, para que sus raíces se 

mantengan vivas, para que no se pierdan con el 

paso de las generaciones. Es la literatura que 

acompaña a los niños, transmitiéndoles 

conocimientos importantes (tanto ancestrales como 

de identidad) para su construcción como 

ciudadanos, y, sobre todo, es el registro material de 

una historia diferente a la escrita por los 

colonizadores – es decir, es nuestra historia contada 

desde nuestro punto de vista, nuestra comprensión 

y experiencia, desde lo que es importante y 

constitutivo de nuestro carácter e identidad. 

En Grueso hay además la intención de 

registrar por escrito lo que su pueblo ya producía 

oralmente, es decir, la cultura, las narraciones, las 

canciones, los conocimientos y los saberes 

ancestrales que aún no habían sido registrados 

formalmente por escrito. 

[...] empecé a contar mi historia, 

sobre mi cultura, sobre los niños 

de mi entorno social y cultural. Y 

para que esa literatura formara 
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parte de la literatura colombiana 

que [...] es un país diverso, 

pluriétnico, multicultural. Por lo 

tanto, nosotros también tenemos 

que formar parte de todas esas 

cosas, porque nosotros tenemos 

los recursos, tenemos las 

capacidades. No vamos a estar 

simplemente leyendo y 

escuchando a los otros, cuando 

nosotros también tenemos nuestra 

propia cultura, nuestra propia 

literatura. (LABORATÓRIO…, 

2021, 20’55’’ - 21’40’’) 

Mientras Martí se dirige a los 

latinoamericanos en general, Grueso se dirige a los 

niños de su entorno – aunque logren alcanzar 

muchos más – y retoma a la propia niña que fue, 

como contó en la charla en UERJ en algunos 

momentos (cf. Referencias: LABORATÓRIO…, 

2021). En otra entrevista, la autora dice que “La 

muñeca negra” 

es una historia que tiene que ver 

con las niñas de mi época en el 

pacífico colombiano, como no 

teníamos muñecas, nuestras 

madres nos hacían muñecas de 

trapo o muñecas de pan. Las 

muñecas de trapo fueron una gran 

herramienta, no solo como 

elemento individual sino 
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colectivo. (ROMERO apud 

FERREIRA, 2018, p. 72) 

En su texto, es muy claro el sentimiento y la 

búsqueda de los niños y niñas negras (de las 

personas negras en general) de afirmarse, de marcar 

el espacio, de reconocerse en su entorno, en las 

cosas de la vida cotidiana, de transformar esa 

realidad en sus propios reflejos y de verse 

reflejados en los objetos de valor y de 

representación cultural (al igual que ven los reflejos 

de otros diferentes a ellos). 

Me he dado a la tarea de escribir 

para niños, para que desde acá 

empiecen a reconocer nuestra 

cultura. Estamos en este país que 

es Colombia y siempre nos ha 

tocado leer lo de los demás. 

Ahora necesitamos que nos lean a 

nosotros. Primero, que nosotros 

nos leamos y luego que los otros 

también nos lean. Ese es mi 

principal anhelo, que nos integren 

al contexto nacional con nuestra 

diferencia. (MAGUARED, 2017, 

s.p.) 

Mary Grueso registra narraciones de su 

pueblo, mezclándolas con elementos de sus 

vivencias, para eternizar su cultura y transmitir sus 
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raíces a las nuevas generaciones, con el fin de que 

conozcan su cultura y la mantengan viva. El cuento 

“La muñeca negra”, explica Grueso, “[...] es un 

paso [...] de la oralidad a la escritura” 

(LABORATÓRIO…, 2021, 29’10’’ - 29’15’’), 

porque es el registro escrito de las vivencias de su 

pueblo y de los conocimientos y prácticas que 

anteriormente se transmitían solamente de manera 

oral. La construcción de juguetes con elementos 

naturales, con lo que luego servirá de alimento 

(plátano, pan, etc.), según la propia autora 

(LABORATÓRIO…, 2021, 21’05’’ - 21’40’’), era 

y aún es común en las comunidades negras del 

Pacífico. Y eso es lo que hace la niña de dientes de 

coco. Ella construye su muñeca con pachas de 

plátano, juega con elementos de la naturaleza 

(conchas de mar, frutas, hojas, caballitos de mar…) 

con tanta intimidad y naturalidad que casi 

convierten el escenario en un personaje más. 

En el cuento aparece un ritual religioso de 

bautismo: el momento de la construcción de la 

muñeca – es decir, de comunión con lo divino y de 
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integración con el entorno – que reafirma esta 

conexión con la naturaleza, con el todo. Después 

del juego, el muñeco hecho de comida se compartía 

entre todos, estableciéndose además la idea de 

unión entre la gente de la comunidad. 

[...] ya que las niñas negras no 

tenían muñecas para jugar, había 

que poner la ‘pacha’ a madurar, 

en “botija” de maíz, para poderla 

bautizar. 

Se colocaba de forma horizontal, 

se cogía una vasija con agua y se 

le echaba donde se consideraba 

que era la cabeza de la muñeca, 

diciendo las mágicas palabras: 

‘Maria corcoma, yo te bautizo y 

yo te coma’. 

Entonces se secaba la ‘cabeza’ de 

la muñeca, se pelaba el plátano y 

se ponía a asar en el fogón de 

leña, y después se repartía ‘la 

muñeca’, entre las personas que 

estaban reunidas. (ROMERO, 

2011, pp. 6-7) 

Hay en esta escena una mezcla cultural y 

religiosa constitutiva de la identidad que representa 

a los pueblos latinoamericanos y a los del Pacífico, 

específicamente. En esta escena, hay un ritual 

católico traído (e impuesto) por los españoles (el 
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del bautismo) pero los elementos utilizados en la 

ceremonia y la forma de realizarla, en estrecho 

contacto y en plena conexión con la naturaleza, son 

herencias ancestrales africanas (e indígenas). Como 

dice la autora, 

nosotros hemos tenido nuestros 

propios dioses, pero cuando nos 

colonizaron, cuando nos traeron a 

los negros [...] desde África hasta 

acá (y nos traeron en condición 

de esclavos) también nos 

impusieron la religión. Entonces 

el panteón yoruba ya quedó atrás 

y las cosas que nosotros 

hacíamos desde el África, algo 

que aún quedaba (bueno, aún 

queda) ya decían que éramos 

brujas, que éramos… bueno, una 

cantidad de adjetivos que nos 

colocaron [...] Bueno, nos 

colonizaron desde el punto de 

vista de la religión y el idioma. 

Pero una cosa sí es cierta: que 

Dios existe para nosotros. 

(LABORATÓRIO…, 2021, 

49’17’’ - 50’22’’) 

En cuanto a la representación de la niña 

protagonista, es siempre positiva. Convive con la 

naturaleza de forma armoniosa y, aunque conoce la 

vida social más allá de su pueblo, no vive según sus 
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normas. La distinción entre exterior e interior, 

privado y público, no aparece aquí como en Martí. 

Hay una cierta integración de la niña con su 

entorno, con las cosas naturales de donde vive. Lo 

que se vive dentro se ve fuera, la naturaleza es 

parte de la niña (de la gente). Ella y el paisaje que 

la rodea se complementan. Volviendo a la cita 

inicial: “muy linda, de piel negra, tan brillante, que 

el sol salía para verla y la luna para saludarla, tenía 

unos ojos color miel y dientes que parecían 

pedacitos de carne de coco” (GRUESO, 2011, p. 

05). La relación entre la niña y el paisaje es tan 

estrecha que no se puede describir a la chica sin 

recurrir a metáforas con estos elementos de la 

naturaleza (de la naturaleza de América). La 

belleza de una subraya la de la otra, y ambas se 

enaltecen, se valoran, se reafirman. 

4. De trapos y afectos 

La niña Piedad (y aquí es importante que 

sea una niña y no un niño) del cuento de Martí 

quiere jugar, quiere formar parte de la vida cívica, 
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no se quiere encerrar en un espacio inaccesible y 

distinguido de los demás. Ella forma parte de la 

sociedad y lo sabe. Los juegos que Piedad elabora 

con Leonor en su habitación recrean escenas de la 

vida cotidiana y social, lo que deja clara su 

intención de aprender las normas de convivencia 

social y de formar parte de la cultura en la que está 

inserta. Ella sabe mucho porque entiende que 

afuera de aquella habitación está el espacio de las 

apariencias y de lo ajeno. La muñeca de porcelana 

no debía usarse para jugar, en vista de su fragilidad, 

sino para representar a la niña y decorar la 

habitación, marcando el estatus social de quienes 

podían adquirirla y sirviendo como símbolo de la 

modernidad que llegaba a nuestras tierras. 

Se a existência de uma 

representação humana oferecida à 

criança ou criada por ela mesma 

através da boneca parece ser 

distensão quase universal, a 

forma que toma essa 

representação varia 

consideravelmente segundo os 

sistemas de produção, as 

expectativas sociais e as 

mentalidades. Acontece que 
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aquilo que é espelho ou reflexo 

não é o que existe em comum a 

todas as bonecas possíveis, mas, 

ao contrário, é aquilo que as 

diferencia entre si. 

(BROUGÈRES, 2006, p. 29) 

En oposición a la muñeca de porcelana, las 

muñecas de trapo, tradicionalmente hechas en 

espacio íntimo por las manos de las mujeres de una 

familia, ocupan un espacio importante en este 

contexto. “Antes, as bonecas eram produzidas em 

casa e usavam as habilidades validadas na 

economia doméstica. O mundo onde havia o 

predomínio da manufatura feminina perdeu a 

batalha para a mecanização das bonecas feita pelos 

homens [...]” (MEFANO, 2005, p. 22). Al elegir a 

Leonor, Piedad utiliza su voz para hablar por Martí 

de lo que es propio del latinoamericano, de lo que 

producen sus manos y conocimientos, valorándolo 

– y por eso también es importante que la muñeca 

sea negra. Lo artesanal y familiar es preferible a lo 

industrializado e impersonal. 

Del mismo modo, la niña que nos presenta 

Grueso dirige su afecto a la muñeca hecha a mano 
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que recibe de su madre. De esa manera, la relación 

con las raíces es aún más evidente aquí, porque es 

la madre quien, con sus tejidos y su esfuerzo 

personal, construye la muñeca para su hija, es 

decir, a través de la muñeca la madre cose la 

relación de la niña con su ascendencia, con su 

tradición. El juguete simboliza este vínculo con las 

raíces, no sólo porque representa a la niña y la 

dedicación de la madre, sino también porque 

devuelve este dominio a la familia. Es la vuelta a la 

construcción afectiva de la muñeca, al juguete 

único que nace y forma parte del contexto familiar. 

5. Consideraciones Finales 

Mientras que Piedad amaba a su muñeca 

porque nadie más la amaba, y con ello le daba una 

existencia y un valor social, la niña del Pacífico 

amaba a la muñeca que sólo llegó a existir por, para 

y desde ella (y en consecuencia se amaba a sí 

misma, porque se veía en ella). Las dos chicas 

viven muy lejos la una de la otra, las separa una 

distancia espacial, temporal y, sobre todo, social, 

pero ambas se acercan por la búsqueda de la 
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identidad que persiguen y la conciencia de la 

diversidad que constituye su entorno. Y en esta 

búsqueda nos enseñan. Ambas nos muestran que 

hay mucho más que conocer de nuestro pueblo que 

lo que se puede ver en el jardín de la casa rica; que 

las playas del Pacífico nos traen algo más que los 

recuerdos de las imposiciones europeas que nos 

colonizaron, pero que también son el puente con 

nuestra ascendencia africana y que podemos 

conocerla a través de ellas. 
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1. La oratura paraguaya (Ñemombe’U 

Paraguái) 

Existe en Paraguay un riquísimo acervo de 

relatos de tradición oral en lengua guaraní al que 

Bartomeu Melià (2004) conceptualizó como 

oratura.  

La literatura en guaraní 

constituye evidentemente la 

“variante baja”, de menos 

prestigio, y normalmente sólo 

merece una consideración 

marginal o queda totalmente 

excluida de la mayoría de las 

historias de la literatura 
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paraguaya. En parte se explica 

por su carácter esencialmente oral 

y por su limitación a géneros 

considerados “menores” o de 

valor meramente folklórico, 

como purahéi (canción), káso y 

“compuesto” (narraciones breves, 

las segundas en forma cantada), 

ñe'ênga (proverbios y anécdotas) 

y eventualmente el teatro popular 

medio improvisado. Pero esto no 

impide que sea la expresión 

auténtica de la cultura tradicional 

de la mayoría de los paraguayos, 

de la mitad de la nación que sólo 

habla guaraní y con ciertas 

restricciones del restante 45% 

que también lo entiende y lo 

habla al lado del español. 

(LUSTIG, 1997, p. 22) 

Como explica Melià (1997), hasta bien 

entrado el siglo XX el pueblo paraguayo fue 

mayoritariamente monolingüe guaraní. 

Fue la Guerra Grande la ocasión 

inmediata de una restauración 

literaria de la lengua guaraní que, 

con mayor o menor intensidad 

productiva, iba a perdurar, si bien 

con limitación de géneros y con 

reducción de espacios para el 

guaraní paraguayo. […] 

A partir de la nueva situación 

creada con la guerra esta 

literatura se da a sí misma otro 

destino y función: el registro 

poético de las vivencias del 
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pueblo. Más que los historiadores 

y políticos, mucho más que los 

educadores –en contra de ellos, a 

veces- la literatura guaraní 

sostuvo lo nacional. 
(MELIÀ, 2004, p. 203) 

Popular por excelencia, la literatura 

paraguaya en guaraní tuvo ciertos recursos 

comunicativos en los que se apoyó y que la 

sostuvieron: las revistas, los cancioneros y las 

tablas del teatro. Es una literatura con pocos libros 

pero que en las últimas décadas, desde 1970 hasta 

la actualidad, ha dado las obras más importantes a 

la literatura del país. No obstante ello, “incluso 

cuando publicada, o es el registro de ‘oratura’ que 

le precede o se destina a una ‘oratura’ que le 

seguirá” (MELIÀ, 2004, p. 204). A todo esto se 

suma la observación de Zarratea, quien interpreta la 

dimensión de interpelación afectiva desde tiempos 

de la Guerra Grande: 

El idioma guaraní fue el alma de 

la identidad cultural del pueblo 

paraguayo. Tuvo también una 

función conativa en razón de que 

las arengas militares, las 

exhortaciones políticas, las 

protestas de patriotismo y los 
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juramentos de vencer o morir, 

causaban efectos conmovedores 

cuando se hacían en guaraní. La 

siguiente función fue la 

periodística que, como lo 

tenemos expresado, elevó la 

moral de las tropas que por 

primera vez vieron su lengua 

propia en los papeles. Finalmente 

no debe descartarse que haya 

servido como lengua clave o 

secreta frente al enemigo, aunque 

por aquel tiempo si bien ya no la 

hablaban, todavía entendían el 

guaraní argentinos y uruguayos. 

(ZARRATEA, 2015, s/p) 

De igual modo funciona el imaginario 

popular constituido en la infancia, del que forma 

parte la figura legendaria del Piquento. 

2. Pychãi y el borramiento del nombre 

El Piquento es uno de los personajes 

arquetípicos de la sátira popular. Llamado en su 

infancia Pychãichi, “Piquentito”, es un niño cuyo 

nombre verdadero – desconocido – quedó enterrado 

por el apodo que lo estigmatiza en su pobreza y 

enfermedad: pychãi significa “pies heridos”, pies 

rengos por sarcosill osis, por picadura de un tipo de 

pulga, el pique o nigua (tũ). 
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Iñate’ỹguiojoápáma 

kapillamíchaipýretũ… 

Isy, hembiapoitapa’ũrupi 

amoamómechuguiomombu. 

Péicharupíguiimitãmíme 

‘Pychãichí’penteojekuaa; 

‘Pychãi’ okakuaavévo. Héra 

tee, yvytuáraogueraha. 

(MARTÍNEZ GAMBA, Carlos, 

1991: 9) 

Amuchados en los pies, los 

piques 

como en capilla se congregaban. 

Su madre trajinaba en sus 

quehaceres,  

de aquí para allá lo llevaba.  

Por esos condicionantes a su niño  

Como Pychãichi cuando más 

pequeño, 

Como Pychãi al ser mayor, lo 

llamaron.  

Su verdadero nombre el viento se 

lo ha llevado. 

(CASTELLS, traducción inédita) 

La cuestión del nombre es un elemento 

notable en esta historia, que replica la de tantos 

protagonistas de la “literatura del pobre” 

(RODRÍGUEZ, 1994), biografías que exponen el 

estigma de clase encarnado en el cuerpo o en la 

experiencia de infancia, a la vez que ocultan lo más 

elemental de la identidad: el nombre propio suele 

devenir genérico. Es el caso del primero de ellos, 
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Lázaro de Tormes, que no hereda apellido, cuyo 

nombre designa su oficio en la niñez, y en adelante 

el oficio de acompañamiento y guía, en particular a 

personas de baja visión (el mismo término se utiliza 

para los “perros lazarillos”). Su contracara 

podemos encontrarla en la brillante operación 

literaria que realiza Gabriela Cabezón Cámara en 

Las aventuras de la China Iron: en la novela, se 

toma un personaje apenas mencionado de El 

gaucho Martín Fierro y a partir de esta figura, la de 

su manceba, “su china”, término genérico otorgado 

a las mujeres pobres en el campo argentino, se 

cuenta esta historia de vida. Entre las primeras 

acciones que la autora textual le hace desarrollar a 

la China (ahora sí, con mayúsculas) está la 

asunción del nombre propio: “Llamar, no me 

llamaba: nací huérfana”, explica este personaje que 

esta vez cuenta su historia en primera persona, “yo 

misma cambié de nombre. Me llamo China, 

Josephine Star Iron y Tararira ahora. De entonces 

conservo sólo, y traducido, el Fierro, que ni 

siquiera era mío, y el Star, que elegí cuando elegí a 
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Estreya” (CABEZÓN CÁMARA, 2017, p. 12), su 

perro. En el caso de Pychãi, los condicionantes son 

el estigma de la pobreza encarnada en el cuerpo, 

siempre al borde de la animalización: Su verdadero 

nombre el viento se lo ha llevado. Las niguas, que 

suelen atacar a los animales domésticos, lo obligan 

a andar siempre descalzo (ver FIGURA 1).  

Figura 1 – Pychãichi en el corral de su casa natal; desde el 

interior, su madre lo observa 

 

Fuente: MARTÍNEZ GAMBA, Carlos, 1991, p. 37
3
. 

En la compilación folclórica de León 

Cadogan Guai Rataypy / Fragmentos del folclore 
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guaireño, editada por primera vez en 1948, el 

compilador de estos relatos orales da cuenta de los 

trazos fundamentales de este personaje. 

Cuentan que en la antigüedad 

había una señora sumamente 

pobre quien, en compañía de sus 

tres hijos se mantenía, como 

todas nuestras gentes del agro, 

cultivando su pequeña capuera y 

criando animales domésticos. 

Ninguna de las crónicas de la 

época habla de su esposo, por lo 

que es de suponer que era viuda; 

tampoco ninguna de nuestras 

tradiciones menciona el nombre 

de sus hijos mayores: omisión 

ésta, sin embargo, que carece de 

importancia, por cuanto 

solamente la fama del menor ha 

llegado a nuestros días, ocupando 

lugar destacadísimo en nuestros 

anales. Este hijo menor, era un 

muchacho pobremente 

desarrollado que, en invierno, 

solo abandonaba el fogón cuando 

a ello le obligaba la naturaleza; y 

el verano lo pasaba hamacándose 

en un kyha o hamaca tejida de 

fibras de yvyra; o, acostado a la 

sombra del frondoso naranjal que 

rodeaba el rancho materno, 

disparaba bodoques contra los 

guyrajapu y havías con su arco de 

dos cuerdas que le habían hecho 

sus hermanos. Y como a menudo 

le faltaban hasta energías para 

extraerse los piques - que en 
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aquella remotísima época, 

también, parecen haber abundado 

en el Paraguay - y a su madre no 

siempre le sobraba tiempo para 

dedicarse a esta tarea un tanto 

repugnante, desde su tierna 

infancia llevaba el mancebo el 

apodo de ‘Pychãichi’, que 

significa literalmente: pies 

infestados de piques, o pies 

deformes. Y tal es la fuerza con 

que un mote despectivo aplicado 

a una persona con objeto de 

ridiculizarla se le pega al 

prójimo, que hasta hoy se ignora 

el verdadero nombre de este 

muchacho, protagonista de tanta 

historia maravillosa y amena; 

historia que, narrada bajo el título 

de Pychãichikáso o Pychãi 

Rembiapokue - las hazañas de 

Pychãi -, le han convertido en 

amigo predilecto de la niñez de 

confín a confín de la República. 

(CADOGAN, 1998, pp. 83-84) 

En palabras de Cadogan puede leerse el 

señalamiento del estigma en el cuerpo del niño, 

pobremente desarrollado, que hace alusión a su 

desnutrición. El etnólogo repara en su debilidad 

para alejarse del fogón en invierno o levantarse de 

la hamaca en verano, hecho que sin embargo será 

leído como “pereza” en muchas de las versiones de 

este relato, siguiendo la idea de cuño sarmientino 
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introducida por Cecilio Báez: el “cretinismo 

secular” como característica del pueblo paraguayo, 

apotegma con que quiso explicar la sumisión 

histórica a caudillos, dictadores e instituciones 

totalitarias. 

3. El káso y sus versiones 

Como todo relato oral, existen diversas 

versiones; en este trabajo tomaremos la que Carlos 

Martínez Gamba escribió para el público infantil. 

Martínez Gamba (Villarrica, Paraguay, 1939 - 

Puerto Rico, Argentina, 2010) fue un narrador, 

poeta y etnólogo que muy joven se exilió en 

Argentina, tras el fracaso de la incursión guerrillera 

del FULNA (Frente Unido de Liberación Nacional) 

en 1959. Vivió muchos años en Posadas y en 

Buenos Aires, donde escribió sus primeros libros, y 

fue el máximo referente intelectual de la ciudad de 

Puerto Rico (Misiones). Su principal aporte a la 

cultura de esta región está asociado al cultivo 

literario de la lengua guaraní. Además de sus tres 

versiones de los káso de Pychãi, cuyo detalle 

daremos, sus libros más importantes son Jagua 
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ñetu’õ (1989) y Ñorairõñemombe’ugérraguasúro 

guare. Ñe’ēpujoapype. Crónicas rimadas de la 

Guerra Grande. En guaraní (2002), a los que se 

suman las compilaciones de cantos y plegarias de 

los mbya guaraní de Misiones: El canto 

resplandeciente. Ayvu Rendy Vera. Plegarias de los 

Mbya guaraní de Misiones, Argentina, de Lorenzo 

Ramos et al. (1984), y Tataendy, tatachina. El 

fulgor, la neblina, de Lorenzo Ramos et al. (2003). 

Martínez Gamba toma la saga oral de 

Pychãi para una serie de textos que inicia con su 

primer libro editado, Pychãichi [El Piquentito] 

(Buenos Aires, 1970). Allí, recoge sólo uno entre 

los incontables relatos que protagoniza este 

conocido personaje de la narrativa oral paraguaya: 

el káso cuenta que este niño, que vive con su madre 

y dos hermanos mayores - su padre ha muerto -, no 

quiere trabajar a la par de ellos y es regañado por 

perezoso, a pesar de su dolencia. En 1981, este 

personaje volvería a ser revisitado por el autor en 

su libro PychãichirembisahakueKaraiRréi ha 

Sariáreipu’aka ramo guare [Las aventuras de 
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Pychãichi, de cómo se sobrepuso a Karai Rey y 

Saria], editado en Curitiba, Brasil. Así lo contaba 

el autor en una entrevista para la revista Contexto: 

Hay un personaje popular, el 

Pychãichi, que en castellano 

quiere decir ‘Piquentito’ - el que 

tiene esos bichos que salen de los 

pies -, sobre el que se teje 

infinitas historias en el Paraguay, 

y que nunca fue elevado al plano 

literario. Este es un personaje que 

siempre me gustó porque de 

chico me contaron muchos 

cuentos sobre él. Me dije: 

‘¿Cómo esto no fue elevado al 

rango de literatura escrita?’ 

Porque como literatura oral sí 

existía. Yo inicié con Pychãichi 

la corriente, allá por 1970. En esa 

época había muy pocos escritores 

en guaraní. Tuve la suerte de que 

ese librito fue prologado por 

Ramiro Domínguez y publicado 

completo por el diario ABC de 

Asunción, lo que le dio mucha 

difusión y ayudó a que otros 

publicasen de nuevo libros en 

guaraní. (MORAWICKI, 2005, 

s/p, subrayados nuestros) 

La tercera de las versiones, publicada en 

1991 en la editorial paraguaya Don Bosco, es 

Pychãi Marandeko [Historia del Piquento], que 

concluye este proceso de reescritura de más de 
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veinte años. Las dos primeras son ediciones de 

autor (ver FIGURA 2), ejemplo del voluntarismo 

propio del guerrillero, cuya circulación estuvo 

proyectada para la pequeña colectividad paraguaya 

en el exilio: Martínez Gamba estaba impulsando la 

literatura paraguaya en guaraní. 

Figura 2 – Portada de Pychãichi 

 

Fuente: foto cortesía de Carli Bastarrechea. Tapa y contratapa 

de Pychãichi (Buenos Aires, 1970). 

Pychãi Marandeko es una composición 

estrófica compuesta de diez capítulos que narra las 

vicisitudes de una familia pobre constituida por una 

mujer viuda y sus tres hijos: dos jovencitos fuertes 

y trabajadores y un enfermizo y enclenque mitã’i 
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(niño) con los pies estallados de piques. Estos 

personajes visibilizan las penurias de la sociedad 

campesina del Paraguay; el trabajo infantil aparece 

en la obra totalmente naturalizado. En este sentido, 

Pychãi Marandeko continúa, como sucede 

habitualmente en el kásoñemombe’u, la saga del 

pícaro. En esta serie que señalamos no es Martínez 

Gamba sólo el compilador, el transcriptor del caso, 

sino un continuador. 

Aunque la tercera versión se proyecta para 

otro público, es notable que en todas ellas la 

fórmula elegida es la versificación narrativa, 

tomando como modelo preliminar el género del 

compuesto, que consiste en una poesía de origen 

épico, anónimo, reproducida en las fiestas 

populares por trovadores llamados compuesteros: 

personajes míticos, como el que interviene en 

Pychãi Marandeko, Mauricio Resatũ, un hombre 

ciego que recrea la historia del Pychãi. En esta 

versión, el aparato enunciativo da intervención a su 

voz, que oficia de narrador, así como a la de los 

personajes. Como puede notarse, este cantor 
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también presenta una marca física, cifrada a su vez 

en el nombre: tũ, esto es “nigua”, y resa, “ojos”, da 

la idea de su ceguera, de las cataratas que afectan 

su visión, así como afectan los pies de nuestro 

Pychãi; narrador y protagonista llevan en el cuerpo 

la marca del dolor. 

Amombe’utamba’e, ikatúrõ, 

Pychãichikáso, rerakuãite; 

mitãmeohóva, irundyyvytúre… 

Tata jeréregua’uñaime… 

Hayviokápe, hũmba pe ára, 

mbyjaoñemíma, jasyokañy. Y- 

vytuijahógosolerokuápe 

haoğuahêmbámaáraro’y. 

Añepyrũma, mba’ehasýva; 

ñe’êpapákochévenosêi 

péichapéichante… Ajykyisénte 

pendeapysápekopurahéi… 

(MARTÍNEZ GAMBA, Carlos, 

1991, p. 7) 

Voy a contarles, si me permiten,  

la historia de Pychãi, de su 

popularidad. 

Se lo dedico a los niños de los 

cuatro rincones 

de este redil de fuego en el que 

estamos. 

Llovizna: las estrellas reposan, la 

luna se esconde. 

El ahogo del viento suena en los 

vanos del solero; 

afuera el día está oscuro: 

ha llegado el invierno.  
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En el comienzo todo es 

enfermedad. 

La inspiración no me nace. 

Y así, sin sutilezas, voy a soltar 

para sus oídos esta canción. 

(CASTELLS, traducción inédita) 

En estas tres primeras estrofas el narrador 

invita a los niños al fogón para que escuchen su 

historia. El fuego remite al espacio inmediato de 

manera también metafórica: en este redil de fuego 

en el que estamos es invierno y el día está oscuro, 

el frío es el tiempo de la enfermedad y la muerte 

para el pueblo paraguayo (aunque también un 

momento propicio para la escucha). El modelo de 

familia es previsible: una mujer sola con sus hijos, 

cuyos nombres no se recuerdan, y sus animales. De 

quien sí se conocen penurias es del hijo menor, el 

Pychãi, que activa la captatio benevolientiae en una 

interpelación a la memoria del auditorio. 

Ymaiteára, imembykuéra 

ndiveoikokuñakarai 

mboriahumi… ikokuemíje, 

ha iryguasuhaikuremimi. 

Ndojekuaáivamávapaiména;oimé

nearémaha’eomano. 

Ha umimokõiimembytenon- 

déreréra, áraomboje’o. 

Pahaguerérakatundaupéichai, 
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peamo ha ápeojekuaa: 

Pychãiupéva, ha peikuaáma,  

morombimínga, kásoheta. 

(MARTÍNEZ GAMBA, Carlos, 

1991, p. 7-8) 

Hace muchos años, una señora 

vivía con sus hijos, sola. 

Eran más que pobres. Su chacrita, 

sus gallinas y apenas un 

chanchito tenían. 

No se le conocía marido. 

Hace mucho habría muerto tal 

vez.  

De sus dos primeros hijos  

el tiempo hizo olvidar los 

nombres. 

Pero con el último no pasó igual. 

Por todas partes se le conoció.  

Él es Pychãi y de sus penurias, 

ustedes saben, hay casos por 

montón. 

(CASTELLS, traducción inédita) 

En cuanto a la versificación, hay que señalar 

que por ese mismo tiempo el escritor estaba 

apostando a la narrativa de ficción en guaraní; de 

este modo, mientras versificaba en guaraní un 

relato de la oratura popular perteneciente al género 

denominado kásoñemombe’u (relato de tono 

humorístico y picaresco), por otra parte iniciaba el 

desarrollo de un corpus de narrativa de autor en 

guaraní, que le tomaría más de cuatro décadas. La 
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hipótesis que deja entreverse tras esta decisión de 

versificar en el establecimiento escrito de un relato 

del tesoro oral muestra su búsqueda de 

legitimación, mediante el prestigio del verso, de un 

texto de la oratura a la escritura, para lo cual toma 

como modelo el género compuesto, una forma de 

narrativa propia de los káso. De este modo, 

versifica en compuesto la herencia oral-popular 

(oratura) mientras inaugura la narrativa de autor 

(literatura) en guaraní. Puede evidenciarse la 

intención de esta operación en los subrayados que 

colocamos a la entrevista: no es ingenuo el uso del 

verbo elevar cuando se refiere a la transposición de 

la oralidad a la escritura. 

La particularidad de esta tercera versión 

radica en su reconversión a ciertos postulados de la 

literatura infantil y juvenil (LIJ), como el propósito 

didactizante, y en lo que – como veremos – 

finalmente hace con ellos. Por una parte, la 

finalidad pedagógica no sólo interpela al Estado 

paraguayo en lo relativo a la elección de la lengua 

de escritura (que es el centro de su apuesta como 
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escritor: el desarrollo de una literatura en guaraní, 

la legitimación plena del guaraní en todas sus 

variantes como lengua de escritura literaria), sino a 

toda la sociedad en su conjunto: las políticas que el 

nuevo régimen democrático debía encarar respecto 

del guaraní estaban en el núcleo del debate 

constitucional. En 1992, con la nueva Constitución, 

se instituiría el guaraní como idioma oficial del 

Estado paraguayo en “igualdad de condiciones” 

que el español. 

Esta nueva situación legal 

implica un aumento considerable 

de la producción de libros en 

guaraní, aunque es preciso ver 

que ésta obedece en cierto 

sentido a una demanda 

artificialmente creada. Se trate 

sobre todo de libros escolares o 

de textos con alguna finalidad 

didáctico-educativa. Es decir que 

no pocos de entre ellos – aunque 

puedan ser considerados como 

‘literatura’ – se producen dentro 

de un proyecto nacional de 

normalización del guaraní y 

llevan el sello de lo ‘normativo’. 

(LUSTIG, 2004, s/p) 

En la contratapa de Pychãi Marandeko los 

editores señalaban las estrategias del texto: “El 
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piquento debe enfrentar al desalmado Señor Rey. 

¿Saldrá bien de la aventura? Si no conoces bien el 

guaraní, pídele a tu mamá, a tu papá, a tu abuela, a 

algún tío, que te lea este cuento y te lo traduzca. 

Hasta tú mismo puedes hacerlo” (MARTÍNEZ 

GAMBA, 1991). De este modo, se buscaba 

afianzar el lazo intergeneracional en el uso del 

guaraní en cruce con la cultura letrada, a partir del 

ingreso del libro de mano de la escuela. En la 

actualidad, el grupo de Teatro de Títeres y Objetos 

Tire y Afloje, que dirige Carli Bastarrechea, viene 

presentando una transposición de Pychãichi a la 

escena (ver FIGURAS 3 y 4). 
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Figura 3 – Afiche del estreno de Pychaichi por el grupo 

Tire y Afloje 

 

Fuente: foto cortesía de Carli Bastarrechea. 

Figura 4 – El compuestero y el Piquentito 

 

Fuente: foto cortesía de Carli Bastarrechea. Imagen del 

espectáculo Pychaichi, por el grupo Tire y Afloje. 
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La estructura enunciativa del texto echa 

mano a fórmulas de la oralidad, personajes que 

cumplen función de pregoneros, relatos 

enmarcados, intromisiones del autor y de los 

personajes. Pychãi, el héroe, más allá de las 

similitudes con la picaresca española, tiene 

características propias: toma recursos de diversa 

índole, saltando de la ficción escrita a las 

reformulaciones de la cultura oral y a las lenguas y 

cosmovisiones mestizas de Nuestra América. En el 

Paraguay, donde el guaraní aportó su dote de tipos 

y personajes, el más reconocido es el de Perurimá 

(Peru Rimac) que deviene del Pedro de Urdemalas 

cervantino (retomado luego en clave regionalista 

por Velmiro Ayala Gauna, y en la tradición infantil 

por Javier Villafañe). En Pychãichi trasuntan 

rasgos de Perurimá y su hermano Vyrorimá, que 

remiten a su vez a Pa’i Rete Kuaray y Charia 

(Aña), el héroe cultural y su antagonista, los 

enemigos míticos de la cosmogonía guaraní 

(CADOGAN, 1992). Sus referentes se nutren, 

entonces, tanto de los relatos cosmogónicos 
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guaraníes como del canon europeo. En este último 

caso, con preferencia en relación con los 

antagonistas; tal es el caso de Sariã, o de Karai 

Rey, cuyo nombre designa su rol social y es un 

claro ejemplo de este sincretismo. 

Pychãichi, por su parte, es un personaje-

función sin profundidad psicológica que reafirma la 

estrategia discursiva del autor de narrar la historia 

de su comunidad (libro escrito por un pueblo, 

señalaba Roa Bastos en el epílogo de su novela Yo 

el Supremo), pero que en ese transcurso posterga el 

objetivo manifiesto de la peripecia - vencer al 

antagonista - para describir y representar el modo 

de ser paraguayo, el teko paraguái, y establecer 

desde el novelesco un mito de soberanía. En 

diversos pasajes del texto se remarca su condición 

enfermiza: 

Pychãiryke’ytenondére 

ko’ēpeteîme, kóichahe’i: 

- Ha rire, che ryvymi, 

rejútapaorendive 

kokuépereka’api. 

Pychãikóichaombohovái: 

- Reikuaaporã, che ryke’y, 

ndaikatuiha che añemongu’e, 
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chekangýgui ha cheakãrasy. 

Tyke’ýramokõihaongururu: 

- Hetaitereíma ore ry’áireisyryku; 

oréntetoromba’apo 

ha ndeterapytu’u… 
(MARTÍNEZ GAMBA, 1991, p. 

11) 

Un hermano mayor de Pychãi 

dijo un día:  

- Y entonces, hermanito,  

¿vendrás a la chacra a carpir con 

nosotros? 

Y Pychãichi respondió: 

- Sabés bien, hermano mío,  

que no puedo moverme: 

me languidece el cuerpo y la 

cabeza me duele. 

El otro hermano le gruñó 

entonces: 

Ya demasiado de nuestro sudor te 

has aprovechado. 

Nosotros nomás trabajamos 

y vos todo el día te pasás 

descansando. 

(CASTELLS, traducción inédita) 

En párrafos como estos comienza a tensarse 

la discusión en torno a la “pereza” de Pychãichi 

frente a la laboriosidad de sus hermanos mayores. 

La madre, por su parte, lo insta a acompañarlos en 

la tarea aunque luego lo apaña cuando sus 

hermanos no la oyen. Lo notable es que el lugar 

común de la recepción, aún hoy, no pasa por 
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interpelar la obligación de trabajar que pesa sobre 

un niño sino su negativa e “indisciplina”, a pesar de 

la dolencia de este personaje. La picaresca, 

conformada por historias de personajes pobres, 

muchos de ellos en su infancia, atraviesa la LIJ en 

una de las obras más vitales de ese canon: 

Pinocchio, de Carlo Collodi. Allí también la 

peripecia muestra a un niño (en este caso, un 

muñeco de madera que cobra vida en la forma de 

un niño) que es renuente a la obligación (en su 

caso, de asistir a la escuela) y pasa por penurias de 

orden económico y afectivo, como una forma de la 

herencia del hogar que lo vio “nacer”: su “padre”, 

maese Gepetto, es un carpintero pobre, que le 

otorga vida de modo inesperado a partir, también, 

de un leño de recorte. Pinocchio no tiene madre - 

aunque sí madrina - y en varias ocasiones se ve 

expuesto a perder su vida o hace peligrar la de su 

padre (motivo retomado también en muchas de las 

propuestas de la industria Disney). Ya en Nuestra 

América, también en la esfera regional guaranítica, 

encontramos la historia de “Eireté la indiecita”, otra 
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niña asustada y/o castigada por “vagancia”, en un 

relato pleno de paralelismos con Pychãichi: la 

menor de las hermanas, la única no hacendosa, que 

finalmente es protegida por una mujer hechicera 

que la reconduce hacia las labores transformándola 

en araña tejedora de ñandutí, el tradicional tejido 

paraguayo. 

El esquema niñez + pobreza + orfandad + 

vagancia es un andamiaje que ha sido frecuentado 

para “enseñar” la obediencia y el “buen camino”. 

La lección del trabajo, forjadora de la “cultura del 

trabajo” necesaria para forjar la sociedad capitalista 

en sus albores, comenzaba en la infancia. En 

tiempos sin escuela, el relato oral ofició de soporte; 

con la escolaridad, pasó a la letra escrita de 

circulación entre las infancias. 

4. Un sincretismo intervenido 

4.1. La cosmogonía guaraní 

Ñandereko es la fórmula conceptual con que 

los guaraníes resumen su modo de ser tradicional. 

Ñanderekoyma significa “nuestro antiguo modo de 

ser”. El ñandereko sintetiza lo esencial de la 
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identidad guaraní, lo que puede también ser 

reconocido en el lenguaje fundamental, las 

ñe’ẽporãtenonde, las “hermosas palabras del 

principio” de los tiempos. Gracias a esta forma de 

ceñirse a la tradición, las sociedades guaraníes 

sobrevivieron como nación en su práctica histórica, 

cultural, social, religiosa y narrativa. Este modo de 

ser les significó mantener la identidad y la 

memoria, a pesar de cargar catástrofes de 

recuerdos, todos ellos suscritos por la violencia 

sistemática. Este modo de ser aglutina muchas 

normas culturales, jurídicas y religiosas pero, antes 

que nada, implica un modo de organización social 

determinado por el jopói, la reciprocidad como 

paradigma fundamental, una relación ecológica 

particular y un modo de producción comunitarios 

estrechamente ligados. De allí parten conceptos 

afines: tekoha (territorio, espacio cultural, 

culturaleza; MORIN, 1986), tekoporã (vida 

excelsa), tekojoja (vida igualitaria), tekokatu o 

tekomarangatu (la auténtica norma, los valores 

sagrados), y en ese mismo sentido, la búsqueda 
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profética del yvymarane’ÿ, la tierra sin mal, morada 

indestructible donde viven los dioses y a la que los 

guaraníes ortodoxos aspiran llegar sin tener que 

morir, sin tener que descarnar. Todos estos 

conceptos fungen como valores primordiales dentro 

de la cosmovisión guaraní y tienen, finalmente, un 

componente totalizador que no puede separarse. 

Hay que decir que este ‘modo de 

ser’ guaraní viene explicitado 

sobre todo cuando se da la 

confrontación de dos modos de 

ser, el de los Guaraní y el traído 

por la colonización hispánica, de 

la cual el de los jesuitas es solo 

una variante. Las formulaciones 

más explícitas del modo de ser 

guaraní aparecen en aquellas 

situaciones críticas en las que los 

indios se sienten amenazados en 

su propia identidad; es en el 

momento en que van a ser 

‘reducidos’ cuando ellos se 

declaran más irreductibles y 

justifican su posición – y su 

reacción – apelando a ‘su modo 

de ser’, es decir, a su cultura 

particular y diferente y a su 

identidad específica. (MELIÀ, 

2004, p. 100) 
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4.2. La picaresca española 

En Pychãi Marandeko, los niños se ven 

obligados a buscar trabajo fuera de su hogar. Los 

dos hermanos mayores, dispuestos a enfrentar esta 

circunstancia, caen en manos del patrón KaraiRréi, 

el Señor Rey, que impone sus brutales condiciones: 

- Che romomba’apóta, 

oimérõremba’apose. 

rejapórõ che ha’éva 

reñarakãrapu’ãnendeavei. 

[…] 

- Ha che rembijokuáindereijuavy 

ramo 

taha’eha’évare,  

rojukánekatuete. 

(MARTÍNEZ GAMBA, 1991, 

pp. 22-23) 

- Yo te daré trabajo, 

si es que querés trabajar,  

sihacés lo que te digo 

vos también prosperarás. 

[...] 

- Y como empleado si te retobás, 

sea por lo que sea, 

te mato sin decir más… 

(CASTELLS, traducción inédita) 

El hermano mayor jamás regresa al hogar 

ya que debe enfrentarse al patrón que no está 

dispuesto a retribuir su tarea, ni siquiera con 

alimento. El perro del Señor Rey acaba 
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asesinándolo cuando decide escapar. Al ver que no 

regresa, el segundo hermano se ofrece a salir a 

trabajar e indagar qué ocurrió con el primero. Es 

entonces cuando recibe una dramática advertencia 

del menor, que intenta disuadirlo: 

- Ŷrõ, ñanderyke’ýichaavei, 

remboavevóneyvy; 

nderuguykyrakuére, 

iñapasusumbáneyso; 

yryvukuéraoko’ínenderehe 

ha nderesajo’o. 

(MARTÍNEZ GAMBA, 1991, p. 

29) 

Antes de que se fuera, Pychãi 

habló: 

- Y si no, como nuestro hermano 

también,  

engordarás bajo tierra; 

tu sangre y vísceras en barrial 

repletas de gusanos 

y los cuervos se congregarán 

junto a vos 

para arrancarte los ojos. 

(CASTELLS, traducción inédita) 

 La conciencia de la muerte está 

representada en su materialidad más feroz: los 

cadáveres de los niños trabajadores, arrojados en 

tierra como desechos, acaban alimentando alimañas 

y carroñeros. No obstante, al no regresar el 

hermano segundo, Pychãichi se larga en busca de 
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trabajo. Su madre, desconsolada por la pérdida de 

sus hijos mayores, descree burlonamente de su 

confianza en que él sí podrá regresar. 

- Sy: Reguerútaaveichéve 

kambaipítoreheve,  

Ndemitã’i, aña ruvicha: 

mamóguipikoresē 

peichaitepeveneñe’ēkuaa: 

- Ndejurúpe ramo, ndekatupyry; 

ndereikuaaietereína pe 

yvyápereroguata 

ndaha’eihataisu’unepetŷ.  

(MARTÍNEZ GAMBA, 1991, p. 

38) 

Madre: -También me traerás 

pronto 

al cambá con su pito, ¡ah! 

Vos, mitãi, demonio jefe. 

¿Dónde vas con ese pomposo 

hablar? 

- Solo con la boca sos presuroso. 

cuando camines por la vida, tu 

palabrería 

inútil verás. No será como 

escupir naco. 

(CASTELLS, traducción inédita) 

El Piquentito acaba también en la estancia 

del Señor Rey y recibe las mismas amenazas que se 

hicieron carne en el cuerpo de sus hermanos: ya de 

palabra, desde un comienzo, el patrón lo señala 

como un esclavo. 
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- He’ichéveógaguasujára, 

aikemboyveamba’apohendive, 

heikotaha. 

Che jukáta, ndaje,  

hymba jaguar hũñaroiterupi, 

ohecha ramo che pochy 

téraajaguajuka 

mboriahúguirei 

ha ndaipóriguimamovetambiapo 

kotekovetajasurembiguáirõ 

ajuaiko. 

(MARTÍNEZ GAMBA, 1991, p. 

42) 

- Me dijo un patrón estanciero,  

Antes de entrar con él a trabajar,  

muy exigente, 

que me mataría, en verdad, 

con un malvado perro negro 

si me viera enojado. 

Y si no me matase con el perro 

me haría pasar penurias 

y no trabajaría en ningún otro 

lado  

en esta vida de puerco esclavo 

que vine a vivir.  

(CASTELLS, traducción inédita) 

Pychãichi se desloma en su primer día de 

trabajo y, al igual que sus hermanos, no recibe 

alimento. En su caso, como buen pícaro, el ingenio 

lo lleva a obrar para intentar procurarse comida. 

- Kuarahyijyvatéma,  

ha ndaipórioguerúvachéve 

ha aimo’ãguioipota che 

patrronguéra 

ógaguasúpeajevy che 
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rambosarekávo aipópeaha. 

Ajuhuokehikuái. 

chemba’apohápeajevy… 

Pe kuarahytiníme 

che ry’áisyry… 

Aikoparireaeaheja 

kokueopu’atahápe 

kumandaty… 

Che ryeotuñe’ēmbarei, 

okororõ ha ochiririrî… 

Ahajeyogaguasúpe 

ahekávotembi’u. 

(MARTÍNEZ GAMBA, 1991, p. 

44) 

- Arriba el sol ya estaba 

y no hubo quien me trajera 

nada para desayunar. 

Y pensé que querrían mis 

patrones 

estancieros volviera yo mismo a 

buscarme la comida. 

Y entonces fui. 

Me encontré que dormían ellos… 

A mi trabajo volví. 

En medio del sol pleno 

me chorreaba el sudor.  

Después de hacer todo 

naturalmente dejé 

la chacra bien dispuesta, en 

barbecho,  

para el porotal. 

Mi panza me silbaba de hambre: 

gruñía y se inflaba… 

Fui nuevamente a la estancia 

a buscar qué comer.  

(CASTELLS, traducción inédita) 
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El niño no se deja vencer: ni por el hambre, 

ni por la adversidad, ni por las amenazas, ni por los 

piques, ni por el rey. En esa vida de puerco esclavo 

que vine a vivir, consigue vencer al dolor y la 

muerte que parece acecharlo desde siempre. Se 

sobrepone a la enfermedad, su picardía le permite 

sortear cada una de las trampas que le tiende el 

patrón: consigue “buscarse la vida” sin quedar 

sometida al destino común que el contexto prevé y 

tiene trazado para los niños como él. 

5. Consideraciones Finales 

Esta historia es heredera de una confluencia 

de culturas. La matriz narratológica es picaresca y 

la peripecia se configura en torno al tono 

didactizante propio de la fábula clásica revisitada y 

reconfigurada bajo la modernidad capitalista, a la 

manera de Pinocchio. Esto puede observarse 

también en los dibujos que acompañan la edición 

de Pychãi Marandeko, realizados por niñas y niños 

de entre diez y trece años del Taller de cuentos del 

IDAP (ver FIGURA 5): KaraiRréi está claramente 

representado como un señor feudal (barbado, 
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corpulento) en su castillo (puede observarse la torre 

y la almena). 

Figura 5 – El perro de KaraiRréi ataca al hermano mayor 

bajo la anuencia del patrón 

 

Fuente: MARTÍNEZ GAMBA, 1991, p. 66
4
. 

El rasgo propio que proponemos como 

herencia guaranítica es que el niño “comido por los 

piojos” de la miseria consigue vencer al Diablo, 

que es Rey, y con esto dar rienda suelta a una vida 

                                                           
4
Para ilustrar las escenas, los niños y niñas observaron 

imágenes de la vida campesina de antaño y de entonces, 

escucharon música folclórica paraguaya, visitaron el Museo 

del Barro y escucharon y dramatizaron varias veces la 

historia. 
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gozosa. Pychãi Marandeko toma herramientas de la 

herencia oral occidental e hispánica y las reelabora, 

configurando un héroe pícaro, un niño pobre que se 

sobrepone a su destino, que consigue para sí 

siquiera un atisbo de aquella tierra sin mal, 

horizonte utópico de la cosmogonía guaraní. De 

este modo, el relato consigue subvertir la represión 

de la vida que implicó para la cultura guaraní la 

invasión europea. 
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AFRO-MEMÓRIAS NA EDUCAÇÃO EM 

ESPANHOL PARA CRIANÇAS: 

CONTRIBUIÇÕES DOS ESTUDOS 

DISCURSIVOS 
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Viviane Conceição Antunes
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“Eu sou memórias das águas, eu 

sou memória das águas...”. 

R. Mendes e J. Portugal 

(compositores). M. Bethania 

(intérprete) 

1. “Águas que movem moinhos, nunca são águas 

passadas” 

“No mundo atual, a necessidade de estar 

conectado é da ordem do dia” (2020, p. 4). Com 

essas palavras, Simas e Rufino iniciam o livro 

Encantamento: sobre política de vida que, apesar 
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de começar fazendo alusão à ligação entre 

computadores e circuitos elétricos, que estão em 

voga hoje, propõe discussão sobre estratégias de 

conexão de outra natureza e não menos importantes 

que as mediações feitas por computadores. 

Os autores citados se interessam, sobretudo, 

pela reconexão entendida como o refazer de uma 

conexão perdida em um sistema regido pela “lógica 

hipermercantilizada e normativa de onde o 

consumo e a escassez atuam como irmãos 

siameses” (SIMAS; RUFINO, 2020, p. 6). O texto 

discute, como tentativa de drible da condição de 

exclusão imposta pelo colonialismo do passado e 

do presente, a reconstrução de “conexões entre ser 

e mundo, humano e natureza, corporeidade e 

espiritualidade, ancestralidade e futuro, 

temporalidade e permanência” (SIMAS; RUFINO, 

2020, p. 6). A reconexão entre diferentes 

espaços/tempos é um dos princípios da prática do 

encantamento que, segundo os autores, confronta: 

As lógicas que querem apreender 

a vida em um único modelo, 

quase sempre ligado a um senso 
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produtivista e utilitário. Daí o 

encante ser uma pulsação que 

rasga o humano para lhe 

transformar em bicho, vento, 

olho d’água, pedra de rio e grão 

de areia. O encante pluraliza o 

ser, o descentraliza, o 

evidenciando como algo que 

jamais será total, mas sim 

ecológico e inacabado. (SIMAS; 

RUFINO, 2020, p. 9) 

É a partir do lugar de professoras do curso 

de Letras que situamos o diálogo com a reflexão 

proposta pelos autores, para os quais o contrário da 

vida não é a morte, mas o desencanto. Trazemos, 

por conseguinte, a educação escolar para o centro 

desse debate, buscando incentivar o mapeamento 

de caminhos e o fortalecimento de terrenos para 

práticas educativas que instituam fissuras no modus 

operandi do inconsciente colonial-capitalístico, no 

âmbito do estudo das línguas adicionais para 

crianças com ênfase no espanhol (VARGENS, 

2021)
3
. 

                                                           
3
O interesse em refletir sobre a educação em língua espanhola 

para crianças dos anos iniciais do Ensino Fundamental está 

atrelada à trajetória de uma das autoras deste trabalho que, há 

quase uma década, tem acompanhado a experiência educativa 

concernente à implementação do espanhol nos primeiros anos 
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De antemão, é preciso reconhecer que não é 

de hoje a luta contra uma educação colonial no 

contexto escolar. Por intermédio das pressões 

desencadeadas pelos movimentos sociais nas 

instâncias governamentais, obteve-se, em 2003, a 

homologação da lei n. 10.639/2003 (BRASIL, 

2003) que incluiu no currículo a obrigatoriedade da 

temática "História e Cultura Afro-Brasileira”. 

Alguns anos mais tarde, em 2008, a lei 

11.645/2008 (BRASIL, 2008) inseriu a temática da 

história e cultura indígena no currículo oficial. A 

força do discurso legislativo causou impacto na 

ampliação do debate sobre a temática étnico-racial 

no âmbito educacional. 

                                                                                                    
escolares nos municípios de Niterói e do Rio de Janeiro. 

Segundo Vargens (2021), apesar da inserção das línguas 

adicionais para crianças, do ponto de vista macropolítico, seja 

um gesto de resistência (e quiçá de esperança!), a oferta de 

espanhol bem como de outras línguas adicionais para 

crianças, quando subordinada à perspectiva da educação 

bancária e quando orquestrada meramente pela reprodução de 

estereótipos, pode ser um verdadeiro “tiro no pé”. Nesses 

casos, ao invés de aumentar a potência pulsional de criação de 

novos modos de existência (ROLNIK, 2018, p. 114), as 

práticas educativas parecem fortalecer, sobretudo, os sentidos 

coloniais-capitalísticos. 
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É o que sinaliza, por exemplo, a pesquisa 

realizada por Almeida, Amâncio, Sales e Santos 

(2018), que levanta indícios sobre o aumento do 

número de trabalhos referentes à temática étnico-

racial, a partir do ano de 2005, publicados na 

Revista Brasileira de Educação, periódico 

vinculado à Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação. Contudo, não 

restam dúvidas de que, quase vinte anos depois da 

obrigatoriedade de inclusão da Lei 10.639 

(BRASIL, 2003), o reconhecimento da participação 

efetiva dos negros e dos povos indígenas na 

formação da sociedade brasileira ainda enfrenta 

obstáculos na educação escolar. Resistência e 

desconhecimento são palavras que compõem o 

título da reportagem de Bazílio (2018), publicada 

na revista Carta Capital, destacando a dificuldade 

dos professores para cumprir a lei, visto que 

práticas de intolerância religiosa são frequentes no 

contexto escolar, tal como acontece fora da escola. 

O problema estrutural-colonial-racial, ponto 

de partida da interculturalidade crítica, concebe a 
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diversidade como algo construído em uma matriz 

de colonialidade cujo poder racializa e subalterniza 

indígenas e negros
4
 (WALSH, 2010, p. 170). 

Portanto, para além do reconhecimento desta 

situação, é preciso reflexão, ação, reação para que 

haja uma transformação social, institucional e 

interpessoal que impeça esse tipo de 

marginalização. Uma mudança capaz de propor 

novas formas de compreender-se, perceber-se, 

olhar para o outro, estar no mundo e com ele 

conviver. 

Como professoras e pesquisadoras 

interessadas nas interfaces entre os estudos da 

linguagem, a formação de professores e a educação 

                                                           
4
A coautora deste texto investiga a perspectiva intercultural 

crítica e sua imprescindibilidade para o processo de 

decolonização. Direciona seus estudos, há mais de uma 

década, à ruptura com as colonialidades que interferem em 

um convívio social equânime, como o racismo e o 

patriarcalismo, por exemplo. Deseja e trabalha para que os 

licenciandos da UFRRJ (Campus N. Iguaçu) promovam 

insurgências, no âmbito da aprendizagem de Espanhol, 

especificamente na elaboração de propostas de atividades. 

Antunes visa a “um ensino de espanhol que não silencie e 

sucateie ainda mais a América Latina, através de 

metodologias que não alcançam as realidades nas quais seus 

falantes se inserem” (2021, p. 12). 
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em língua adicional com ênfase no espanhol, a 

leitura inicial que fazemos de Simas e Rufino 

(2020) nos leva às indagações: de que forma a 

educação linguística no contexto escolar pode ser 

também prática de encantamento? De qual forma 

podemos driblar e confrontar o exercício do 

desencante, que dominado pela lógica da educação 

colonial associa o processo educativo em línguas 

adicionais muitas vezes ao consumo, ao acúmulo e 

à reprodução de valores de grupos hegemônicos? 

Ainda que não tenhamos respostas 

absolutas, temos buscado caminhos. Entendemos 

que, nesse processo educativo, a seleção dos 

textos/discursividades que nós professoras pomos 

para jogo é primordial. A escolha dos textos, bem 

como os movimentos de leitura que conduzimos 

em diálogo com os estudantes são táticas potentes 

que podem fazer reverberar (ou silenciar!) vozes no 

cotidiano das práticas discursivas escolares. 

Partindo da ideia de que os textos, orais ou 

escritos, verbais ou imagéticos, materializam 

diferentes posicionamentos e sentidos no/sobre o 
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mundo, esta pesquisa é apenas parte de um projeto 

mais amplo em andamento de reunir, conectar e 

partilhar movimentos de leitura de textos 

originários do mundo hispânico que, a nosso ver, 

podem contribuir nas práticas de encantamento no 

âmbito da educação linguística em espanhol, ao 

confrontarem a lógica da verdade única que 

assassina saberes, linguagens, rituais e 

retroalimenta a política da escassez e da 

mortandade dentro e fora da escola. 

Procuramos trabalhar com o discurso como 

via de decolonialidade, ou seja, possibilidade de 

ruptura com as formas hierarquizadoras de poder 

que cerceiam subjetividades; esta é a proposta que 

nos orienta neste artigo. Não nos movem as 

“propostas que reproduzem a ótica colonial de uma 

“modernidade”, difundida pelos ideais de uma 

independência que só tem locus em documentos, 

não no cotidiano de seus cidadãos” (ANTUNES, 

2021, p. 12). Interessa-nos uma história contada por 

nossa cosmopercepção, que valorize a nossa 
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ancestralidade, nossos afro-sentidos, como fontes 

legítimas de conhecimento. 

Em nosso trabalho, compreendemos que os 

encantamentos, assim como o desencanto, estão 

diretamente atrelados às práticas discursivas que 

nos instituem como sujeitos. Aliamo-nos à 

perspectiva de Safatle (2017), acreditando na força 

instauradora da palavra que mobiliza afetos e 

reconstrói identificações. E esperançamos, na 

perspectiva freireana (2013), que, manifestado em 

diferentes tipos de linguagem, ritos, tempos e 

espaços, o encantamento possa habitar mais 

amplamente o espaço escolar pela via do estudo das 

línguas adicionais, ainda que saibamos que o 

projeto de escola tenha historicamente raízes 

profundamente desencantadas na história da 

educação (não só!) do Brasil. 

Dentre das cruzes das materialidades 

discursivas que fazem parte das práticas educativas 

escolares, identificamos que a interpenetração entre 

discurso do encantamento e o discurso literário é 

frequente. Por isso, seguimos essa flecha e nos 
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voltamos, nesta proposta de reflexão, precisamente 

para o espaço de trocas entre o discurso do 

encantamento e o discurso literário poético-

ancestral. Neste diálogo, buscamos identificar os 

afro-sentidos e dar relevo à urgência de seu resgate 

nas escolas, como meio de combate ao racismo. 

Antes de dar prosseguimento à análise que 

propomos neste trabalho, destacamos a definição 

apresentada por Oliveira e Santos (2020) sobre a 

poética da ancestralidade. Segundo os autores, 

trata-se de ponto de partida para a tessitura na luta 

da educação antirracista, levando em consideração 

que a criação de outros territórios interpretativos se 

faz imprescindível nesse movimento. Afirmam os 

autores: 

A irrupção do outro é uma 

característica presente na poética 

da ancestralidade. A afirmação de 

si, em diálogo com o outro, no 

saber-fazer da construção de 

espaços de libertação. Não é o 

projeto individualista em que 

defende a perspectiva de que a 

liberdade de um começa quando 

termina a do outro. É a alteridade 

radical e efetiva de produção de 
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identificação, não mais de 

identidade (arbitrária). É um 

redemoinho de identificações e 

não de identidade absoluta. O 

debate da diferença, na poética da 

ancestralidade, não é a 

harmonização da diferença, mas 

está imerso na radicalidade dos 

conflitos que a diferença traz 

consigo. (OLIVEIRA; SANTOS, 

2020, p. 20) 

De acordo com Oliveira e Santos (2020), a 

poética da ancestralidade tem uma proposta estética 

que mobiliza o pensar-fazer dos sujeitos integrados 

na comunidade. Integra um movimento de educar a 

sensibilidade para o combate de fundamentos e 

modelos racistas que persistem na educação 

brasileira. Por conseguinte, aliar a poética da 

ancestralidade ao campo da educação é uma forma 

de ampliar ações antirracistas, conforme a citação: 

Interpretar o outro é trazer esse 

para a teia de minha 

sensibilidade, e este é o papel 

fundamental da educação: 

construir condições de 

interpretação do outro como 

outro em sua radicalidade. A 

educação para interpretação não é 

somente de um projeto político 

no campo da educação, mas uma 

condição ética. É uma 
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interpretação de atitudes. A 

articulação entre poética da 

ancestralidade e filosofia, tendo a 

educação como campo de 

atuação, é esta potencialidade de 

mobilizar atitudes antirracistas. 

(OLIVEIRA; SANTOS, 2020, p. 

21) 

O movimento de interpretar o outro nos 

possibilita interpretar-nos, rever-nos e reencontrar-

nos. Combater o racismo também significa 

conceber a escola como espaço de reconhecimento 

de nossa afrogênese. Esta é entendida por García 

(2018, p. 93) como nossas coordenadas e 

procedências etnoculturais afro-subsaarianas 

relegadas à força das condições desumanas e 

coloniais ao longo da história. Essa afrogênese se 

plasma em palavras, cantos, símbolos, adereços… e 

sua busca nos des-sentencia de uma história que 

inferioriza nossa ancestralidade (MONKEVICIUS, 

2013, p. 351). 

Integra o balizamento teórico deste trabalho 

a perspectiva da Análise do Discurso de vertente 

francesa. Tomamos com referência os estudos de 

Maingueneau (1997), que ratifica o primado do 
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interdiscurso sobre o discurso, opondo-se à ideia de 

que uma formação discursiva seja um bloco 

compacto e homogêneo separado de um exterior. 

Contrariando essa visão, o primado do 

interdiscurso pressupõe que a formação discursiva 

não define somente um universo de sentido próprio, 

mas está em um processo de constante 

reconfiguração de acordo com as interações que se 

estabelecem na coexistência com outros discursos 

(DEUSDARÁ; ROCHA, 2021, p. 75-76). 

Defende-se, portanto, a inseparabilidade 

entre a organização dos homens e o 

desenvolvimento dos discursos, visto que são os 

próprios discursos em ato que estruturam as 

instituições. Afirma o autor que não se pode pensar 

a instituição como “a causa e o discurso seu reflexo 

ilusório” (MAINGUENEAU, 2005, p. 134). Um 

dos exemplos apresentados por Maingueneau para 

tratar do laço semântico entre o funcionamento 

institucional e o discurso é o estudo dos manuais 

difundidos em escolas primárias leigas na França 

entre 1870 e 1914 (MAINGUENEAU, 1997, 
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2005). Segundo o linguista francês, existe uma 

relação crucial entre o conteúdo dos manuais e a 

instituição escolar na qual eram produzidos: 

Essa imbricação das duas 

instâncias dizia respeito também, 

evidentemente, à organização 

concreta da vida escolar: a 

arquitetura das escolas, a 

natureza e disposição do 

mobiliário na classe, os 

exercícios efetuados, os horários, 

a língua utilizada, a maneira 

como entravam em relação os 

protagonistas desse espaço... tudo 

isso obedecia aos mesmos 

esquemas semânticos dos 

conteúdos transmitidos pelas 

disciplinas... (MAINGUENEAU, 

2005, p. 134) 

A respeito ao estudo de Maingueneau 

(2005), que explicita o cofuncionamento das 

instituições e dos discursos, Deusdará e Rocha 

(2021, p. 85) consideram que a dinâmica das 

enunciações na escola da III República francesa era 

concordante com a inter-relação de professores e 

alunos: de um lado, o ideal de francês civilizado e, 

do outro, o obscurantismo e a selvageria. De um 

lado, a criança não civilizada e, do outro, o 

professor que livraria a criança do seu estado 
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primitivo. A escola, portanto, seria a instância 

mediadora, o ponto de passagem entre os 

predicados “negativos” e “positivos”. Nessas 

condições, a escola “‘autoriza-se’ a si mesma 

através do que profere” (MAINGUENEAU, 1997, 

p. 62-63). 

Podemos estabelecer uma relação entre o 

trabalho anteriormente citado com o estudo sobre 

manuais de espanhol para crianças desenvolvido 

por Vargens e Freitas (2018). As autoras destacam 

a presença de valores moralizantes nos livros 

associados a uma concepção de criança como ser 

passível para a absorção de informações para a 

adaptação a modelos sociais hegemônicos. Nos 

materiais didáticos analisados, a seleção, a 

apresentação e o uso/manipulação dos textos na 

elaboração de atividades contribuíam para que 

determinados posicionamentos discursivos de 

cunho moralizantes, como bons modos, higiene, 

obediência etc., fossem defendidos. 

Na contramão de propostas educativas que 

deslocam a criança a uma posição hierárquica 
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subalterna, caracterizadas, sobretudo, pelo uso de 

textos inventados exclusivamente para fins 

didáticos e, que, portanto, não circulam 

socialmente fora dos livros e apostilas, o presente 

trabalho parte do reconhecimento da necessidade 

do constante garimpo de textos historicamente 

situados, bem como da ampliação dos gestos de 

leitura que possam contribuir no âmbito da 

educação em espanhol antirracista e decolonial. 

A narrativa da obra Mãe Sereia – de Teresa 

Cárdenas – ilustrada por Vanina Starkoff, nos 

levará aos afro-ícones, que quando trabalhados pela 

escola, desde uma perspectiva crítica, podem 

possibilitar um movimento de apropriação de 

conhecimentos de nossa afro-gênese. Nessa busca 

constante por uma educação linguística antirracista, 

que almeja desdobramentos diretos na formação de 

futuros professores, propomos a leitura da obra 
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“Mãe Sereia” lançando mão de uma abordagem 

discursiva para a análise do texto literário
5
. 

2. “Navegando em tantas águas, que mesmo as 

minhas feridas viraram ondas ou vagas” 

“Mãe Sereia” foi escrito pela autora cubana 

Teresa Cárdenas e ilustrado por Vanina Starkoff. 

No Brasil, foi editado pela Pallas Mini, em 2018, 

com tradução de Michelle Strzoda. Em formato 

grande, impresso em policromia no papel couchê, a 

obra tem presença abundante e profusa de 

ilustrações, que fazem do nosso material de 

pesquisa objeto de muitas cores, formas, textura, 

cheiro, imagens e palavras que se manifestam 

durante a travessia do oceano. 

                                                           
5
Antes de prosseguir, cabe esclarecer que a opção pelo texto 

traduzido está relacionada ao fato de não termos tido acesso à 

edição em espanhol na ocasião em que elaboramos este 

trabalho. Além disso, concebemos a leitura de textos em 

português como uma prática possível e habitual no âmbito da 

educação em línguas adicionais para crianças, tendo em vista 

que, muitas vezes, os objetivos da leitura de autores 

hispânicos não se restringem ao estudo de aspectos 

específicos da língua espanhola, mas abrangem questões 

históricas, culturais e discursivas. 
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O ponto de partida da viagem poética é a 

costa africana. Mãe Sereia é uma história de 

travessia pelo Atlântico de pessoas escravizadas em 

um navio rumo a outro lado do mundo. O leitor é 

guiado por um narrador que relata o sofrimento dos 

personagens aprisionados que, durante todo o 

percurso, permanecem sob vigilância atenta de 

Iemanjá. Submersa nas águas, Mãe Sereia segue o 

navio esperando que pelo menos uma das vítimas 

clame o seu nome para que possa agir em favor dos 

escravizados. Entretanto, completamente absoltos 

pela dor, eles estão paralisados. Perderam a 

memória, se esqueceram da possibilidade de 

invocá-la através dos ritos ancestrais que foram 

brutalmente silenciados. A chave é a memória! 

Como primeiro gesto de leitura, voltamo-

nos para o início do livro, a começar pelas 

dedicatórias da ilustradora e da autora abrangem, 

respectivamente: “Mãe Sereia e todos seus 

peixinhos” e “Mãe Beata, porque o mar me fez 

conhecê-la” (CÁRDENAS, 2018, p. 4-5). A alusão 

a Mãe Sereia na dedicatória marca a extrapolação 
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da personagem em relação à narrativa. Sua 

existência não se restringe ao texto em questão, 

mas ecoa em muitos outros textos, espaços/tempos 

que ultrapassam a materialidade do texto literário 

que nos propomos a ler. Iemanjá também está 

presente na referência à Mãe Beata. 

A mãe de santo, escritora, ativista pelos 

direitos humanos, em especial pelos direitos das 

mulheres negras, era filha de Iemanjá e, inclusive, 

por essa razão tornou-se conhecida como “Mãe 

Beata de Iemanjá”. Por conseguinte, a inscrição do 

nome de Mãe Beata na parte da dedicatória, 

também reverencia Iemanjá e, ao mesmo tempo, 

reverbera sentidos de combate à intolerância e ao 

racismo que marcaram as ações da ialorixá 

brasileira. Cultura da resistência, da recriação e da 

inovação (GARCÍA, 2018, p. 102) que se 

entrelaçam nas malhas de um afro-gênese que 

ultrapassam a narrativa e alcançam outras 

possibilidades de resgate de memória. 

Consideramos que os elementos comumente 

chamados de pré-textuais participam ativamente da 
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construção de sentidos na obra. Chamam a atenção 

os elementos imagéticos que inauguram a narrativa 

antes mesmo do início do fluxo de palavras 

propriamente, conforme podemos observar nas 

figuras à continuação, que reproduzem a parte 

inicial do livro em que se apresentam as 

dedicatórias comentadas no parágrafo anterior. 

 

Fonte: CÁRDENAS, 2018, p. 4. 
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Fonte: CÁRDENAS, 2018, p. 5. 

Diferentemente dos chamados livros com 

ilustrações, concebem-se como livros ilustrados 

aqueles em que a narrativa se faz de maneira 

articulada entre duas linguagens distintas 

(LINDEN, 2011). É precisamente o que acontece 

em Mãe Sereia, cuja história não poderia ser 

contada apenas com o texto ou com as imagens 

isoladas sem que não houvesse grandes perdas na 

produção de sentidos. A ilustração é afrocentrada e 
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sua iconicidade nos leva a uma representatividade-

empoderamento a partir do simbólico: construído, 

de forma indissociada, no jogo entre a dimensão do 

verbal e do não verbal. 

Ainda que neste artigo não aprofundemos o 

debate sobre a análise das imagens, consideramos 

importante recuperar, o conceito de 

intericonicidade proposto por Courtine (2011, 

2012). Segundo o autor, o funcionamento 

discursivo de imagens sob uma perspectiva da 

memória, não pode ser compreendido sem que 

levemos em consideração a historicidade das 

imagens tanto em relação a seus traços formais 

quanto à repetição de seus discursos. Afirma em 

entrevista a Milanez (2006), 

[...] a intericonicidade supõe as 

relações das imagens exteriores 

ao sujeito como quando uma 

imagem pode ser inscrita em uma 

série de imagens, uma genealogia 

como o enunciado em uma rede 

de formulação, segundo Foucault. 

Mas isso supõe também levar em 

consideração todos os catálogos 

de memória da imagem do 

indivíduo. Eu tenho a tendência 

de dar a essa noção de 
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intericonidade no momento uma 

extensão maior do que dei nos 

cursos dos quais você participou, 

quando me servia mais de colocar 

as imagens umas com as outras, 

da mesma maneira que o discurso 

é atravessado pelo interdiscurso. 

Acrescentaria ainda uma 

dimensão suplementar, indo de 

um lado mais antropológico para 

situar o indivíduo, o sujeito, não 

só como produtor, mas também 

como intérprete, e de certa 

maneira como suporte das 

imagens dessa cultura. 

(MILANEZ, 2006, p. 169) 

Em nossa análise de Mãe Sereia, 

identificamos nítido contraste entre a cena inicial 

da história recuperada nas figuras 1 e 2, que 

representa um plano temporal e espacial anterior à 

saída do navio da costa africana. Os elementos 

atribuídos ao continente são: plantas, árvores, 

frutas, animais, mulheres grávidas, mulheres 

amamentando ou acolhendo seus filhos, pessoas 

com semblantes alegres, casas, flores, raios solares 

dentre outros elementos que remetem à vida dos 

seres humanos em articulação com outras vidas em 

seu entorno. 
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A escolha das cores que se sobressaem na 

ilustração também não é aleatória, mas provoca 

efeitos diferentes no decorrer da história consoante 

às situações vivenciadas pelos personagens. Em 

nenhuma parte da narrativa, entretanto, apresenta-

se o efeito multicolorido na mesma intensidade em 

que encontramos na representação da costa 

africana. Além das cores, um traço recorrente das 

ilustrações são os pontilhados, especialmente os 

pontos brancos utilizados na representação de 

Iemanjá, conforme pode ser visto na figura 3, mas 

também em outros elementos constituintes da 

narrativa como ondas, estrelas etc. 
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Figura 1 - Representação de Iemanjá em pontilhado 

 

Fonte: CÁRDENAS, 2018, p. 21. 

Ao refletirmos sobre o processo de 

construção de sentidos no âmbito da educação 

linguística, é importante levarmos em consideração 

que a compreensão do funcionamento da 

intericonidade não está atrelada exclusivamente aos 

elementos referentes ao enunciado, mas a também a 
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outras textualidades/ícones que extrapolam o 

enunciado e pertencem a outros contextos de 

produção para além do texto em questão. No 

exemplo mencionado acerca do uso de pontos 

brancos nas imagens de Mãe Sereia, 

compreendemos que esse recurso estilístico 

mobiliza a nossa memória como analistas-leitores 

e, de imediato, somos remetidos a imagens 

recorrentes nas práticas religiosas de matrizes 

africanas cujos participantes mantêm a tradição de 

pintar suas peles com os pontilhados. De acordo 

com Fernandes, 

as pinturas apresentam variantes, 

de nação pra nação, de terreiro 

pra terreiro. De modo geral, são 

pintados inúmeros pontos 

brancos na cabeça, no rosto, nos 

braços e tronco, além de certos 

desenhos com variantes. Esses 

pontos brancos talvez possam ser 

relacionados com a galinha 

d´Angola, numa tentativa do 

iniciante de se assemelhar a esse 

animal que, miticamente, foi o 

povoador do mundo. Como a 

cerimônia de iniciação se refere à 

criação ou ao nascimento para 

uma nova vida, a galinha 

d´Angola tem, no ritual, uma 
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grande importância, e pode ser 

um possível elo com esse 

passado. Na verdade, se o ritual 

de iniciação simboliza o renascer 

para uma nova vida, a raspagem 

dos pelos não se faz somente na 

cabeça, mas em todo o corpo, que 

deve estar muito limpo nesse 

momento. É na iniciação que o 

noviço tenta religar a sua pessoa 

aos antepassados, ao seu orixá de 

origem. (FERNANDES, 2017, p. 

6) 

Percebe-se que, em Mãe-Sereia, as imagens 

não são mero apêndice do plano verbal, mas são 

essenciais na instituição de sentidos da narrativa 

que se dá mediante a relação das imagens com o 

texto, das imagens entre si na obra, bem como com 

imagens originárias de outros contextos, que 

dialogam com as ilustrações do livro provocando 

efeitos de sentido, cujas construções também estão 

atreladas às experiências prévias de cada leitor. 

Ampliar, portanto, o repertório de leitura dos 

estudantes é um dos caminhos possíveis para 

alargar o ângulo de visão sobre outras culturas, 

estabelecer diálogos com a nossa ancestralidade e 
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sobre a multiplicidade de modos de existência no 

mundo. 

Cabe dizer também que neste contexto a 

memória, neste processo de construção de sentidos, 

é vista como viés de autoconhecimento e recurso 

fundamental da pedagogia antirracista. 

Plano Sagrado Diferente 

perspectiva 

de espaço-

tempo 

Plano físico 

Iemanjá Oxum Jovem que 

evoca Iemanjá 

Colonizadores 

Yabá Yabá A palavra-ação 

Yorubá 

Escravizados 

Azul / 

transparente 

Amarelo Escravizadas 

Proteção Concepção Memória Crianças 

Acolhimento Beleza Ancestralidade 

 

Heróis  

Defesa Riqueza Liberdade Herdeiros dos 

reinos 

ancestrais 

   Seres 

marinhos 

libertos 

Fonte: autoras 
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Com o interesse de buscar subsídios na 

Análise do Discurso para o estudo do 

texto/discurso no âmbito da educação, ocupa lugar 

de destaque nesta análise a proposta da semântica 

global de Maingueneau (2005). Segundo essa 

proposta, “a significância discursiva em seu 

conjunto que deve ser visada, considerando-se a 

multiplicidade das dimensões de um sistema” 

(MAINGUENEAU, 2005, p. 80). Para o autor, não 

se apreende o discurso privilegiando um de seus 

planos, como se condessasse o essencial de um 

discurso, mas integrando variadas dimensões como, 

por exemplo, a intertextualidade, o vocabulário, os 

temas, o estatuto do enunciador e do destinatário, a 

dêixis enunciativa, o modo de enunciação e o modo 

de coesão (MAINGUENEAU, 2005, p. 79-102). A 

lista anterior proposta por Maingueneau não é 

fechada e tampouco possui uma ordem pré-

estabelecida de sucessão dos planos. Nada impede, 

de acordo com essa perspectiva, que sejam isolados 

alguns desses planos no encaminhamento das 
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análises em conformidade com as especificidades 

de cada córpus. 

Em Mãe Sereia, os processos de designação 

dos personagens que se constituem ao longo de 

toda narrativa, chamam a nossa atenção desde os 

primeiros parágrafos: 

Há muitíssimo tempo, quando da 

costa africana partiu o primeiro 

navio carregado com escravos, 

Mãe Sereia, a deusa ioruba dos 

peixes e das águas salobras, 

mergulhou na imensidão das 

ondas transformada em uma 

enorme sereia anil e seguiu a 

esteira de espuma e lágrimas 

através do oceano. No fundo 

úmido do navio, amontoados uns 

sobre os outros, acorrentados, 

gemendo por sua sorte, iam os 

filhos das florestas e as chapadas 

cálidas, os caçadores de gazelas e 

gnus, os guerreiros magníficos, 

os feiticeiros e as amas de leite, 

os garotos que brincavam no pé 

das montanhas e nos quilombos, 

os herdeiros de reinos ancestrais. 

(CÁRDENAS, 2018, p. 6) 

A personagem Mãe Sereia, que intitula a 

obra de Cárdenas, é, sem dúvida, o que recebe o 

mais amplo e diverso leque de designações no 

texto: “Mãe Sereia”, “a deusa iourubá dos peixes 
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e das águas salobras”, “Iemanjá”, “Iemanjá 

Ayabá”, “a sereia”, “a sereia anil”, “Iemanjá 

Ayabá Ti Gbé Ibú Omí”, “a Deusa Sereia”, “a 

mãe dos peixes e dos homens”, “enorme sereia 

anil”, “mãe poderosa e azul’, “a velha sereia do 

mar”, “a poderosa rainha dos mares”, “antiga 

sereia de escamas intensamente azuis”, “Iyamí 

Aró”. 

Apoiando-nos na ideia de que não existe 

sinonímia e de que formas distintas instituem 

diferentes nuances de sentido nos enunciados, 

entendemos que as múltiplas designações à Mãe 

Sereia remetem à coexistência de sentidos e de 

vozes em diálogo. Essas vozes remetem-nos a 

outros enunciados que, em tempos e em lugares 

diferentes, atrelados a diferentes comunidades 

discursivas, atualizam sentidos atribuídos a 

Iemanjá. Ao trazer à superfície os diversos modos 

de identificação desse referente, em Mãe Sereia, o 

enunciador narrador passa ao co-enunciador leitor 

as pistas necessárias para que ele reconheça a 

amplitude de correferências de Iemanjá e, em 
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consequência, sublinha a grandiosidade de sentidos 

que constituem esse ser. 

De acordo com Maingueneau, o nome 

próprio é atribuído “apenas a seres frequentemente 

evocados, relativamente estáveis no espaço e no 

tempo e que tenham relevância social ou afetiva” 

(2002, p. 184). Em nosso córpus, Mãe Sereia é 

apenas um dos nomes próprios recebidos pela 

personagem. Na história também é designada com 

termos originários de língua(s) africana(s): 

“Iemanjá”, “Iemanjá Ayabá”, “Iemanjá Ayabá Ti 

Gbé Ibú Omí” e “Iyamí Aró”. O encaixamento de 

designações no texto abrange não apenas os nomes 

próprios, mas grupos nominais precedidos de artigo 

definido que explicitam as propriedades da 

personagem: “a mãe dos peixes e dos homens”, “a 

sereia anil”, “mãe poderosa e azul”, “a velha sereia 

do mar”, “a poderosa rainha dos mares”, “antiga 

sereia de escamas intensamente azuis”. Estes dizem 

muito sobre as características da entidade e ajudam 

ao leitor, que, por ventura, esteja menos 

familiarizado com o referente, a instituir sentidos a 
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seu respeito e, de certa maneira, a reconhecer a 

capilaridade de sua coexistência em diferentes 

vozes dentro e fora da narrativa. 

A inscrição da palavra “escravos” no 

primeiro parágrafo também nos convida à reflexão. 

Esse termo aparece diversas vezes na narrativa para 

designar os homens, as mulheres e as crianças 

originários do continente africano e aprisionados no 

navio pelos brancos, chamados pelo narrador de 

“homens de caras brancas e barbudas”. As 

expressões “amontoados uns sobre os outros”, 

“acorrentados” e “prisioneiros” complementam os 

sentidos de degradação desses personagens, 

remetendo-nos a um só golpe ao período colonial 

escravista. Ao situar-se nesse espaço/tempo, a 

narrativa ficcional atualiza a memória de um 

contexto histórico extratextual que, ao se atualizar 

no discurso literário, recupera, mediante a 

combinação de imagens e palavras, as dores 

infindáveis dos sujeitos em diáspora. 

O uso do vocábulo “escravo” na obra 

merece a atenção. Na atualidade, o emprego mais 
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recente de “escravizado” em detrimento de 

“escravo”, pelo menos no contexto brasileiro, tem o 

propósito de evocar ressonâncias semânticas do 

pressuposto de responsabilização e de opressão 

pelo processo de escravidão. Entendemos que, 

quando se opta pelo uso da palavra “escravo”, tal 

como acontece na tradução do texto de Cárdenas 

para leitores brasileiros, o abuso dos agentes do 

processo histórico de desumanização é apagado e 

se estabelece um efeito de naturalização da 

condição de cativo. Segundo Harkot-de-La-Taille e 

Santos. 

Enquanto o termo escravo reduz 

o ser humano à mera condição de 

mercadoria, como um ser que não 

decide e não tem consciência 

sobre os rumos de sua própria 

vida, ou seja, age passivamente e 

em estado de submissão, o 

vocábulo escravizado modifica a 

carga semântica e denuncia o 

processo de violência subjacente 

à perda da identidade, trazendo à 

tona um conteúdo de caráter 

histórico. (2012, p. 8-9) 

Como contraponto ao achatamento das 

subjetividades decorrente do uso do termo 
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“escravo” e o efeito depreciativo que mobiliza, vale 

ressaltar a presença de outros modos de designação 

desses personagens na narrativa de Cárdenas: “os 

filhos das florestas e as chapadas cálidas”, “os 

caçadores de gazelas e gnus”, “os guerreiros 

magníficos”, “os feiticeiros”, “amas de leite”, 

“garotos que brincavam no pé das montanhas e nos 

quilombos”, “os herdeiros dos reinos ancestrais”. 

Esses grupos nominais aparecem no segundo 

parágrafo da história atribuindo qualidades e 

valores positivos aos sujeitos. Instauram-se então 

novos sentidos que concorrem, de certa maneira, 

com a generalização e com o assujeitamento 

impostos pela palavra “escravos”. 

O mapeamento dos tipos de designação não 

se esgota aqui. Entretanto, devido aos limites deste 

artigo, passamos a um segundo movimento 

analítico. Até então, observávamos os enunciados 

do narrador sobre os personagens. Nosso próximo 

gesto de leitura está direcionado para o plano do 

enunciador-menina, único personagem que, no 

texto literário, se manifesta em discurso direto. 
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Era uma jovem, só uma menina. 

Tremendo de medo, olhava para 

os lados e se inclinava para a 

água, surrando algo. 

- Yyamí Aró, as orí ere egbami! 

Sa orí ere egba mi, Iyamí! - 

repetia várias vezes. 

Iemanjá parou no ato. Aquela 

menina falava um idioma muito 

antigo. Pedia a ela que lhe 

salvasse da Morte e dos brancos, 

que lhes levasse de volta às 

montanhas e aos vales que 

conheciam, que partisse em dois 

aquele navio e lhes libertasse da 

dor e da tristeza. (CÁRDENAS, 

2018, p. 23) 

O fragmento reproduzido anteriormente 

alude ao momento decisivo em que “tudo mudou” 

na história. Conta-nos o narrador que, “em uma 

madrugada sem lua”, “sob um manto de estrelas 

fugazes” e, inclinada para a água, uma jovem clama 

pela ajuda de Iemanjá. Ao ouvi-la, (e somente ao 

ouvi-la!) Iemanjá deixa o lugar de observadora e 

consegue, finalmente, interagir em conformidade 

com o pedido da menina. A deusa, antes 

imobilizada pelo silêncio, arremete a cauda contra 

o navio que se desfaz em pedaços. Nesse instante, 

homens e mulheres são transformados em tritões, 
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sereias, polvos, cavalos-marinhos, estrelas e 

anêmonas que rumam em direção às águas mais 

profundas do oceano. A palavra é chave! 

O enunciado em discurso direto, dirigido à 

Iemanjá, é uma transliteração do iorubá. Segundo o 

narrador, a fala da menina está “num idioma muito 

antigo”. Diz também que ela “era portadora de algo 

mais profundo que a Vida e até que a própria 

Morte” (CÁRDENAS, 2018, p. 25). São as 

palavras rememoradas e verbalizadas que abrem as 

frestas para a interação, para a libertação e a 

transformação dos seres, que de sobreviventes 

passam ao status de superviventes nas profundezas 

do oceano. 

O enunciador-menina inaugura na narrativa 

o uso da expressão “YyamíAró”, que até então não 

fora utilizada pelo enunciador-narrador para 

designar Iemanjá. Trata-se de cena de suma 

importância para a narrativa. Em primeiro plano, a 

magia que decorre da força das palavras 

rememoradas pela menina causa um impacto 

instantâneo no fluxo da vida dos personagens. 
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Imediatamente, se libertam da dor profunda, 

mediante a reconexão com a sua ancestralidade 

antes esquecida. Essa reconexão abarca uma 

transformação radical e a reintegração à natureza 

na forma de outros seres. O poder de encantamento 

na personagem está diretamente associado ao poder 

da memória que se materializa em palavras. Estas, 

afirma o narrador, são o mistério maior que a Morte 

e a Vida. 

3. “Queria que a vida fosse essas águas 

misturadas” 

Por fim, chegamos ao ponto de partida. 

Como afirmamos inicialmente, uma das frentes de 

nosso trabalho como docentes atuantes em cursos 

de licenciaturas em Letras tem sido o de cartografar 

em parceria, sobretudo com a dos estudantes, 

caminhos possíveis para uma educação linguística 

que subverta o projeto de uma escola desencantada: 

afrocentrar “o ensino de uma língua, ferramenta de 

colonialidade como o espanhol, significa entranhar 

uma didática de carga afetiva, democrática, 

reflexiva, reinvindicativa e agentiva. Pressupõe 
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provocar deslocamentos, mostrando às/aos 

estudantes que o recorte de realidades sob a ótica 

da língua materna apresenta diferenças e 

aproximações importantes se comparado à da 

língua estrangeira” (ANTUNES, 2021, p. 20). 

Nessa trajetória (de) formativa, 

reconhecemos a importância de promover 

constante ampliação do repertório de textos que 

incitem saberes e afetos sobre a nossa 

ancestralidade, bem como a proposição de 

movimentos de leitura que abram possibilidades de 

diálogo em sala de aula, pautados no 

reconhecimento da força instauradora da palavra, 

conforme nos propõe o filósofo Safatle (2017). 

 A contribuição dos estudos discursivos e, 

em especial, de noções advindas da Análise do 

Discurso, é bem-vinda nesse percurso político-

educativo, em que se concebe a importância de 

formar leitores atentos às imbricações entre a forma 

e o conteúdo, entre o dizer e o fazer, entre a palavra 

e o mundo. Retomando Simas e Rufino (2020), 

convidar nossos pares ao mergulho no texto da 
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autora mulher, negra, cubana, para nós professoras 

de futuros professores, é como fazer ecoar um 

“sussurro de palavras de força” que tensionam a 

“infecção do esquecimento” ao afirmar a vida em 

sua imaginação criadora. 
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ENTRE ALIANÇAS E CONTRAPOSIÇÕES: 

POSICIONAMENTOS DE CRIANÇAS 

DIANTE DE LIVROS DIDÁTICOS DE 

ESPANHOL 

Rodrigo Campos
1
 

1. Considerações iniciais 

Podemos afirmar, de maneira geral, que na 

sociedade atual a infância é subalternizada em 

relação ao mundo adulto. Com base nessa 

afirmação, o presente trabalho, um desdobramento 

de nossa tese de doutorado, tem como objetivo 

problematizar sentidos que crianças atribuem a 

livros didáticos de espanhol elaborados para elas. 

Em julho de 2018, tivemos uma conversa 

com 15 crianças da Oficina de Espanhol do CAp-

UERJ (Instituto de Aplicação da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro), um projeto de extensão 

que coordeno no qual um aluno da graduação em 

Letras: Português/Espanhol recebe uma bolsa de 
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Iniciação à Docência e ministra aulas de língua 

espanhola para os alunos do 3º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental. Nesse encontro, conversamos sobre 

as expectativas que eles tinham em relação à 

oficina, os pontos positivos e os pontos negativos 

etc. Além disso, um grupo de 6 alunos foi 

convidado a analisar 2 coleções didáticas de 

espanhol para crianças, a saber: Ventanita al 

Español e Nuevo Recreo, ambas elaboradas pela 

editora Santillana. 

Para proceder a análise dos enunciados 

gerados pelas crianças, recorremos aos 

pressupostos teóricos da Análise do Discurso de 

base enunciativa. Dentro da referida perspectiva, o 

discurso nunca é vislumbrado como homogêneo. 

Ao contrário, o discurso se constrói mediante a 

presença de outras vozes que farão parte de sua 

própria constituição. Em relação à caracterização 

do discurso como heterogêneo, Authier-Revuz 

(1990) apresenta uma distinção entre dois níveis de 

heterogeneidade enunciativa: a constitutiva e a 

mostrada. 
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A heterogeneidade mostrada é a mais fácil 

de ser entendida: é quando conseguimos 

depreender de maneira mais visível a presença de 

discursos outros no fio de um enunciado. Isso pode 

ser observado por meio de alguns elementos 

discursivos, tais como: discurso indireto, discurso 

direto, citações, reformulações, uso das aspas etc. 

A heterogeneidade constitutiva, por outro 

lado, é mais sutil, pois pressupõe que sempre 

haverá no fio de um enunciado a presença de outras 

vozes, mesmo que não haja marcas explícitas de 

citações. Requer por parte do leitor um trabalho 

mais detalhado de análise e interpretação do que se 

lê ou se ouve, pois a presença do outro estará nas 

entrelinhas, nos subentendidos, nos pressupostos 

etc. Entende-se por heterogeneidade constitutiva, 

portanto, a inerente condição do discurso de ser 

atravessado por muitos outros. Charaudeau e 

Maingueneau apontam que 

o discurso não é somente um 

espaço no qual viria introduzir-

se, do exterior, o discurso outro; 

ele se constitui através de um 

debate com a alteridade, 
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independentemente de qualquer 

traço visível de citação, alusão 

etc. [...] Em Bakhtin, a afirmação 

de um dialogismo generalizado: 

as palavras são sempre as 

palavras do outro. (2006, p. 261) 

Essa concepção do discurso como 

intrinsecamente heterogêneo é o que nos remete ao 

conceito de primado do interdiscurso 

(MAINGUENEAU, 2008), que consiste em pensar 

que todo enunciado já inscreve um enunciado outro 

em seu dizer. De acordo com Maingueneau, “nossa 

própria hipótese do primado do interdiscurso 

inscreve-se nessa perspectiva de uma 

heterogeneidade constitutiva, que amarra, em uma 

relação inextricável, o Mesmo do discurso e seu 

Outro” (2008, p. 31). 

Partindo-se, portanto, do entendimento de 

que consideramos os enunciados como 

essencialmente dialógicos e heterogeneamente 

constituídos, seguem-se dois agrupamentos de 

enunciados, a partir do que foi tematizado pelos 

sujeitos-criança: 
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a. Agrupamento 1 – enunciados sobre uma 

finalidade pragmática do ensino de língua adicional 

(LA) para crianças; 

b. Agrupamento 2 – enunciados sobre a 

infantilização do ensino de LA para crianças. 

A ideia desses agrupamentos é mostrar de 

que maneira os enunciadores, ao marcarem sua 

posição, já inscrevem no corpo de seu texto a 

posição que lhes seria contrária, isto é, o seu outro. 

Mostraremos, dentro de cada agrupamento, duas 

tabelas: uma para cada posicionamento. A segunda 

tabela apresentará os enunciados em contraposição, 

que, como o nome já diz, vão discordar dos 

enunciados reunidos na primeira tabela. O foco 

aqui é pensar nessa polarização de posicionamentos 

discursivos, em que, ao apresentar um 

posicionamento, o enunciador já inscreve no fio de 

seu discurso o seu posicionamento contrário 

(MAINGUENEAU, 2008). Vejamos os enunciados 

a seguir. 
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2. Análise 

2.1. Agrupamento 1- enunciados sobre uma 

finalidade pragmática do ensino de LA para 

crianças 

Tabela1 - Posicionamento dos enunciadores:  

a favor de uma finalidade pragmática do ensino de LA 

para crianças 

“Se você for morar lá na Espanha, você vai precisar 

assinar um montão de documento, né?” 

[E1] 

“Eu acho que o livro precisava trazer uma parte com 

tipo a história da Espanha e também de como 

colonizou outros países. Quando Portugal descobriu o 

Brasil, achou o Brasil, não foi bem descoberto, né, eles 

criaram um documento que dividia com a Espanha, 

que colonizou a outra parte, Argentina, Bolívia… 

também tem que saber um pouquinho de como foi essa 

história. E eu também acho que tinha que ter a Ciência. 

Tipo… não sei direito como explicar, mas tipo podia 

ensinar coisas, experimentos em espanhol, pra a gente 

fazer na sala e também lições orais pra falar espanhol. 

Outra coisa: eu não gosto dessas capas de livro. Por 

exemplo: no livro de matemática, são crianças tocando 

guitarra e no outro são crianças pintando! Eu acho que 

não tem nada a ver! Não tem nada a ver com a matéria! 

Tem que ser alguma coisa a ver com o espanhol, uma 

criança falando espanhol, com a roupa da Espanha, 

alguma coisa assim”. 
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[E2] 

“Eu acho que não é tão importante a história da 

Espanha porque você não vai encontrar alguém numa 

viagem: ‘ah conta a história da Espanha!’. Não tem 

sentido!” 

[E3] 

“Eu acho que a história é um pouquinho importante 

porque tipo você vai bater um papo com alguém que 

fala espanhol e tipo ou se você for trabalhar lá você vai 

ter que saber a história da Espanha, né? É importante 

saber certas coisas!” 

[E4] 

Fonte: O autor, 2021. 

Tabela 2 - Posicionamento do enunciador: 

contra uma finalidade pragmática do ensino de LA para 

crianças 

“Eu acho que poderiam usar menos crianças. 

Poderiam usar animais, objetos... Porque criança, você 

já sabe o que é. Podia ter objetos, tipo mesa, cadeira, 

porque ao invés de aprender, você ainda aprende os 

nomes...”. 

[E5] 

Fonte: O autor, 2021. 

Em relação ao enunciado 2, destacamos o 

seguinte fragmento: 
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“[...] podia ensinar coisas, experimentos em espanhol, 

pra a gente fazer na sala e também lições orais pra 

falar espanhol [...]”. 

[E2] 

No trecho anterior, podemos observar que o 

enunciador vislumbra uma finalidade pragmática 

para o ensino de LA, isto é, constrói-se um 

entendimento de que o ensino da língua adicional 

deve estar atrelado a um propósito específico. No 

caso mencionado no enunciado anterior, reivindica-

se um ensino em que a LA seja usada para fazer 

algo no mundo, no sentido de que o aprendiz pode 

pensar: “O que eu posso fazer concretamente com a 

língua adicional que eu estou aprendendo?”. 

Pensando-se na lógica do interdiscurso, na 

qual ao enunciar e marcar nossa posição já 

inscrevemos no fio do enunciado seu avesso, pode-

se afirmar que tal colocação marca uma oposição a 

discursos que corroboram um modo de conceber o 

ensino de LA a partir de uma perspectiva que não 

se preocupa com uma função social da língua 
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adicional no mundo, mas sim com um ensino 

estrutural e descontextualizado. 

Nos enunciados 1 e 3, apresenta-se também 

a noção de uma finalidade pragmática do ensino de 

LA, conforme podemos observar: 

“Se você for morar lá na Espanha, você vai precisar 

assinar um montão de documento, né?” 

[E1] 

“Eu acho que não é tão importante a história da 

Espanha porque você não vai encontrar alguém numa 

viagem: ‘ah conta a história da Espanha!’. Não tem 

sentido!” 

[E3] 

Os enunciadores dos enunciados 1 e 3 

constroem esse sentido ao abordar que a LA teria 

essa aplicação prática em contexto (tempo e lugar) 

outro. No enunciado 1, menciona-se a hipótese de 

que o ensino dessa LA na infância pode permitir 

que esse aprendiz possa, no futuro, morar em outro 

país (precisamente na Espanha) e que tal língua 

adicional serviria para dar conta das práticas 

discursivas necessárias no contexto e na condição 

de habitante de uma sociedade. Observe-se que o 
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sujeito-criança aborda que, naturalmente, numa 

posição de imigrante residente em outro país, seria 

necessário dominar a expressão escrita da língua 

para “assinar um montão de documento”. 

No enunciado 3, essa noção da finalidade 

pragmática da LA se constrói justamente a partir da 

justificativa do enunciador em relação a seu 

posicionamento sobre a (não) importância do 

ensino da LA em diálogo com a História. Ao se 

posicionar contra tal prática, o enunciador o 

justifica pelo viés da viagem, pois, em tese, num 

contexto de turismo, ninguém necessariamente 

precisaria saber da História de um determinado país 

para que possa ser proficiente numa determinada 

língua adicional. 

Podemos inferir que tal enunciador 

apresenta um rechaço a uma abordagem histórico-

cultural na aula de LA, que, por sua vez, é 

entendida como um conhecimento deslocado de 

outros saberes. Concluímos que se reivindica, como 

discurso outro, uma concepção mais estrutural de 
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ensino de LA (uma oposição a uma 

interdisciplinaridade). 

No enunciado 4, podemos observar a 

perspectiva de língua que se constrói por parte do 

enunciador: 

“[...] tipo você vai bater um papo com alguém que 

fala espanhol e tipo ou se você for trabalhar lá você 

vai ter que saber a história da Espanha, né? É 

importante saber certas coisas!” 

[E4] 

Ao afirmar que “[...] você vai bater um papo 

com alguém que fala espanhol”, o enunciador 

constrói uma noção de que o ensino de LA deve 

pautar-se numa perspectiva comunicacional, de 

modo que possibilite que os aprendizes possam 

usar as estruturas linguístico-discursivas em prol de 

um propósito comunicativo, o que caracterizaria 

uma finalidade pragmática para o ensino de LA. 

Conforme vimos anteriormente em outros 

enunciados, tal posicionamento inscreve o seu 

avesso, que seria um rechaço a um ensino mais 
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estrutural da língua, sem uma vinculação a uma 

proposta de uso efetivo da LA. 

O enunciador aborda em seu discurso um 

alinhamento a uma noção de que a LA o 

qualificaria para o mercado de trabalho, o que 

dialogaria com a ideia de capital humano e 

empresário de si (FOUCAULT, 2010). Além disso, 

vê na História uma utilidade também pragmática 

nesse contexto de trabalho em outro país ao afirmar 

que “é importante saber certas coisas”. Cabe o 

questionamento: de onde viria esse discurso? Por 

que, necessariamente, seria importante saber uma 

LA para um futuro contexto laboral em outro país? 

Observe-se que ao usar a estrutura 

linguística “É importante saber certas coisas”, por 

meio do verbo ser + adjetivo (é necessário, é 

importante, é preciso etc.), constrói-se 

discursivamente uma ideia de naturalização de 

práticas sociais, de forma que se instaura uma ideia 

de verdade absoluta, que funcionaria no âmbito das 

constatações ou enunciados assertivos. 
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Também cabe destacar que esse mecanismo 

linguístico se apresenta pelo viés da 

impessoalidade, de modo que o enunciador, ao 

construir sua fala usando tal estrutura, cria um 

efeito de se excluir da responsabilidade do que é 

dito, isto é, seu posicionamento deixa de ser 

pessoal para ser impessoal e assim, adquirir o status 

de asserção. 

Em contraposição aos enunciados 1, 2, 3 e 

4, apresenta-se o enunciado 5, no qual se coloca o 

seguinte: 

“Eu acho que poderiam usar menos crianças. 

Poderiam usar animais, objetos... Porque criança, 

você já sabe o que é. Podia ter objetos, tipo mesa, 

cadeira, porque ao invés de aprender, você ainda 

aprende os nomes...”. 

[E5] 

Em relação às atividades didático-

pedagógicas apresentadas nos livros didáticos 

(LDs) analisados, o enunciador expõe na fala acima 

que tais manuais usam muitas imagens de crianças, 

tanto em forma de fotografia como em forma de 

ilustração. Isso chama a atenção do enunciador em 
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questão que, a partir disso, propõe que os LDs 

“poderiam usar menos crianças” e sugere que 

substituamos as crianças por imagens de outros 

objetos para que possamos aprender os nomes. 

Observa-se que, num primeiro momento, 

poderíamos pensar que o enunciador estaria 

expressando seu descontentamento com as 

representações pictóricas das crianças, no modo 

como essas imagens são construídas ao longo dos 

materiais. No entanto, não é bem essa a queixa do 

enunciador. Não se trataria aqui nesse enunciado de 

uma problematização das imagens de crianças ao 

longo dos LDs. 

Sua colocação vai na direção de que: ao se 

usar outros elementos pictóricos que o aluno não 

saiba o que é, assim os alunos teriam a 

oportunidade de aprender tal vocabulário em língua 

espanhola. Segundo ainda o enunciador, não seria 

necessário haver ao longo do material muitas 

imagens de crianças, pois a palavra “criança” em 

espanhol já seria um léxico conhecido. 
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Seu posicionamento nos fez entender que tal 

enunciado se encontra dentro do agrupamento 1, 

que tematiza um ensino de LA com uma finalidade 

pragmática, mas em contraposição aos enunciados 

que analisamos anteriormente dentro deste mesmo 

grupo, pois o enunciador aqui constrói um 

entendimento de ensino de LA a partir do léxico, de 

grupos de palavras, o que iria na direção oposta ao 

que os outros enunciadores haviam proposto (um 

ensino a partir de uma contextualização para fins 

práticos, tais como uso em contextos 

comunicativos diversos, qualificação para uma 

futura atividade profissional, etc.). 

Entendemos que um ensino-aprendizagem 

de LA por meio do léxico não seria considerado um 

ensino com finalidade pragmática, pois tal prática 

(que é muito comum no ensino de LA para 

crianças, inclusive), além de conceber a língua do 

mais simples para o mais complexo, tende a se 

fixar em aprendizagem por grupos de palavras 

separados por campos semânticos e dificilmente 

avança para unidades maiores. 



 

579 
 

Não é muito comum ver um trabalho com 

LA em que o léxico seja trabalhado dentro de um 

contexto mínimo, a partir de gêneros escritos e 

orais que efetivamente tenham circulação na 

sociedade. O que se observa são simplesmente 

grupos de palavras que são ensinados a cada lição 

dos materiais didáticos existentes e no final do LD, 

o aluno sabe muitas palavras, mas não 

necessariamente sabe o que fazer com elas. 

2.2. Agrupamento 2 – enunciados sobre a 

infantilização no ensino de LA para crianças 

Tabela 3 - Posicionamento dos enunciadores:  

o infantil visto como algo negativo 
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“Olha, assim... Eu acho essas atividades muito infantis. 

Nós já somos do quinto ano. Podia ter menos desafios e 

trocar essas páginas pela história”. 

[E6] 

“Eu queria propor mais desafios porque às vezes só tem 

dois. Os nossos livros têm um montão de coisas, assim, 

cada matéria separada. Eu acho que tinha que separar”. 

[E7] 

“Uma coisa que eu acho que... Ele também podia propor 

certas coisas: um desafio mais difícil, um trabalho em 

grupo”. 

[E8] 

“Ah eu acho! Tinha que dar uma dificultada”. 

[E9] 

“Mas eu acho que ficou meio bebezinho o conteúdo, meio 

criancinha”. 

[E10] 

Fonte: O autor, 2021. 

Tabela 4 - Posicionamento dos enunciadores:  

o infantil visto como algo positivo 
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“Depende. Se você já souber algo de espanhol, é 

infantil. Mas eu acho que quanto mais infantil melhor 

porque com o infantil você começa devagar. Quando 

é um livro pra nossa idade, ele já começa mais 

avançado”. 

[E11] 

 “Eu acho que tem que ter atividades meio fáceis 

porque o espanhol tem que começar dos pouquinhos, 

né? Não é toda língua assim... quando você tá 

iniciante tem que fazer dos pouquinhos. Agora 

quando você já tá mais aprimorado, tem que ser umas 

coisas um pouquinho mais difíceis”. 

[E12] 

Fonte: O autor, 2021. 

Neste segundo agrupamento, apresentam-se 

enunciados que tematizam a questão da 

infantilização do ensino de LA para crianças. Tais 

enunciados foram divididos em dois blocos, a partir 

dos posicionamentos assumidos por seus 

enunciadores. O primeiro bloco traz os enunciados 

que vislumbram a infantilidade no ensino de LA 

como algo negativo. 
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“Olha, assim... Eu acho essas atividades muito 

infantis. Nós já somos do quinto ano. Podia ter menos 

desafios e trocar essas páginas pela história”. 

[E6] 

“Mas eu acho que ficou meio bebezinho o conteúdo, 

meio criancinha”. 

[E10] 

Nos enunciados 6 e 10, os enunciadores 

usam os termos “infantis”, “bebezinho” e 

“criancinha” com sentido pejorativo. Tal uso 

reforça seu posicionamento em relação às práticas 

didático-pedagógicas no ensino de LA que 

trabalham com um processo de infantilização dos 

sujeitos-criança: é visto como algo negativo. 

Podemos inferir que, a partir de tal 

posicionamento, os sujeitos da pesquisa estão 

demarcando como gostariam de ser tratados e 

entendidos nesse processo de ensino-aprendizagem 

de uma LA. Seria como pensar que devemos ter 

práticas infantis com crianças porque seria o que 

elas naturalmente gostam. Mas será? Até que ponto 

o infantil é produto do ser criança ou é, ao 

contrário, um dispositivo de produção de infância? 
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É uma reflexão que devemos fazer como 

educadores, pois isso diz muito sobre as 

concepções de criança e de infância que temos. 

Linguisticamente, chama-nos a atenção o 

uso da marcação morfológica de diminutivo nas 

palavras “bebezinho” e “criancinha”, pois, senso 

comum, atribui-se esse modo de fala justamente a 

crianças, por remeter a uma espécie de fala 

infantilizada realizada por adultos ao falarem com 

seus bebês. 

O diminutivo, em termos semânticos, nem 

sempre vai construir um sentido de algo menor 

efetivamente. Aqui, conforme podemos observar, 

usa-se o diminutivo como uma marca do 

posicionamento do enunciador, pois é por meio 

dessa estrutura linguístico-discursiva que 

percebemos que o enunciador não concorda com 

tais práticas. De todos os modos, tal 

posicionamento é posto de maneira atenuada e, por 

isso, se usa o diminutivo, que tende a atenuar, 

modalizar, suavizar opiniões que poderiam ser 

vistas como mais incisivas ou radicais. 
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Um exemplo disso seria pensar nas 

diferenças de sentido entre dizer a uma pessoa 

“quero ter uma conversa com você” e “quero ter 

uma conversinha com você”. Uma “conversa” 

sempre será entendida como algo mais sério, mais 

sóbrio (talvez até mais grave) do que uma 

“conversinha”, que poderia ser apenas uma fofoca. 

Podemos entender aqui, portanto, que o 

diminutivo marca uma tentativa de afastamento dos 

enunciadores em relação a essa etapa da vida: a 

infância. Isso fica evidente no enunciado 6, quando 

o enunciador coloca que “Nós já somos do quinto 

ano”. A infância, então, nessa faixa etária e nessa 

etapa de escolarização já deveria estar superada, 

mas os LDs parecem insistir numa permanência da 

infância, o que acabou gerando alguns 

estranhamentos dos sujeitos-criança em relação aos 

LDs analisados. 

No enunciado 6, o enunciador se posiciona 

a favor do componente histórico nas aulas de 

espanhol. Podemos entender por inferência a 

interdisciplinaridade como marca do não-infantil, 
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pois essa perspectiva seria uma espécie de 

contraponto possível às atividades infantis 

apresentadas pelos LDs. É como se o enunciador 

estivesse afirmando: “já sou do quinto ano e já 

posso aprender uma LA a partir de uma articulação 

com outros saberes e não mais com atividades 

infantis, que estariam aquém da minha capacidade 

intelectual”. 

Achamos muito interessante o 

posicionamento dos sujeitos-criança, ao 

sinalizarem que os LDs não estão propondo 

atividades didático-pedagógicas que dialogam com 

seus interesses. O que estamos tensionando aqui é 

que, para defender seus argumentos e sinalizar as 

falhas dos LDs, aponta-se para a infância e para as 

práticas infantilizadoras como se elas fossem 

negativas em si. Esse é o nosso tensionamento: 

perceber que os sujeitos-criança aderem ao discurso 

da infância como lugar inferior em relação a outras 

fases da vida. Isso diz muito sobre nós: por que 

queremos tanto superar a infância e esse sentimento 

de infantilidade? Por que o infantil incomoda tanto 
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a nós adultos e também a crianças entre 9 e 10 

anos? 

Nos enunciados 7, 8 e 9, os enunciadores 

fazem uso de alguns termos que merecem destaque, 

a saber: “desafios” [E7], “desafio mais difícil” [E8] 

e “dificultada” [E9], conforme podemos verificar a 

seguir: 

“Eu queria propor mais desafios porque às vezes só 

tem dois [...]”. 

[E7] 

“[...] Ele também podia propor certas coisas: um 

desafio mais difícil, um trabalho em grupo”. 

[E8] 

“[...] Tinha que dar uma dificultada”. 

[E9] 

Observe-se que tais termos constroem uma 

ideia de que os enunciadores entendem que o que 

se apresenta como difícil, complexo e desafiante 

seria algo que se afastaria de uma noção de 

infantil(idade) que, por sua vez, é entendido a partir 

de um estereótipo do que é mais simples e mais 

fácil. A não-complexidade estaria atrelada a uma 
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concepção de infantil, enquanto que a 

complexidade estaria relacionada a uma noção de 

não-infantil, que é a noção da qual os enunciadores 

mencionados se aproximam mais. 

Ao reivindicarem a complexidade por meio 

da análise das atividades didático-pedagógicas dos 

LDs, os enunciadores evocam em seu dizer o 

avesso do seu posicionamento, de forma a trazer 

uma constatação subjacente: se reivindicam 

atividades mais complexas, é porque as atividades 

apresentadas são mais fáceis. Os enunciadores 

evocam também, a partir do entendimento do 

discurso como heterogeneamente constituído, uma 

massa de outros tantos enunciados que se reiteram 

na sociedade ao colocar a infância e a criança na 

posição do mais simples, do simplificado, numa 

subestimação intelectual e cognitiva, muitas vezes, 

dos sujeitos-criança. 

Em contraposição aos posicionamentos 

vistos anteriormente, temos também os enunciados 

11 e 12, que constroem um entendimento de que o 
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infantil no ensino de LA para crianças pode ser 

visto como algo positivo: 

“Depende. Se você já souber algo de espanhol, é 

infantil. Mas eu acho que quanto mais infantil 

melhor porque com o infantil você começa 

devagar. Quando é um livro pra nossa idade, ele já 

começa mais avançado”. 

[E11] 

“Eu acho que tem que ter atividades meio fáceis 

porque o espanhol tem que começar dos 

pouquinhos, né? Não é toda língua assim... quando 

você tá iniciante tem que fazer dos pouquinhos. 

Agora quando você já tá mais aprimorado, tem que 

ser umas coisas um pouquinho mais difíceis”. 

[E12] 

O enunciador, no enunciado 11, parte de 

uma ponderação: as atividades dos LDs analisados 

podem ser vistas como infantis ou não, a depender 

do público ao qual os livros se destinam. Caso o(a) 

aluno(a) tenha um conhecimento prévio da língua 

espanhola, então esses materiais podem ser 

considerados infantis, isto é, apresentam atividades 

que um aluno com mais conhecimento sobre a 
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disciplina entenderá como muito fáceis ou um tanto 

óbvias. 

Por outro lado, salienta que quando é um 

“livro pra nossa idade”, isto é, para alunos(as) do 

quinto ano e que já tenham estudado o idioma em 

algum momento anterior, os LDs precisariam trazer 

conteúdos mais “avançados”, com uma proposta 

mais complexa, ou ainda, mais desafiadora 

(recuperando o que foi dito nos enunciados 7, 8 e 

9). 

Chama-nos a atenção o seguinte 

posicionamento no enunciado 11: “[...] eu acho que 

quanto mais infantil melhor porque com o infantil 

você começa devagar”. Observe-se também que um 

ponto de vista semelhante aparece no enunciado 

12: “[...] tem que ter atividades meio fáceis porque 

o espanhol tem que começar dos pouquinhos. [...] 

quando você tá iniciante tem que fazer dos 

pouquinhos”. 

O posicionamento mostrado anteriormente 

nos enunciados 11 e 12 evoca uma adesão à lógica 

da sequencialização dos conteúdos, a partir da qual 
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os assuntos abordados num curso de LA 

precisariam ser apresentados aos alunos sempre a 

partir da estrutura mais simples à mais complexa. 

As análises que empreendemos neste artigo 

não se esgotam em si. Os comentários tecidos e os 

recortes realizados privilegiam alguns aspectos, 

mas sabemos que tantos outros também poderiam 

ter sido considerados. Fica o convite para que 

outras pesquisas possam ser realizadas com 

sujeitos-criança, pois conforme pudemos observar, 

elas têm muito a dizer e a contribuir com o ensino-

aprendizagem de língua adicional para crianças. 

3. Considerações finais 

Ghiraldelli faz uma provocação que pode 

parecer impactante num primeiro momento, ao 

afirmar que “a criança sempre existiu, mas a 

infância não” (2000, p. 8). O que será que o teórico 

quis dizer ao fazer uma afirmação tão categórica? 

Vejamos: a criança, como ser empírico e biológico, 

que nasce, balbucia, engatinha, aprende suas 

primeiras palavras, etc. é um dado, isto é, sempre 
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existiu. Bebês e crianças em geral existiram ao 

longo da história. Isso não se discute. Mas ao 

propor que a infância é uma invenção, o autor 

sinaliza que não houve sempre um entendimento de 

que haveria uma fase da vida especial, na qual 

deveria ser pensada a criança e sua educação. 

A infância seria uma invenção, isto é, 

construção sociohistórica, por ter inaugurado um 

período no qual a criança começou a ser colocada 

em cheque, no centro das atenções, e começaram a 

se desenhar práticas para o controle dos corpos 

infantis, com vistas à preparação para a vida adulta. 

De acordo com Pereira, “sempre existiram crianças, 

mas é na modernidade que elas serão coroadas com 

a categoria conceitual de infância, e isso altera 

significativamente o papel das crianças na 

sociedade” (2012, p. 20). 

Pode-se num primeiro momento pensar 

então que a escola recebe uma infância e se adapta 

para ensinar e disciplinar um determinado grupo 

infantil. Se assim pensarmos, estamos ainda 

vislumbrando a infância como uma categoria 
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anterior, como um dado natural, alheio às 

instituições sociais. 

O que defendemos aqui é que a escola não 

acolhe uma infância preexistente, mas a cria, a 

instaura, a reitera por meio de práticas cotidianas 

didático-pedagógicas e de disciplinamento. 

Rechaçamos, portanto, o modo de se ver a criança 

como “um sujeito unificado, reificado e 

essencializado – no centro do mundo – que pode 

ser considerado e tratado à parte dos 

relacionamentos e do contexto” (DAHLBERG; 

MOSS; PENCE, 2003, p. 63). 

Acreditamos que a noção de criança ou 

infância se constrói sempre num determinado 

contexto particular, de maneira descentrada e a 

partir de suas relações com os outros (FROTA, 

2007). Tal modo de se pensar a infância dialoga 

com a perspectiva guattariana de vislumbrar a 

subjetividade como uma produção. 

Concordamos com Schultz & Barros no que 

tange à necessidade de se “compreender a infância 

e, consequentemente, a criança não como um ser 
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único e universal, mas sim como um ser cultural, 

que vive uma experiência social e pessoal 

construída todo o tempo” (2011, p. 137). 

Diante desse entendimento descentrado e 

não essencializado dos sentidos de criança e 

infância, pode-se afirmar que “a concepção de 

infância é construída todos os dias [...] (SCHULTZ; 

BARROS, 2011, p. 146)”. E se os sentidos de 

infância são construídos todos os dias, há de se 

pensar de que maneira nós como docentes de LA 

para crianças, ao reiterar determinadas práticas 

didático-pedagógicas, não estamos partindo de uma 

concepção essencializada de criança, e construindo, 

portanto, sentidos de infância que colocam nossos 

alunos numa posição passiva e acrítica. 

É nosso dever fazer essa reflexão. E mais: 

os livros didáticos de língua adicional para crianças 

que adotamos também podem ser vislumbrados 

como um vetor de subjetivação, isto é, um 

dispositivo que pode contribuir para propor novos 

(outros) modos de se produzir infância na escola ou 

reiterar o mesmo e cristalizar ainda mais algumas 
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práticas que aprisionam o “ser criança” numa 

forma estanque. 

Ao longo do desenvolvimento deste artigo e 

de nossa tese de doutorado, chegamos, portanto, à 

conclusão de que nós, como professores de 

espanhol para crianças, não estamos dando aula 

para uma infância atemporal e que já chega pronta 

a nossas salas de aula. Nossas práticas didático-

pedagógicas não reproduzem sentidos sobre 

infância e criança. Nós produzimos infância(s) e 

sentidos sobre ser criança diariamente por meio de 

nossas práticas docentes! A responsabilidade é 

grande. Que infância(s) você quer construir nas 

suas aulas? 
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COMO É MEDO EM ESPANHOL? A 

LEITURA DE TEXTOS LITERÁRIOS 

FANTÁSTICOS EM LÍNGUA ESPANHOLA 

PARA ALUNOS DO ENSINO MÉDIO DO 

INSTITUTO DE APLICAÇÃO 

FERNANDO RODRIGUES DA SILVEIRA 

Mariana da Costa Valim
1
 

“Havia um armário encostado na 

parede da sala de aula. Com 

portas de vidro e fechadura 

grande guardava alguns livros. 

Eram reis, rainhas, fadas, bruxas 

vivendo em países de neves, 

primavera, maçã. [...] Era o 

nosso canto de leitura. O livro 

mais solicitado era aquele usado 

pela professora para apaziguar 

nossos corações no término de 

cada dia. Ah! Como era longe o 

dia seguinte e eternos os sábados 

e domingos!” 

Bartolomeu Campos de Queirós 

“Significava carinho ir para a escola” 

(QUEIRÓS, 2014, posição 181). Assim termina a 

breve narração de Bartolomeu sobre a memória que 

enlaça a experiência da leitura e da escola numa 
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evocação de sentimento macio. E como seria bom 

se para todos a escola fosse uma lembrança 

atravessada de personagens saídos de armários 

mágicos, subitamente vivos pelas vozes de 

professores capazes de entrar na história de seus 

alunos pela chave do afeto e da partilha da leitura. 

Sabemos, no entanto, que nem sempre é assim, e 

isso é especialmente angustiante num país onde, 

para boa parte das crianças e adolescentes, a escola 

é, possivelmente, o único espaço de encontro com a 

experiência literária, ainda que esta configuração, 

felizmente, esteja mudando com a criação de 

bibliotecas comunitárias e redes sociais destinadas 

a falar de leitura com parcelas da sociedade 

comumente excluídas desta conversa. 

Foi por ter vivenciado uma experiência feliz 

de contato com o texto literário no espaço escolar 

que, como professora, o desejo de criar um vínculo 

afetivo entre a literatura e os alunos surgiu e se 

tornou um imperativo incontornável para mim, 

ainda que a disciplina em que atuo, língua 

espanhola como língua adicional, não tenha no 



 

598 
 

texto literário em si o foco de atenção. O tema 

“literatura”, aliás, é ainda muito pouco pesquisado 

e explorado no campo dos estudos de línguas 

adicionais e, na maioria das vezes, quando é 

abordado, apresenta um recorte de interesse 

sociocultural (algo como uma amostragem de cena 

cultural do país cuja língua seja o foco da disciplina 

em questão), quando não vem a ser um mero 

suporte de estruturas linguísticas e gramaticais a 

observar e aprender. E ocorre que não reside aí o 

valor do acesso ao texto literário, o que significa 

que, embora tais esforços e metodologias tenham 

seu valor, muito provavelmente não funcionam 

como estímulo a criar no aluno o desejo de ler 

literatura, nem desenvolvem no jovem leitor o olhar 

desdobrado que a literatura simultaneamente exige 

e produz. 

1. E por que insistir no texto literário? 

O velho clichê “quem não lê não sabe o que 

está perdendo”, ainda que seja uma frase batida, 

não deixa de ser verdade. A leitura, bem como 

outras realizações artísticas, não tem função prática 
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do ponto de vista do utilitarismo tão em voga na 

nossa sociedade, mas serve ao ser humano nos 

termos do que de mais humano lhe pertence, pois 

oferece no nível da linguagem um acesso a suas 

dores existenciais, suas feridas diárias, suas facetas 

rejeitadas ou recalcadas, e quem não lê, jamais 

conhecerá a cumplicidade de reconhecer seus 

(des)conhecidos sentimentos tomarem corpo diante 

de seus olhos nas páginas de um livro. 

Desde la perspectiva de una 

escuela que necesitaba nuevas 

formulaciones sobre el sentido de 

la lectura literaria, también 

resultó particularmente atractivo 

que se pasara a caracterizar el 

texto literario como un “género 

segundo”, es decir, como un 

discurso capaz de absorber todo 

tipo de formas e lenguaje y de 

transformar las realizaciones 

lingüísticas habituales en el 

mundo ordinario  conocidos 

como “géneros primeros” en 

otras formas propias de la 

comunicación literaria. La 

importancia de pasar a un 

“género segundo” es que se 

introduce una distancia entre el 

lector y los contextos de 

interacción propios del mundo 

ordinario. Con ello, las formas de 

representación de la realidad que 
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hallamos en la literatura  en 

todas las variedades a las que ha 

dado lugar; representaciones 

miméticas, paródicas, míticas, 

etc.  proyectan una luz sobre el 

mundo conocido que reinterpreta 

para el lector la forma habitual de 

entenderlo. Así, el texto literario 

ostenta la capacidad de 

reconfigurar la actividad humana 

y ofrece instrumentos para 

comprenderla, puesto que, al 

verbalizarla, configura un espacio 

específico en el que se 

construyen y negocian los valores 

y el sistema estético de una 

cultura. (COLOMER, 2005, p. 

31-32) 

O acesso à dimensão estética da vida e à 

reflexão sobre a realidade e a condição humanas, 

bem como sobre suas articulações políticas, sociais, 

culturais, religiosas, propiciado pelo diálogo com a 

linguagem artística deveria ser considerado um 

direito irrevogável do ser humano, por ser 

constitutivo da própria construção da humanidade 

em nós. Como afirma Antonio Candido, 

[...] a literatura corresponde a 

uma necessidade universal que 

deve ser satisfeita sob pena de 

mutilar a personalidade, porque 

pelo fato de dar forma aos 
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sentimentos e à visão do mundo 

ela nos organiza, nos liberta do 

caos e, portanto nos humaniza. 

Negar a fruição da literatura é 

mutilar a nossa humanidade. [...] 

a literatura pode ser um 

instrumento consciente de 

desmascaramento, pelo fato de 

focalizar as situações de restrição 

dos direitos, ou de negação deles, 

como a miséria, a servidão, a 

mutilação espiritual. Tanto num 

nível quanto no outro, ela tem 

muito a ver com a luta pelos 

direitos humanos. [...] 

A organização da sociedade pode 

restringir ou ampliar a fruição 

deste bem humanizador. O que 

há de grave numa sociedade 

como a brasileira é que ela 

mantém com a maior dureza a 

estratificação das possibilidades, 

tratando como se fossem 

compressíveis muitos bens 

materiais e espirituais que são 

incompressíveis. (2004, p. 186) 

Como dito anteriormente, o espaço escolar 

é, possivelmente, o único meio de acesso de vários 

alunos à literatura e aos livros. Ainda que, no afeto 

criado pelo contato com o livro, haja uma margem 

correspondente a um ingrediente imponderável, 

impalpável, totalmente subjetivo (uma vez que há 

pessoas expostas ao contato com a literatura que 
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não foram afetadas por ela e, por sua vez, pessoas 

que não receberam estímulo ou incentivo acabam 

desenvolvendo o hábito e a paixão pela leitura), há, 

certamente, uma grande margem manejável de 

atuação por parte de tutores, professores, 

bibliotecários, no sentido de criar as condições para 

que a relação afetiva entre o jovem leitor e a leitura 

se estabeleça. E se é verdade que houve um 

progresso nos métodos e no currículo escolar 

quanto à apresentação de obras íntegras e 

distribuição de livros literários aos estudantes, 

também é verdade que a leitura literária continua 

sendo tratada como uma inutilidade, uma 

perfumaria, algo que rouba tempo aos conteúdos 

verdadeiramente relevantes na escola, além de 

estar limitada à sala de aula de língua portuguesa e 

literatura brasileira. 

2. Leitura literária na sala de aula de língua 

espanhola como língua adicional: tentativas 

para encontrar um caminho 

É justamente a certeza de que a leitura 

literária deve circular na escola e não estar presa a 
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armários trancados e acessíveis apenas a mãos 

adultas ou circunscritos aos espaços e tempos de 

aula de língua portuguesa ou literatura, o que me 

impulsiona a buscar formas de articular o texto 

literário ao ensino de língua espanhola como língua 

adicional, mas transitando em sua natureza 

especificamente literária. Desse modo, ao longo 

dos últimos anos, venho buscando desenvolver uma 

abordagem que dê conta de alguns desafios 

específicos da apresentação do texto literário no 

contexto de ensino e aprendizagem de língua 

adicional na educação básica, mais 

especificamente, no ensino médio. Um desafio 

presente, por exemplo, é indagar sobre a 

viabilidade da apresentação do texto em língua 

original ou se seria melhor recorrer a traduções. 

Outro tipo de questionamento sempre presente é se 

a leitura do texto deve ser aproveitada apenas como 

fruição e o professor como um mediador e 

apresentador do texto, ou se deve haver algum tipo 

de proposta didática ou análise para a leitura do 

texto literário apresentado. Assim sendo, no 
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decorrer dos anos, as estratégias de apresentação do 

texto literário que adotei foram se modificando 

conforme pesquisava mais sobre o assunto e 

refletia sobre os resultados das metodologias 

empregadas. 

No começo do percurso, por exemplo, 

lembro de ter seguido uma sugestão de atuação 

apresentada por Mempo Giardinelli no livro Voltar 

a ler: propostas para ser uma nação de leitores 

(2010), que instruía que os professores reservassem 

alguns minutos de sua aula para uma leitura livre 

dos alunos, que poderiam ler o que quisessem, sem 

interferências de vozes “autorizadas” direcionando 

a escolha da leitura ou o próprio ato de ler. Fiz a 

experiência sugerida durante alguns meses com 

turmas de 1º e 2º ano do ensino médio. 

Semanalmente, durante nossas aulas de 100 

minutos, eu separava em torno de 10 minutos finais 

para a leitura livre dos alunos. Muitos levavam 

livros e de fato liam seus livros. Outros liam 

revistas. Alguns não liam nada, o que, embora 

fosse previsto, muito me incomodava. Mas me 
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incomodava mais a falta de troca, de diálogo, de 

um desdobramento desse momento, o que dava a 

impressão de que nada mudava no comportamento 

leitor (ou não leitor) dos alunos que ali estavam, 

pois eram sempre os mesmos os alunos que liam 

em silêncio (e que, portanto já eram leitores) e os 

alunos que nada liam. Como afirma Rildo Cosson, 

não me parecia suficiente proporcionar um 

momento de lazer no contato com texto literário. 

Era preciso criar condições para que jovem leitor 

fosse por ele afetado: 

A leitura literária na escola [...] 

precisa ter objetivos e práticas 

pedagógicas bem definidos que 

não devem ser confundidos 

simplesmente com o ensinar um 

conteúdo sobre a literatura, nem 

com uma simples atividade de 

lazer. Assim como é preciso 

superar a dicotomia da divisão 

entre leitura ilustrada e leitura 

aplicada em favor da presença de 

ambas na formação do leitor, 

também é preciso que se supere a 

oposição entre ensinar e mediar 

em favor da aprendizagem da 

leitura literária. (COSSON, 2015, 

p. 169) 
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Assim sendo, modifiquei novamente as 

estratégias e tentei outros caminhos. É importante 

dizer que foi imprescindível ter autonomia como 

professor para pensar e repensar tais estratégias e 

poder construir uma proposta que integrasse o texto 

literário aos objetivos e ao corpus de conhecimento 

que eu desejava desenvolver com minhas turmas, e, 

infelizmente, uma tal autonomia não é realidade 

para boa parte dos professores de ensino básico, 

sobretudo em instituições privadas de ensino, 

geridas com fins mercadológicos que conhecemos 

bem
2
. 

Foi, portanto, tentando ajustar estratégias 

que cheguei a uma proposta cuja metodologia é 

                                                           
2
Devo frisar também que a dinâmica social do corpo discente 

do Instituto Fernando Rodrigues da Silveira é bem diversa, 

sendo composto por filhos de docentes e funcionários da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro, com acesso a 

bibliotecas das diferentes unidades da universidade, bem 

como por alunos do público em geral, cuja história familiar de 

relacionamento com os livros é variada. De qualquer forma, 

avalio que os alunos das instituições de ensino da rede 

estadual e municipal tenham, muito provavelmente, mais 

dificuldade em termos de acesso a bibliotecas e acervos, 

sobretudo se suas escolas estão mais afastadas das zonas 

metropolitanas. 
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partir de alguns protocolos para propiciar o contato 

do aluno de Ensino Médio com o texto literário em 

língua estrangeira no âmbito da disciplina língua 

espanhola como língua adicional. Tais protocolos 

são: apresentação do texto em língua original; 

leitura mediada pelo professor em voz alta e leitura 

silenciosa individual; emprego de estratégias 

cognitivas e metacognitivas de compreensão leitora 

(KATO, 2007, p. 79-109) já conhecidas e utilizadas 

na leitura de outros textos em sala de aula
3
; 

desdobramento mínimo da leitura, focado mais no 

efeito da leitura sobre o leitor, a partir de elementos 

mais palpáveis e primários do texto, do que 

propriamente na análise do texto em profundidade, 

mais apropriado para uma aula de literatura de fato. 

3. Critérios de seleção 

                                                           
3
Estratégias tais como inferir significado de vocábulo 

desconhecido partindo do contexto, decidir se o 

desconhecimento de um determinado vocábulo interfere no 

processo da leitura e daí, julgar se o vocábulo deve ser 

ignorado ou se a leitura deve ser interrompida; refazer a 

leitura mais lentamente em caso de não compreensão ou não 

sentido para a sentença; criar hipóteses a partir do título do 

texto, criar expectativas de leitura a partir de um campo 

semântico presente, acionando esquemas mentais; etc. 
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O desejo de equacionar de maneira 

satisfatória os desafios de fazer da sala de aula de 

língua espanhola um espaço também de fomento à 

leitura literária e, ao mesmo tempo, fazer esse 

espaço caber no recorte adequado à perspectiva 

epistemológica da disciplina de língua adicional, 

impôs a necessidade de um cuidado ainda mais 

minucioso na seleção dos textos apresentados aos 

alunos, afinal, ao optar pelo texto em língua 

original, eu certamente, em maior ou menor grado, 

iria impor uma gama de dificuldades, de 

vocabulários desconhecidos e de ritmo reduzido no 

ato da leitura que eles não encontrariam no contato 

com um texto em língua materna, o que poderia 

emperrar a fluidez da leitura e gerar, como 

resultado, exatamente o oposto do que se estava 

buscando: a desistência e o desestímulo. 

Assim, na seleção dos textos, foram 

observados o tamanho do texto, a presença de 

palavras transparentes que fossem significativas e 

centrais para a leitura, títulos que permitissem 

inferências sobre a história (e decorrentes 
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surpresas, mas sem alterar a perspectiva do campo 

semântico), histórias com uma gradação palpável e 

facilmente identificável pelas ações, e, finalmente, 

presença de imagens ilustrativas que desdobrassem 

as palavras em visualidade e auxiliassem no 

entendimento da leitura. 

Como o objetivo do trabalho não era 

realizar uma análise propriamente dita, mas sim, 

tornar explícito ou “tangível” para os alunos o 

efeito narrativo mais elementar que os textos lhes 

provocam, a escolha por narrações da literatura 

fantástica ou propriamente mais alinhadas ao 

gênero terror, pareceu ser a mais eficiente. Isso 

porque, por trabalharem com acontecimentos de 

intensidade e de gradação muito flagrante, tais 

textos acabam por viabilizar um contato com o 

efeito narrativo que são muito mais palpáveis. 

Além disso, sua natureza também cria no aluno a 

impressão de uma distância subversiva entre sua 

leitura e a leitura canonizada que circula na escola. 

Por fim, por se tratarem de textos com presenças 

fantásticas, que de alguma forma assaltam a 
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organização lógica cartesiana ou jogam com a 

possibilidade de um elemento sobrenatural, estes 

textos trazem uma potência maior de liberar a 

imaginação e de fazer frente ao que Michèle Petit 

chamou de “interditos” na leitura literária: 

Esses interditos são de ordens 

diferentes. O primeiro interdito é 

que, ao ler, a pessoa se entrega a 

uma atividade cuja “utilidade” 

não é bem definida. [...] Mas esse 

interdito que se refere é leitura 

“inútil” se vê duplicado pelo fato 

de a leitura ser um prazer 

solitário: em nossa época, 

enquanto lê, a pessoa se afasta do 

grupo, fica distante, distraída, no 

sentido mais forte da palavra, 

isolada. [...] Finalmente, um 

terceiro tipo de interdito: no 

campo, mais do que nas cidades, 

o domínio da língua e o acesso 

aos textos impressos foram por 

muito tempo privilégio daqueles 

que detinham o poder, ou seja, os 

notáveis, os representantes do 

Estado e da Igreja. E estes 

sempre quiseram fiscalizar os 

leitores. Obcecada pelos perigos 

da leitura no meio popular, a 

Igreja católica, em particular, 

condenou durante muito tempo as 

leituras não controladas da Bíblia 

ou das obras profanas e se 

esforçou em fazer da leitura um 
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gesto coletivo e enquadrado. 

(2008, p. 105–107)
4
 

Quanto à potência imaginativa dos textos de 

natureza fantástica, Teresa Colomer ressalta seus 

benefícios ao comentar a predominância do traço 

fantástico nas obras destinadas ao público infantil e 

juvenil espanhol do período posterior à ditadura 

franquista, identificando no período ditatorial a 

necessidade do controle da produção escrita e 

atividade leitora com o fim de cercear a dimensão 

                                                           
4
Os interditos citados por Petit fazem menção a um contexto 

de área rural na França de fins do século XX e início do 

século XXI, quando a autora realizou pesquisa sobre leitura 

no meio rural. Contudo, a mesma autora, ao falar para um 

público latino-americano, citou as similaridades entre as duas 

sociedades, ressaltando que os interditos elencados 

provavelmente poderiam ser transpostos para realidade local 

latino-americana. Um exemplo prático que ilustra como o 

terceiro interdito persiste ainda em nossa sociedade, é o caso 

de um aluno meu, que na ocasião de uma das propostas que 

apresento neste trabalho, pediu para não participar da leitura, 

e preferiu ficar em sala realizando outra atividade. Como eu 

comecei a atividade apresentando o livro (no caso, La 

condesa sangrienta), suponho que a escolha do aluno por não 

ler nem ouvir a história tenha sido uma decisão de fundo 

religioso, uma vez que o conhecia e sabia da orientação 

religiosa da família. Em outra ocasião, o mesmo aluno 

argumentou não ter gostado de um curta-metragem, pois uma 

das personagens, um touro que cantava, parecia ser uma 

figura associada a uma das representações do diabo. 
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da imaginação por sua natureza imprevisível e 

subversiva (tal como apontado anteriormente por 

Petit como interditos da leitura): 

O predomínio da fantasia não se 

reduz, porém, a uma simples 

alternância na evolução literária, 

mas constitui um bom exemplo 

das tensões provocadas pela 

conexão entre as funções 

literárias e educativas destas 

obras. Assim, o auge da fantasia 

se produz a partir de uma ênfase 

explícita na função literária, que 

leva à desqualificação do 

realismo, tachando-o de ficção 

ligada à função educativa. [...] 

Além disso, a defesa da fantasia 

ultrapassa os limites do campo 

literário para invadir o 

axiológico, quando reivindica a 

imaginação como um valor 

pessoal e coerente com as novas 

propostas educacionais. Desta 

posição, sua introdução na 

narrativa infantil e juvenil resulta 

num fenômeno inevitável, não de 

forma defensiva  argumentando 

sobre sua inocuidade  mas, ao 

contrário, proclamando sua 

virtude educativa, tal como 

começou-se a fazer, na 

perspectiva psicanalítica, durante 

os anos setenta. (2003, p. 221-

222) 
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Dois fatos também serviram como 

provocação para optar pelo recorte de textos de 

natureza fantástica ou de terror como o corpus das 

propostas. O primeiro foi a constatação de que 

adolescentes tendem a apreciar esse tipo de 

literatura na forma de mangás, por exemplo. Uma 

aluna do 2º ano, ao participar da leitura de uma das 

propostas descritas neste trabalho, chegou a 

comentar que escrevia histórias de terror, mas que 

as guardava para si. O segundo fato foi a reflexão 

gerada pela pergunta de outra aluna, que indagou 

como seria a palavra “medo” em espanhol. Ainda 

que a aluna se referisse a questões meramente 

ortográficas da língua espanhola como língua 

adicional, pareceu instigante pensar outro sentido 

decorrente da pergunta: é possível percorrer um 

caminho narrativo numa língua não materna e 

ainda bastante desconhecida e mesmo assim sentir 

o efeito “medo” (ou sentimentos similares) 

instigado pelo texto? 

Consideradas todas as reflexões 

anteriormente explicitadas, os textos selecionados 
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foram o conto de Cortázar, “Casa Tomada”, o 

microconto de Triunfo Arciniegas, “Pequeños 

cuerpos”, e alguns capítulos do livro La condesa 

sangrienta, escrito por Alejandra Pizarnike 

ilustrado por Santiago Caruso. 

4. As propostas 

O conto “Casa Tomada”, de Julio Cortázar, 

das três propostas, era certamente o texto mais 

desafiador, pois geraria nos alunos uma dificuldade 

considerável para manter a atenção e finalizar a 

leitura, tanto pela extensão do texto como pelo 

vocabulário nele presente. Contudo, aplicando 

estratégias de compreensão leitora já conhecidas 

pelos estudantes, foi possível diminuir a tensão e o 

receio pela leitura. A primeira delas foi 

simplesmente partir de uma conversa que acionava 

registros na memória de imagens de casa em filmes 

ou histórias em que a casa em si tinha importância 

central na trama. As imagens de casa velha, mal-

assombrada ou em ruínas apareceram como 

descrições mais recorrentes. A predominância deste 
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tipo de ambiente associado ao sobrenatural, ou ao 

assustador, ou simplesmente ao misterioso, além de 

ativar expectativas no leitor sobre o tipo de texto 

que tem em mãos, também gera inferências sobre o 

assunto do conto em si, sobretudo após a leitura do 

título que traz palavras transparentes e permite, de 

saída, que haja inferências sobre a ação principal 

do conto, indiciada pelo particípio presente no 

título. Assim sendo, a conversa inicial e 

acionamento de imagens e memórias anteriores à 

leitura prepararam o campo da inferência, e o 

contato com o título gerou expectativas ou de 

confirmação dessas imagens ou de refutação das 

hipóteses e criação de novas possibilidades. Uma 

vez que tomada, não necessariamente corresponde 

às imagens suscitadas durante a discussão 

anteriormente travada e cria a possibilidade de uma 

leitura encaminhada ao entendimento de “roubada”, 

“invadida”, etc. 

Após a etapa de acionamento de inferências 

iniciais, continuamos utilizando estratégias de 

compreensão leitora conhecidas, como a de propor 
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um objetivo específico para ser alcançado com a 

leitura silenciosa e individual dos dois primeiros 

parágrafos. Os alunos deveriam, então, tentar 

começar a construir uma imagem da casa do conto 

e do narrador, sem precisar recorrer a dicionários, 

apenas aplicando estratégias de inferência pelo 

contexto, e de seleção e descarte de vocábulos, 

tendo como critério sua importância ao 

entendimento do que então liam. Assim, por 

exemplo, a profusão de palavras transparentes 

sobre a casa (“espaciosa”, “antigua”, “profunda”, 

“silenciosa”) começa a tecer sua presença no conto, 

bem como os termos empregados pelo narrador 

sobre sua própria história e ações (“nuestros 

bisabuelos”, “hacíamos la limpeza por la mañana, 

almorzábamos al mediodía”, “siempre puntuales”) 

começam a gerar uma imagem sobre as 

personagens e sua relação com a casa: 

Nos gustaba la casa porque aparte 

de espaciosa y antigua (hoy que 

las casas antiguas sucumben a la 

más ventajosa liquidación de sus 

materiales) guardaba los 

recuerdos de nuestros bisabuelos, 

el abuelo paterno, nuestros padres 
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y toda la infancia. Nos 

habituamos Irene y yo a persistir 

solos en ella, lo que era una 

locura pues en esa casa podían 

vivir ocho personas sin 

estorbarse. Hacíamos la limpieza 

por la mañana, levantándonos a 

la siete, y a eso de las once yo le 

dejaba a Irene las últimas 

habitaciones por repasar y me iba 

a la cocina. Almorzábamos al 

mediodía, siempre puntuales; ya 

no quedaba nada por hacer fuera 

de unos pocos platos sucios. Nos 

resultaba grato almorzar 

pensando en la casa profunda y 

silenciosa y cómo nos 

bastábamos para mantenerla 

limpia. A veces llegamos a creer 

que era ella la que no nos dejó 

casarnos. Irene rechazó dos 

pretendientes sin mayor motivo, a 

mí se me murió María Esther 

antes que llegáramos a 

comprometernos. Entramos en 

los cuarenta años con la 

inexpresada idea de que el 

nuestro, simple y silencioso 

matrimonio de hermanos, era 

necesaria clausura de la 

genealogía asentada por los 

bisabuelos en nuestra casa. Nos 

moriríamos allí algún día, vagos 

y esquivos primos se quedarían 

con la casa y la echarían al suelo 

para enriquecerse con el terreno y 

los ladrillos; o mejor, nosotros 

mismos la voltearíamos 

justicieramente antes de que 
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fuese demasiado tarde. 

(CORTÁZAR, 2014, p. 1-2) 

No terceiro e quarto parágrafos, fizemos a 

leitura juntos e em voz alta. A opção foi sempre 

não dar a tradução de todas as palavras que 

apresentassem dificuldade, optando por esclarecer 

dúvidas apenas sobre termos realmente centrais 

para o entendimento do texto (por exemplo, o 

verbo “tejer”, atividade principal de Irene e que se 

relaciona com a construção de sua imagem e de 

outros acontecimentos do texto). 

A partir do quinto parágrafo, voltamos à 

leitura silenciosa e individual e à estratégia de 

conhecer mais sobre a casa sem precisar recorrer a 

dicionários, apenas recolhendo pistas mais 

acessíveis que auxiliassem na construção da 

imagem da casa. Sendo assim, o desconhecimento 

de palavras como “gobelinos”, “cancel”, 

“mayólica” não impediam que a imagem da casa 

como uma enorme construção de forte perfil 

aristocrático se realizasse, pois no mesmo 

parágrafo, termos como “zaguán”, “living”, “ala 
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delantera”, “biblioteca”, “mármoles” e “pianos” 

davam robustos indícios sobre esse perfil. 

Após a leitura do conto, indagados sobre se 

gostaram da experiência, muitos responderam que 

sim, mas que não tinham certeza de o haver 

entendido. Ocorre que minha experiência como 

docente me obriga a desconfiar que a afirmação de 

haver gostado do conto esconde o desconforto da 

ameaça de não ter sido capaz de “entendê-lo” e põe 

em risco o prazer real de ler sem o compromisso de 

se chegar a uma “solução” para o texto como um 

todo. Para apaziguar essa impressão de “não haver 

compreendido o texto”, justamente o que eu 

desejava era mostrar-lhes que sim, que eles haviam 

dialogado muito bem com o conto de Cortázar. 

Assim, após a leitura, foram apresentadas as 

propostas de resolução conjunta. 

A primeira proposta (FIGURAS 1 e 2) 

buscava explicitar para o aluno as impressões que o 

conto havia construído sobre o narrador, Irene e a 

casa, e provar que ele certamente era capaz de 

identificar, dentre as opções dadas, as mais seguras 
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correspondentes às personagens, uma vez que a 

narração encaminhava essa compreensão na 

descrição das ações das personagens ou no longo 

detalhamento das partes e dos elementos que 

compunham o imóvel. Consequentemente, 

adjetivos como “conservador(a)”, “metódico(a)”, 

“cuidadoso(a)”, são termos seguros de escolha para 

caracterizar tanto o narrador como Irene, já que a 

narração encaminha a construção dessas 

impressões de maneira irrefutável. Da mesma 

maneira, adjetivos como “jovial”, “espontâneo”, 

“moderno”, não se apoiam em nenhuma parte da 

materialidade textual do conto, sendo inviável ou 

problemático usar qualquer uma dessas opções para 

descrever as personagens apresentadas. 
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Figura 1 Primeira proposta para o conto de Cortázar 

 

Fonte: Proposta de autoria própria. 

A escolha da terceira imagem (FIGURA 2) 

como a mais coerente com a casa do conto, também 

se apoiaria na representação gerada pela leitura, 

igualmente bastante segura, considerando que a 

própria enumeração dos cômodos, descrição dos 

detalhes e menção a memórias de gerações 

passadas, não dão margem a um entendimento 

distinto sobre o fato de a casa ser antiga, grande e 

guardar marcas de um passado (ou mesmo 

presente) familiar de classe alta. 
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Figura 2  Primeira proposta para o conto de Cortázar 

 

Fonte da imagem 1: Projeto Acessível
5
. 

Fonte da imagem 2: Imobiliária Kadê
6
. 

Fonte da imagem 3: The Clayton House
7
. 

A segunda proposta consistia em 

simplesmente marcar com L (de latência) e T (de 

tensão), os pontos do texto que correspondessem a 

essas impressões. Assim, por exemplo, os alunos 

chegam à surpreendente conclusão de que o texto 

                                                           
5
Disponível em: Acesso em: 29 jan. 2022. 

6
Disponível em: 

https://www.kademeuimovel.com.br/imovel/casa-de-122-m-

tonial-xanxere-a-venda-por-800000/CA0104-KAAA. Acesso 

em: 29 jan. 2022. 
7
Disponível em: https://fortsmith.org/the-clayton-house. 

Acesso em: 29 jan. 2022. Proposta de autoria própria. 
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termina em tensão, não se apazigua e nem se 

encaminha para uma definição clara de resolução 

do conflito, e constatam que, apesar de não haver 

uma resolução a se chegar sobre quem tomou a 

casa, são capazes de dialogar com o ritmo da 

narrativa, percebendo, por exemplo, um longo 

caminho de parágrafos iniciais quase tediosos que 

fazem da irrupção da tensão um acontecimento de 

muito mais força. 

Incluo uma terceira proposta (FIGURAS 3 e 

4) ainda não posta em prática com meus alunos, 

mas que traz a potência de correlacionar imagens e 

outros textos. No caso, as ilustrações apresentadas 

e o poema citado foram retirados do livro Bichos 

da Noite, escrito por Mariana Ianelli e ilustrado por 

Odilon Moraes (2018). Tanto no poema como nas 

imagens, pulsa a tensão de uma presença que se 

insinua, mas não se mostra. Uma sombra, um ruído, 

algo ou alguém que não se nota no barulho do dia, 

mas que o silêncio da noite traz como uma ameaça 

velada e constante. Uma atmosfera de tensão e 
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mistério semelhante a que encontramos no conto de 

Cortázar: 

Figura 3 – Terceira proposta para o conto de Cortázar 

 

Fonte: IANELLI, Mariana (2018, p. 7), ilustração de Odilon 

Moraes (IANELLI, 2018, capa) 

Proposta de autoria própria. 

Figura 4 Terceira proposta para o conto de Cortázar 

 

Fonte: Ilustração de Odilon Moraes (IANELLI, 2018, p. 18, 

p.26). Proposta de autoria própria. 
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Todas as propostas não dão conta, como já 

dito, de analisar profundamente ou esgotar as 

inúmeras possibilidades de leitura do conto de 

Cortázar, apenas insinuadas por detalhes como a 

data de 1939, citada pelo narrador no início da 

história, ou a menção ao dinheiro que chegava dos 

campos. O objetivo não era de modo algum 

resolver uma interpretação sobre o conto. Era 

simplesmente mostrar ao aluno que o prazer está 

em jogar o jogo. 

O microconto de Triunfo Arciniegas foi 

uma das melhores experiências de leitura com os 

alunos. O fato de ser muito pequeno, de haver a 

presença de um vocabulário muito transparente e 

sem dificuldades e, sobretudo, de causar um 

estranhamento e uma surpresa final fizeram da 

leitura do texto um momento de prazer facilmente 

detectável nos rostos e nas expressões de espanto 

dos jovens leitores. A primeira proposta de trabalho 

consistia em apresentá-lo por partes aos alunos 

(FIGURA 5). Esclareci de antemão que o vocábulo 

“jaula” poderia ser entendido, também, como 
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“gaiola”. Desse modo, o campo semântico 

acionado por “jaula” criaria uma expectativa 

específica para os “pequeños cuerpos” do título e 

para “cuerpos muertos” do fragmento seguinte. 

Também aqui, os alunos acionavam estratégias de 

leitura, como o fato de compreender que “los 

cuerpos muertos”, pela presença do artigo 

definitivo, fazia menção a indivíduos já presentes 

na parte anterior do conto, de forma explícita ou 

através de elementos incitados pelo campo 

semântico. Considerados esses pressupostos e a 

ação violenta designada pelo verbo “destrozar” 

praticada pelas crianças, até o segundo fragmento, 

a hipótese desenvolvida provável é a de que as 

crianças mataram pequenos animais que estariam 

nas “jaulas”. Contudo, esta compreensão é revirada 

na presença do último fragmento. 
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Figura 5  Primeira proposta para o micro conto de 

Arciniegas 

 

Fonte: Proposta de autoria própria. 

A segunda proposta de diálogo (FIGURA 6) 

com o texto de Triunfo Arciniegas é 

instrumentalizar o aluno para nomear o efeito 

sentido no contato com a narrativa. Desse modo, o 

receio de não ser capaz de dizer nada sobre o texto 

lido dá lugar à possibilidade de identificar dentre as 

descrições oferecidas, as que efetivamente 

correspondem às sensações geradas por cada 

fragmento do microconto, que já se inicia com a 

tensão de uma violência expressa pela ação das 

crianças, prossegue tensionada pela presença de 

corpos mortos provavelmente derivados da ação 
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violenta anteriormente citada, e finaliza revirando a 

compreensão, com a irrupção de um dado 

totalmente inesperado e sem resolver, efetivamente, 

as lacunas da história. 

Figura 6  Segunda proposta para o micro conto de 

Arciniegas 

 

Fonte: Proposta de autoria própria. 

O dinamismo do microconto de Arciniegas 

devolve ao leitor a deliciosa responsabilidade de 

tratar com sua própria imaginação os vazios sem 

resposta tecidos pela narrativa, e as propostas 

buscam criar uma autoconsciência dos processos 

pelos quais a própria imaginação do leitor passou 

em cada momento da leitura do texto ao se 
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confrontar com os dados materiais oferecidos no 

conto. 

Tanto as propostas de trabalho apresentadas 

para o conto de Cortázar como para o microconto 

de Arciniegas não buscam resolver a interpretação 

da história contada, ou orientar os alunos a uma 

compreensão única equivalente à do professor. Elas 

apenas se orientam no sentido de mostrar ao aluno 

que houve um diálogo entre ele e o texto, e que as 

percepções geradas neste diálogo podem ser 

identificadas e explicitadas como forma de 

potencializar esse contato. Nesse sentido, a escolha 

por oferecer opções de resposta nas propostas, se 

deve ao fato de dar mais segurança ao aluno numa 

situação nova e talvez um tanto intimidadora, que é 

a de ler um texto literário numa língua não materna, 

além de diminuir seu receio de falar sobre o lido 

por ter que formular respostas partindo do zero, 

numa impressão errônea de haver a necessidade de 

apresentar conceitos e soluções globais para o 

texto. 
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A proposta de trabalho apresentada para o 

livro La condesa sangrienta percorreu um rumo 

diferente por se tratar de um texto muito mais 

alinhado ao terror do que ao fantástico dos textos 

anteriores, mas, sobretudo, por sua construção 

visual a partir das cenas e evocações apresentadas 

pelas ilustrações de Santiago Caruso para a obra. 

Desse modo, precedendo à leitura em si dos 

capítulos, realizei a apresentação da personagem do 

livro e descrevi as ações que lhe eram atribuídas, 

chamando a atenção para o fato de haver uma 

bruma de dúvidas sobre se as histórias são verídicas 

ou se seriam apenas lendas. Assim, além de 

diminuir o peso da violência das ações praticadas 

(que poderiam chocar bastante se fossem avaliadas 

como efetivamente verídicas), empurrando-as para 

a esfera da fantasia ou da imaginação, a narrativa 

ganharia mais força como construção literária e 

ficcional, atravessada por uma prosa envolvente, 

poética e, simultaneamente, macabra. Após a 

descrição sucinta da personagem e de suas 

principais ações, o diálogo com os alunos buscou 
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acionar memórias de personagens e histórias 

conhecidas e que se assemelhassem aos fatos 

narrados, com o objetivo de fortalecer ainda mais o 

trânsito do fato histórico para o ficcional. Eles 

relataram, por exemplo, a semelhança com a 

madrasta do conto de fadas “Branca de Neve”, com 

histórias de vampiros do cinema e com algum 

episódio visto em séries atuais de terror disponíveis 

em canais de televisão de assinatura ou pelo serviço 

de streaming. 

Cumprida a etapa de diálogo e apresentação 

da personagem, foi pedido aos alunos que 

observassem algumas ilustrações do livro 

(FIGURA 7), passado de mão em mão no círculo 

que fizemos. Eles foram orientados, também, a 

observar o contraste das cores usadas e o efeito do 

destaque da tinta vermelha nas imagens. 

Posteriormente, foram apresentadas mais 

detidamente as ilustrações correspondentes a cada 

capítulo que seria lido, com a finalidade de permitir 

estratégias de inferência sobre os acontecimentos 

no momento da leitura em voz alta para os alunos. 
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Sobre o protocolo de leitura, aliás, escolhi adotar o 

modelo amplamente conhecido nas salas de aulas 

de educação infantil  alunos sentados em círculo, 

professor lendo em voz alta, apresentando as 

ilustrações e utilizando de estratégias gestuais para 

encenar o que se lê, corporificando a narrativa  

numa tentativa de aproximar o momento da leitura 

dos capítulos daqueles momentos prazerosos de 

leitura de contos de fadas ou livros infantis numa 

etapa pré-alfabetização que muitos guardam na 

memória como uma lembrança afetiva. 

Figura 7  Ilustração de Caruso para o livro La Condesa 

Sangrienta 

 

Fonte: Santiago Caruso (PZARNIK, 2012)
8
. 

                                                           
8
Disponível em: 

https://boywithletters.blogspot.com/2019/06/la-condesa-

sangrienta-de-alejandra.htm. Acesso em: 29 jan. 2022. Por 

https://boywithletters.blogspot.com/2019/06/la-condesa-sangrienta-de-alejandra.htm
https://boywithletters.blogspot.com/2019/06/la-condesa-sangrienta-de-alejandra.htm
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Como a leitura em voz alta não tem a 

mesma qualidade da leitura individual e silenciosa, 

o objetivo era muito mais dar destaque a gama de 

experiências estéticas possibilitadas pela narração 

repleta de estímulos ao sentido funcionando em 

consonância com as ilustrações: 

El aposento de la condesa, frío y 

mal alumbrado por una lámpara 

de jaszmín, olía a sangre, así 

como el subsuelo a cadáver. De 

haberlo querido, hubiera podido 

realizar su ‘gran obra’ a la luz del 

día y diezmar muchachas al sol, 

pero le fascinaban las tinieblas 

del laberinto que tan bien se 

acomodaban a su terrible 

erotismo de piedra, de nieve y de 

murallas. Amaba el laberinto, 

que significa el lugar típico 

donde tenemos miedo; el viscoso, 

el inseguro espacio de la 

desprotección y del extraviarse. 

(PIZARNIK, 2012, p. 49) 

Nesse sentido, chamar a atenção para o 

quanto as ilustrações e as descrições presentes na 

                                                                                                    
conta da pandemia, o meu exemplar do livro La Condesa 

Sangrienta ficou no armário do laboratório de espanhol, no 

CAp-Uerj, e lá está desde 2019. Para apresentar algumas 

ilustrações apresentadas aos alunos, tive que buscar imagens 

do livro disponibilizadas na internet. 
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narração compunham um palco, uma encenação, 

onde a personagem principal orquestrava o 

conjunto dos elementos, compondo uma cena 

estética para os atos de horror que praticava, auxilia 

a entender a construção da personagem pela 

história narrada. Assim, por exemplo, temos a 

profusão de designações e adjetivos transparentes 

referentes à condessa, como “la dama de esas 

ruinas”, “la sonámbula vestida de blanco”, “lenta”, 

“silenciosa”, “impasible”, reforçadas pelas imagens 

da condessa destacada em tons de branco pétreo  

enquanto servas e ajudantes habitam uma zona de 

tons em cinza  em tamanho maior do que suas 

vítimas e com um olhar que se orienta para fora da 

cena de horror, numa postura de transe ou de 

extrema indiferença (FIGURA 8). 

 

 

 

 

 



 

635 
 

Figura 8  Ilustração de Caruso para o livro La Condesa 

Sangrienta 

 

Fonte: Santiago Caruso (PZARNIK, 2012)
9
. 

O contato dos alunos com esse livro foi 

bastante interessante, pois o fato de ser um livro 

ilustrado chamou muito sua atenção e despertou um 

interesse até maior do que o esperado. Algumas 

turmas solicitavam, por exemplo, que nas aulas 

seguintes, eu lesse outros capítulos da história e 

combinamos de separar alguns minutos finais para 

esta leitura durante alguns dias. 

                                                           
9
Disponível em: 

https://br.pinterest.com/pin/512847476321124998/. Acesso 

em: 29 jan. 2022. 
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As propostas e experiências descritas neste 

trabalho são tentativas de criar momentos de leitura 

literária nas aulas de língua espanhola como língua 

adicional. A leitura desdobrada proposta em cada 

uma das experiências de leitura narradas visa 

diminuir a aversão do aluno a falar sobre o lido, 

pelo medo de se expor por “não ter entendido nada 

do texto” uma vez que um dos motivos pelos quais 

os jovens leitores perdem o interesse pela leitura no 

âmbito escolar é exatamente o receio de não ser 

capaz de “entender” o texto literário e se distanciar 

do sentido orientado como “correto”, qual seja, 

aquele proposto pelo “leitor autorizado”, o 

professor. Assim, a leitura não se torna uma 

avaliação sobre o entendimento global do texto ou 

uma obrigação para apresentar um sentido ou 

mensagem. Contudo, também não deixa de ser um 

diálogo efetivo, uma “elaboração” da relação texto-

leitor, que servirá posteriormente como bagagem 

no contato com outros textos literários, mesmo em 

língua materna. 
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A premissa de que o texto literário não é o 

objeto foco da disciplina em questão, longe de 

cercear as ações que, como professores de LA, 

podemos tomar no sentido de estimular esse tipo de 

leitura, pode servir de base para criar uma 

metodologia muito mais livre para desdobrar o 

olhar do aluno-leitor, uma vez que não tem um 

compromisso mais estrito de criar instrumentos 

para capacitar uma leitura literária competente no 

estudante. 

Vale ressaltar, igualmente, que o caminho 

percorrido até aqui não se esgota nem acaba nas 

propostas descritas. Elas foram parte de um 

processo que continua sendo experimentado, 

avaliado, reconsiderado, e que pode, e 

possivelmente, deve, ser modificado para 

proporcionar mais autonomia e simultaneamente 

mais prazer no ato da leitura em sala de aula. 

Muitas variáveis concorrem na formação de 

um leitor apaixonado. Algumas são imprevisíveis, 

indetectáveis, incontroláveis. Outras podem ser 

geridas, criadas, estimuladas. A escola e os 
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professores de toda e qualquer disciplina podem 

atuar na zona das variáveis controláveis, desde que 

também sejam apaixonados pela leitura. 
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O presente e-book reúne uma série de 
trabalhos que refletem os frutíferos e 

crescentes diálogos que vêm sendo gerados 
entre diversas instituições e pesquisadores 
a escala regional e transnacional em torno 
ao fascinante problema da literatura para o 
público infantil. De fato, o e-book apresenta 

uma série de abordagens inovadoras, pesquisas 
e reflexões sobre a literatura infantil e juvenil, 
definida de modo amplo, na América Latina, 

com foco na pluralidade cultural, étnico-
racial e social das infâncias latino-americanas, 

através de perspectivas que apontam para 
a diversidade das práticas, imaginários e 

identidades das crianças latino-americanas ao 
longo dos séculos XIX, XX e XXI.




