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Apresentação 

Este e-book, organizado por membros do Grupo de 

Pesquisa em Semiolinguística (GPS-LEIFEN/UFF/CNPq), 

publicado pelo Núcleo de Estudos em Literatura Infantojuvenil 

da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (NELIJ-UERJ) em 

conjunto como grupo de Pesquisa EnLIJ – Encontros com a 

Literatura Infantil/Juvenil: ficção, teorias e práticas –, reúne 11 

textos resultantes de pesquisas relacionadas à Literatura para 

crianças e jovens que priorizam questões e temáticas 

centralizadas na afirmação de identidades e na diversidade 

social e cultural, racial/étnica e de gênero. 

Em consonância com o entendimento de Colomer 

(2017), sabemos que a Literatura para crianças e jovens não só 

se mostra marcada pelo imaginário do grupo social em que 

circula, mas também é usada como instrumento de 

disseminação de crenças e valores para as novas gerações, 

tendo a linguagem como meio de categorização dos seres, de 

expressão de valores e de interação social, “no cerne da 

construção, tanto individual quanto coletiva, do sujeito” 

(2015, p. 13), conforme define Patrick Charaudeau. Isso se 

reflete nos trabalhos aqui apresentados, que relacionam a 
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linguagem de obras direcionadas prioritariamente a crianças e 

jovens com a expressão de identidades oprimidas 

socialmente, por não se configurarem em conformidade com 

o sistema de pensamento hegemônico e excludente. 

Dentre as obras que constituem os corpora de análise 

dos textos, encontram-se livros ilustrados, livros com 

ilustração, livros informativos, contos, novela e filme de 

animação, tipos editoriais e gêneros que aliam estética e ética, 

forma e conteúdo, em função tanto da denúncia de minorias 

invisibilizadas e silenciadas socialmente quanto da sua 

emancipação. 

As diferentes temáticas giram, portanto, em torno da 

diversidade, e tratam do sexismo, da exclusão do diferente, do 

racismo, da homofobia, da xenofobia, da pessoa com 

transtornos psicológicos e da desigualdade entre classes. 

Some-se a isso o fato de o acesso à literatura ser, quase 

sempre, fomentado prioritariamente pela escola, tomada 

como um espaço comprometido com a educação libertadora, 

como quer Freire (2018), o que é demonstrado em alguns 

trabalhos reunidos neste e-book, que contemplam essas 

mesmas temáticas e questões em sua vinculação com o 

ensino. 

7



Os livros ilustrados de Otávio Júnior O chefão lá do 

morro (2014), Da minha janela (2019), Grande circo favela 

(2019) e Morro dos ventos (2020) são analisados por Anabel 

Medeiros e Beatriz Feres em “A favela de Otávio Júnior: uma 

contribuição para a sociologia das emergências fundamentada 

pela Semiolinguística”. De acordo com as autoras, nesses 

livros, por meio de recursos semiodiscursivos variados, 

revelam-se identidades dissociadas de estereotipias, em um 

movimento de resistência para a afirmação de uma imagem 

positiva relacionada ao grupo social oriundo das favelas. 

Em “A visibilidade social feminina em livros 

informativos para crianças e jovens”, Margareth Silva de 

Mattos analisa três publicações potencialmente destinadas a 

crianças e jovens que expressam pontos de vista e 

intencionalidades comuns entre si: Extraordinárias: mulheres 

que revolucionaram o Brasil (SOUZA; CARARO, 2017), 

ABCDelas (TOKITAKA, 2019) e Era uma vez 20 (SANDRONI, 

2019). Trata-se de biografias que dão visibilidade a mulheres 

marcantes e revolucionárias, reafirmando e defendendo o 

conceito de igualdade de gênero. A análise dá ênfase à 

organização das obras, aos seus aspectos textuais e 
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discursivos e ao seu design gráfico, mostrando como leitores 

crianças e jovens inscrevem-se em seus textos verbo-visuais. 

Sereias, monstros marinhos e encantamentos ajudam a 

construir, na animação Luca, da Disney e Pixar, um imaginário 

positivo a respeito da diversidade de gêneros. Os ethé 

projetados pelos protagonistas Luca e Alberto, monstrinhos 

que resolvem viver aventuras fora do mar, se passando por 

humanos para não serem atacados pela população da cidade, 

são alvo de análise semiodiscursiva em “‘Os excluídos têm 

sempre que se ajudar’: o ethos projetado como metáfora de 

aceitação da diversidade no filme Luca”, de Murilo Martins e 

Janayna Rocha. 

Regina Michelli e Marcelle Anacleto, em “Chegou a vez 

de cantar de galo: emancipação feminina em obras de Sylvia 

Orthof”, analisam as representações da emancipação feminina 

em duas obras de Sylvia Orthof: Maria vai com as outras 

(2008) e Mudanças no galinheiro mudam as coisas por 

inteiro(2012). Para isso, traçam breve retrospecto histórico da 

trajetória do feminino na sociedade ocidental e ressaltam a 

importância do movimento feminista na ruptura com os 

valores patriarcais, mostrando como isso se reflete na 

literatura para crianças. 
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No capítulo “O triste fim do pequeno Menino Ostra e a 

exclusão do diferente”, Felipe Ribeiro Campos investiga a 

projeção do leitor na narrativa ficcional e a sua identificação 

com personagens consideradas estranhas ou desajustadas. A 

partir de diversos estudos, o autor analisa um dos poemas que 

compõem a obra O triste fim do pequeno Menino Ostra e 

outras histórias (2010), escrita e ilustrada por Tim Burton. 

Para o autor, o trágico fim a que o protagonista é submetido 

pode, por um lado, causar insatisfação e desgosto ao leitor de 

Literatura Infantojuvenil acostumado a finais felizes, mas, por 

outro, pode conduzi-lo à reflexão sobre diversidade e 

exclusão. 

Questões de identidade e de pressão social são 

exploradas por Cláudia Pereira em “Eu e os outros entre 

regras e direitos: um álbum infantil e um manual de instruções 

para redes sociais”, em que analisa duas obras: o livro 

ilustrado Hei, Big Bang! (Ninguém disse que era fácil), de 

Isabel Minhós Martins (2019), e o livro informativo Gosto, logo 

existo: redes sociais, jornalismo e um estranho vírus chamado 

de Fake News, de Isabel Meira (2020). Além disso, a autora 

propõe reflexões acerca do design literário e das possíveis 

vantagens da diversificação na fruição da atividade cultural. 
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O texto “A literatura com temática da cultura africana 

e afro-brasileira e suas potencialidades na Educação Infantil” 

resulta de uma pesquisa de mestrado cujo objetivo é 

identificar, na produção literária contemporânea, obras que 

apontam para um percurso de valorização da cultura africana 

e afro-brasileira em seus enredos, favorecendo o 

fortalecimento da identidade do público leitor, em especial o 

formado por crianças negras pequenas. Para isso, as autoras 

de Rosângela Pereira dos Santos e Débora Cristina Araujo 

analisam dois livros ilustrados traduzidos no Brasil com 

personagens negras: As panquecas de Mama Panya, de Mary 

e Rich Chamberlin (2005), e Princesa Arabela, mimada que só 

ela!, de Mylo Freeman (2008). 

Aira Suzana Ribeiro Martins apresenta uma análise 

literária e discursiva da obra de Anna Claudia Ramos e Antônio 

Schimeneck (2020), destinada a jovens leitores, em “Uma 

leitura de Porque eu não consigo gostar dele/dela?”. Com 

base em diferentes teóricos, a autora destaca a importância 

de obras como essa ao abordar os conflitos psicológicos e os 

problemas sociais na adolescência, relacionados à orientação 

sexual. Outro aspecto de igual relevância, analisado segundo a 

semiótica peirciana, é a perfeita integração entre imagem, 
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palavra e o projeto gráfico da obra, que amplia a significação e 

aprofunda a reflexão do leitor. Para a autora, a literatura pode 

contribuir para o processo de aceitação da sexualidade, 

promovendo o diálogo, o combate à desinformação e, 

consequentemente, a diminuição da homofobia. 

Em “Monstros e subjetividade Queer: leitura dos 

álbuns infantis, de Olga de Dios”, John Brendo Diniz Oliveira 

analisa, à luz de pressupostos da Teoria Queer, as figuras dos 

monstros em Monstro Rosa (2016) e Em família (2018), 

ambas, produções da escritora e ilustradora espanhola Olga 

de Dios. O autor destaca o potencial metafórico que a 

representação do monstro pode alcançar na Literatura Infantil 

para tratar da aceitação à diversidade e fomentar o respeito 

ao diferente. Uma vez que a linguagem desempenha um papel 

central para a construção da sexualidade, o discurso literário, 

tomado como dispositivo de linguagem, pode viabilizar o 

desenvolvimento do pensamento crítico e a humanização do 

jovem leitor. 

Luana Falçoni e Mariana Ramalhete, em “Racismo, 

loucura e questões identitárias: uma análise do livro Dentro de 

mim ninguém entra, de José Castello”, novela juvenil 

publicada em 2016 e vencedora do Prêmio Jabuti na categoria 
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Juvenil em 2017, propõem uma análise crítica sobre questões 

identitárias, dos transtornos psicológicos e da discriminação, 

refletindo acerca do conceito de loucura na sociedade como 

projeto do capitalismo. Além disso, mostram como os 

estereótipos de ser negro, pobre e nordestino impedem as 

pessoas de serem aceitas socialmente. 

Por fim, Glayci Xavier, Antônio Herdye Mariana Brito 

apresentam, em “Entre autoras e personagens: 

representações do feminino no contrato narrativo”, uma das 

atividades desenvolvidas por meio do projeto 

“Semiolinguística e ensino: a sala de leitura como espaço de 

fruição”, desenvolvido por licenciandos do curso de Letras da 

Universidade Federal Fluminense, na sala de leitura do Colégio 

de Universitário Geraldo Reis. A partir da leitura de contos de 

escritoras como Lygia Fagundes Telles e Júlia Lopes de 

Almeida, a figura feminina na Literatura, tanto como autora 

quanto como personagem, foi alvo de análise e de 

questionamentos diversos. 

Esperamos que as reflexões apresentadas pelos 

autores e autoras desta publicação contribuam 

significativamente para a discussão sobre questões de ontem 
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e de hoje relacionadas aos temas, cada vez mais relevantes, da 

identidade e da diversidade. 

Boa leitura! 
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“OS EXCLUÍDOS TÊM SEMPRE QUE SE AJUDAR”: O 
ETHOS PROJETADO COMO METÁFORA DE ACEITAÇÃO DA 

DIVERSIDADE NO FILME LUCA 

Janayna Rocha da Silva1 
Murilo Alberto Martins Silva2 

Introdução 

Luca é uma animação produzida em parceria pelos 

estúdios Walt Disney Pictures e Pixar Animation Studios. A sua 

estreia se deu, exclusivamente, na plataforma de streaming 

Disney Plus. O filme narra a história de Luca Paguro, um 

menino que vive um verão inesquecível, na Riviera italiana, 

junto ao seu melhor amigo, Alberto. Em meio a sorvetes, 

massas e o sonho de ter uma Vespa, há um segredo: os 

meninos são, na verdade, monstros marinhos. 

De acordo com Marc Ferro, estudioso da relação entre 

cinema e história, um filme sempre vai além de seu próprio 

                                                           
1
Doutoranda pelo Programa de Pós-graduação em Estudos de Linguagem 

na Universidade Federal Fluminense, Prof. SME-RJ.  
Lattes: http://lattes.cnpq.br/4731533513265211 
E-mail: rochajanayna1412@gmail.com 
2
Doutorando e bolsista CAPES pelo Programa de Pós-graduação em 

Estudos de Linguagem na Universidade Federal Fluminense.  
Lattes: http://lattes.cnpq.br/0494263162428432 
E-mail: murilomartins_15@hotmail.com 
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conteúdo, na medida em que contém expressões visíveis e 

não visíveis. O autor aponta, por exemplo, que  

em La vie dans un sous-sol, filme de 1925, um 
casal consulta uma folhinha para calcular a 
data em que nascerá a criança que esperam. É 
uma folhinha tipo comum, que traz a data de 
1924; mas já está ornamentada com uma 
grande fotografia de Stalin... Esses lapsos de 
um criador, de uma ideologia, de uma 
sociedade, constituem reveladores 
privilegiados. Eles podem se produzir em todos 
os níveis do filme, como também em sua 
relação com a sociedade. Assinalar tais lapsos, 
bem como suas concordâncias ou 
discordâncias com a ideologia, ajuda a 
descobrir o que está latente por trás do 
aparente, o não-visível através do visível. 
(1992, p. 88)  

Assim, em Luca, os monstros marinhos que se 

transformam em meninos quando estão fora da água 

enunciam, por meio de seus corpos metamorfoseados, uma 

sociedade que é incapaz de aceitar o que é considerado um 

desvio de norma. De acordo com Araújo, o cinema é uma 

“construção feita pelo seu realizador, que possui ideias, 

valores e interesses que são incapazes de não influenciarem a 

produção de um filme” (2015, p. 227). Ferro defende que 

“todo filme tem uma história que é História” (1992, p. 17), ou 

seja, o cinema é capaz de intervir na História com filmes que, 

aparentemente, representam algo, mas também doutrinam e 
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glorificam. Podemos então pensar que o cinema produz um 

mundo que é filtrado a partir do olhar de um mediador. 

Contudo, como apontou Xavier, “as mediações encontram-se 

no olhar de quem produz, mas também no olhar de quem as 

recebe, já que o espectador não está inerte, ele também 

participa desse jogo” (apud KRAUSE, 2012, p. 1). 

 Outro aspecto importante é o pacto entre quem 

produz o filme e o espectador. O acordo entre essas instâncias 

é o que permite a aceitação de um mundo ficcional. Assim, 

monstros marinhos transformam-se em meninos, sem que 

isso gere um problema de verossimilhança. 

O cinema de animação segue a tradição das fábulas e 

contos de fadas. Assim, ele caracteriza-se pelo uso do 

antropomorfismo, de modo que os filmes apresentam animais 

com características humanas que expressam emoções e falam, 

externando moralidades e ideologias. 

Walt Disney3, até os dias de hoje, é considerado um 

dos grandes nomes quando pensamos em animações. Disney 

fez com que o desenho animado e os profissionais que 

                                                           
3
Walt Disney foi um empresário norte-americano que fundou a Walt 

Disney Company. Criador de personagens icônicos como o Mickey Mouse, 
Disney contribuiu significativamente para o campo do entretenimento.  
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trabalham neste campo de atuação obtivessem um 

reconhecimento artístico e técnico. Ele compreendeu que os 

personagens não deveriam apenas fazer o espectador rir, mas 

sim extrair reações emocionais da plateia. Tratava-se, 

portanto, de retratá-los como vivos e não como animados. 

[...] promovendo uma ligação com a 
plateia que os desenhos mais 
rudimentares não proviam e permitindo 
que o público se reconhecesse nos 
personagens Disney da mesma forma que 
se reconheciam nas estrelas do cinema ao 
vivo ou nos personagens da literatura, 
Walt Disney estava no negócio de criar 
vida. “A maioria das pessoas acha que a 
palavra ‘animação’ significa movimento”, 
explicou certa vez Ken Peterson, um 
animador de Disney, “mas não é assim. Ela 
tem origem em animus, que significa ‘vida’ 
ou ‘viver’. Criar movimento não é 
animação, é apenas a sua mecânica”. “Nós 
os investimos de vida”, disse Walt a um 
repórter sobre suas criações animadas. 
(GABLER, 2016, p. 205)  

Disney chamava esse processo de “o impossível 

plausível”, (GABLER, 2016, p. 205). Assim, a sua sofisticação na 

animação passou a ser o modelo a ser alcançado e superado. 

Desse modo, objetivamos identificar como os ethé 

projetados pelos actantes Luca e Alberto podem construir 
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metáforas acerca da aceitação do diferente e da diversidade. 

Para a consecução do objetivo proposto, este trabalho trará 

na próxima seção os pressupostos teóricos, seguido da análise 

do corpus e das considerações finais. 

A construção do ethos 

Ao falarmos de ethos, imediatamente, aludimos a 

Aristóteles e a sua obra Retórica. O termo era empregado 

como a construção de uma imagem de si, que objetivava 

garantir o sucesso no empreendimento oratório. 

A retórica aristotélica tinha como premissa 

sistematizar a arte de persuadir. Assim, em sua obra Retórica, 

o filósofo expõe técnicas e conceitos que permitem ao orador 

apresentar um discurso crível, sendo, portanto, aceito pela 

plateia. Para isso, Aristóteles divide os meios discursivos em 

três categorias: logos, pathos e ethos. O logos pertence ao 

domínio da razão e torna possível convencer; o ethos e o 

pathos pertencem ao domínio da emoção e tornam possível 

emocionar (CHARAUDEAU, 2015, p. 113). 

A construção do ethos é compreendida em Aristóteles 

como um conjunto de virtudes morais que o orador precisa 

apresentar ao seu público, a fim de convencê-lo. Desse modo, 
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ele deve construir uma imagem de si que o represente como 

um indivíduo possuidor de um caráter digno. No entanto, essa 

imagem não precisa, necessariamente, condizer com a 

imagem real do locutor. Amossy aponta que “os antigos 

designavam pelo termo ethos a construção de uma imagem de 

si destinada a garantir o sucesso do empreendimento 

oratório” (AMOSSY, 2016a, p. 10). 

Para a filiação aristotélica, o ethos está ligado à 

enunciação, ou seja, a imagem de si é construída no discurso. 

Já para a filiação romana, o ethos preexiste ao discurso, 

apoiando-se na autoridade individual e institucional do 

orador. Assim, segundo a arte oratória romana, o ethos 

pertence à esfera do caráter. Quintiliano afirma que “o 

argumento exposto pela vida de um homem tem mais peso 

que suas palavras” (apud AMOSSY, 2016a, p. 18). 

A posição defendida pelos analistas do discurso é a de 

que o ethos se inscreve na enunciação, estando ligado ao dizer 

do sujeito que fala, como afirma Mainguenau: “O ethos está 

[...] ligado ao exercício da palavra, ao papel a que corresponde 

seu discurso, e não ao indivíduo ‘real’, apreendido 

independentemente de sua atividade oratória” (apud 

CHARAUDEAU, 2015, p. 114). 
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Na perspectiva aristotélica, para que o orador pareça 

digno da confiança do auditório e transmita credibilidade em 

seu dizer, deve apresentar três qualidades: a phrónesis, a 

areté e a eúnoia. Assim, Aristóteles assinala que  

os oradores inspiram confiança por três 
razões que são, de fato, as que, além das 
demonstrações (apódeixis), determinam 
nossa convicção: (a) prudência/sabedoria 
prática (phrónesis), (b) virtude (areté) e (c) 
benevolência (eúnoia). Os oradores 
enganam [...] por todas essas razões ou 
por uma delas: sem prudência, se sua 
opinião não é a correta ou, se pensando 
corretamente, não dizem – por causa de 
sua maldade – o que pensam; ou, 
prudentes e honestos (epieikés), não são 
benevolentes; razão pela qual se pode, 
conhecendo-se a melhor solução, não a 
aconselhar. Não há outros casos. (apud 
EGGS, 2016, p. 32)  

A questão do ethos, portanto, aparece desde a 

Antiguidade e atravessa disciplinas. Hoje a encontramos na 

intersecção da retórica, da pragmática e da sociologia, sendo 

também retomada e reformulada por diversos pesquisadores 

do campo da linguagem, dentre eles Amossy (2016a; 2016b) e 

Charaudeau (2015). 

Para Amossy (2016a), a noção contemporânea de 

ethos está ligada à construção de uma imagem de si feita pelo 

21



locutor, por meio de suas competências linguísticas, 

enciclopédicas e de suas crenças. Essa imagem criada, por 

meio de representações, colabora para o sucesso do projeto 

de fala. 

A autora aponta em seus estudos que há uma divisão 

conceitual entre o ethos dos sociológos e o ethos dos 

pragmáticos. Para a sociologia, a construção do ethos não se 

dá por meio de uma atividade linguageira, mas social. Assim, o 

orador depende de sua posição social para que a sua palavra 

seja legitimada. “Consiste na autoridade exterior que goza o 

locutor” (AMOSSY, 2016b, p.120). Já a pragmática defende 

que o ethos é um fenômeno discursivo e que não deve ser 

confundido com o status social do sujeito empírico. “A 

pragmática contemporânea, que pesquisa a eficácia da 

palavra no interior da troca verbal, não se interessa pelos 

rituais sociais exteriores à prática linguageira, mas pelos 

dispositivos de enunciação” (AMOSSY, 2016b, p. 121). 

Segundo Amossy (2016b, p. 123), essas duas conceitualizações 

não são excludentes, mas convergentes. 

Guiada pela “nova retórica” do filósofo Perelman, 

segundo a qual se concebe que toda argumentação se 

desenvolve em função do auditório, sendo necessário, então, 
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que o locutor adapte o seu discurso de acordo com o público 

para o qual ele irá professar, Amossy (2016b) aponta que a 

importância dada ao auditório conduz a uma doxa comum, 

que, para ela, corresponde ao saber prévio que o auditório 

possui a respeito do locutor. Assim, “o orador apoia seus 

argumentos sobre a doxa que toma emprestada de seu 

público” (2016b, p. 124). Em outras palavras, o locutor 

constrói o seu discurso baseando-se na imagem que o 

auditório possui dele. A doxa, portanto, é um fator 

determinante na construção do ethos prévio, que corresponde 

ao que Mainguenau (2016) chamou de “ethos pré-discursivo”.  

No momento em que toma a palavra, o 
orador faz uma ideia de seu auditório e da 
maneira pela qual será percebido; avalia o 
impacto sobre seu discurso atual e 
trabalha para confirmar sua imagem, para 
reelaborá-la ou transformá-la e produzir 
uma impressão conforme às (sic.) 
exigências de seu projeto argumentativo. 
(AMOSSY, 2016b, p. 125) 

De acordo com Amossy (2016b), o estereótipo 

desempenha um papel essencial na construção do ethos. A 

ideia prévia que o auditório possui do locutor e a imagem que 

o locutor constrói de si em seu discurso não podem ser 

totalmente singulares. É preciso que sejam representações 
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partilhadas pelo coletivo e relacionadas a modelos culturais 

solidificados. Dessa forma, a estereotipagem “é a operação 

que consiste em pensar o real por meio de uma representação 

cultural preexistente, um esquema coletivo cristalizado” 

(AMOSSY, 2016b, p. 125). 

Na animação, Luca e Alberto chegam a Portorosso e 

são abordados por Ercole e seus amigos. Ercole, 

imediatamente, despreza os meninos, já que não os 

reconhece como pertencentes ao local, qualificando-os como 

forasteiros. A percepção dele acerca dos meninos se dá a 

partir da roupa usada por Luca e Alberto. De acordo com 

Mainguenau, “se o ethos está crucialmente ligado ao ato de 

enunciação, não se pode ignorar, entretanto, que o público 

constrói representações do ethos do enunciador antes mesmo 

que ele fale” (2016, p. 71). Assim, antes de Luca e Alberto se 

aventurarem na atividade linguageira, já havia, por meio de 

sua corporalidade, uma imagem de si construída. 

Aliado a essa perspectiva, Charaudeau destaca que, na 

medida em que o ethos está relacionado às representações 

sociais, ele pode estar atrelado tanto a indivíduos (ethos 

individual) quanto a grupos (ethos coletivo), podendo, em 

último caso, incorrer de grupos julgarem outros grupos, com 

24



base em um traço de identidade. Isso permite a criação de 

estereótipos, já que a essência do grupo é reduzida ao olhar 

exterior. 

Para Charaudeau, o ethos é a imagem transvestida 

pelo locutor a partir daquilo que ele diz. Assim, o ethos 

relaciona-se ao cruzamento de olhares, “o olhar do outro 

sobre aquele que fala, olhar daquele que fala sobre a maneira 

como ele pensa que o outro o vê” (CHARAUDEAU, 2015, p. 

115). O autor destaca também que o ethos é a fusão da 

identidade social com a identidade discursiva. A identidade 

social confere ao sujeito comunicante o direito à palavra, 

fundando, assim, a sua legitimidade à fala. Já a identidade 

discursiva é construída pelo sujeito falante, é uma identidade 

atribuída ao sujeito enunciador no momento da construção de 

seu ato de linguagem. 

Vale destacar que a identidade social nem sempre 

condiz com a identidade discursiva, já que todo sujeito que 

fala pode jogar com máscaras e ocultar o que ele é, por meio 

do que diz ser e, ao mesmo tempo, o interlocutor pode 

interpretar que aquilo que o locutor diz ser, é realmente o que 

ele é. Por isso, Charaudeau diz que há um desejo de 

essencialização tanto da parte do locutor quanto da parte do 
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interlocutor. Para o teórico, o ethos não é totalmente 

voluntário, nem consciente, assim o interlocutor pode 

construir uma imagem do locutor que este não desejou. 

O corpus deste trabalho é constituído por um texto 

narrativo. Assim, a próxima seção versará sobre como a 

argumentação é construída a partir da narração, a fim de 

compreendermos a forma como o filme trabalha a questão da 

diversidade a partir do ethos projetado pelos dois 

personagens protagonistas. 

3. A argumentação projetiva em Luca 

Em relação à dimensão argumentativa do filme, 

podemos tomar como ponto de partida a percepção de 

Charaudeau em relação à argumentação. Para abordar a 

argumentação, o linguista francês parte de dois pontos de 

vista acerca do todo da linguagem: 1) tudo é argumentação; e 

2) tudo é narração. 

Em relação ao primeiro ponto de vista, Charaudeau 

(2004) expõe que “em presença de qualquer enunciado [...] 

poder-se-ia perguntar: por que ele disse isso? ou por que ele 

disse assim?, o que conferiria a todo enunciado ou ato de 

linguagem uma orientação argumentativa” (s.p.). Assim, é 
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possível afirmar que o todo da linguagem seria de natureza 

argumentativa e, então, a narração só seria uma expansão 

descritiva necessária para preencher de carga semântica os 

argumentos da cadeia de raciocínio. Essa perspectiva, 

portanto, consiste em produzir a argumentação, isto é, 

explicar o porquê e o como dos fatos, obrigando o outro a se 

incluir num certo esquema de verdade, portanto, adotando 

uma atitude impositiva, pois impõe, ao outro, seu modo de 

raciocínio e seus argumentos. 

Em relação ao segundo ponto de vista, Charaudeau 

(2004, s.p.) expõe que o todo da linguagem seria de natureza 

narrativa, “porque esta seria o que permite ao homem relatar 

o mundo e, dessa forma, contar-se, fazendo com que a 

linguagem servisse essencialmente para descrever uma busca, 

a do destino humano” (s.p.). Dentro desse quadro, a 

argumentação só viria com um apoio da descrição dos fatos. 

Nessa perspectiva, propõe-se uma trama narrativa do mundo 

do qual o outro pode fazer parte, portanto, assumindo uma 

atitude projetiva, pois permite ao outro se identificar com as 

personagens da narração. 

Assim, ainda de acordo com Charaudeau, essas duas 

atitudes se mesclam, se interpenetram em muitos dos atos de 
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comunicação, mas pode-se considerar que, conforme as 

situações e o que está em jogo na comunicação, cada uma, a 

seu turno, será dominante. Dentro do nosso objeto de estudo, 

podemos, então, identificar a dominância da perspectiva 

narrativa sobre a argumentativa. Dentro da narrativa, a 

argumentação será diluída nas falas e nas situações que 

envolvem as personagens de Luca, que foram pensadas em 

determinado contexto de espaço e de tempo a partir dos 

saberes compartilhados pelo público. Esse processo possibilita 

que a pessoa que está assistindo ao filme se projete para 

dentro da narrativa e traga para fora dela questões e debates 

que estão sendo abordadas na história, evidenciando, 

portanto, a finalidade argumentativa da narrativa fílmica. 

Ainda em relação ao todo da linguagem, podemos 

fazer uma reflexão acerca de como se dá a tematização e a 

figurativização dentro do objeto que estamos investigando. 

Como o filme é um texto cuja dominância é narrativa, 

precisamos entender de que forma os temas e as figuras são 

construídos. Ainda tomando como base a oposição 

estabelecida entre argumentação e narração, destacamos a 

seguinte percepção de Fiorin: “podem-se revestir os 

esquemas narrativos abstratos com temas e produzir um 
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discurso não figurativo ou podem-se, depois de recobrir os 

elementos narrativos com temas, concretizá-los ainda mais, 

revestindo-os com figuras” (2016, p. 90). Portanto, partindo 

desse quadro, entendemos que são dois conceitos que se 

referem a recursos de gradação que podem ir do mais 

abstrato ao mais concreto. Feres sintetiza que a tematização 

produz textos considerados mais “temáticos”, que pretendem 

explicar o mundo, geralmente usando muitos termos 

abstratos; já a figurativização, mais concretos, utilizando 

personagens, ambientes, explicitação de tempos decorridos, 

ações, para “criar um simulacro do mundo” (2019, p. 23). 

Entendemos, portanto, que a tematização pode estar 

mais ligada ao texto essencialmente argumentativo, devido à 

natureza conceptual, que não remete ao mundo natural, mas 

busca explicar a realidade por meio de classificações e ordens, 

estabelecendo relações e dependências dentro do texto 

(FIORIN, 2016, p. 91). 

Por outro lado, o processo de figurativização, que mais 

nos interessa aqui por conta da natureza narrativa do nosso 

objeto de investigação, refere-se às figuras, que consistem em 

todo conteúdo de qualquer língua natural ou de qualquer 

sistema de representação que tem um correspondente 
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perceptível no mundo natural, produzindo, assim, os textos 

figurativos, que criam um efeito de realidade, pois constroem 

um simulacro da realidade, representando, dessa forma, o 

mundo (FIORIN, 2016, p. 91). 

Dentro dessa percepção acerca dos temas e das figuras 

em um texto, podemos entender como Luca e Alberto 

exercem uma função na narrativa que figurativiza o tema 

“diversidade” a partir da construção dos personagens como 

monstros marinhos. 

Para Charaudeau (2015, p. 117), os indivíduos do grupo 

partilham com outros membros desse grupo caracteres 

similares, que, quando vistos de fora, causam a impressão de 

que esse grupo representa uma entidade homogênea. É assim 

que funciona a forma como os habitantes de Portorosso, lugar 

em que a narrativa é ambientada, constroem a representação 

acerca dos monstros marinhos, a qual coloca as criaturas 

como inimigas dos seres humanos, fazendo, assim, com que 

toda a cultura local seja embasada em sua caça. Os humanos 

essencializam o grupo dos monstros marinhos em uma 

representação homogênea. Desse modo, quando Luca e 

Alberto, vão viver no meio dos humanos, é necessário que 

eles projetem um ethos que os assemelhe aos habitantes 
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daquele lugar, assim, ser monstro marinho em Portorosso 

funciona na narrativa como um desvio da norma, recurso 

utilizado para figurativizar o tema da diversidade. 

Desse modo, para abordar questões acerca da 

diversidade, o filme traz para a narrativa referentes que 

tornam possível a projeção do espectador para dentro da 

história, elementos que causem identificação, assim, o texto 

narra e convence ao mesmo tempo. 

Na seção seguinte, os postulados teóricos 

apresentados até então servirão de base para a análise da 

cena retirada do filme que mostra como a diversidade é 

figurativizada na narrativa de Luca. 

Análise do corpus 

A cena que será analisada acontece no clímax do filme, 

durante a final da Copa Portorosso, em que Luca, Alberto e 

Giulia estão competindo. Enquanto os competidores estão no 

circuito de bicicleta, começa a cair uma forte chuva, 

revelando, assim, a verdadeira identidade de Luca e Alberto, 

uma vez que os garotos não podem entrar em contato com a 

água. Os habitantes de Portorosso, então, descobrem que as 

duas crianças são, na verdade, monstros marinhos. Ercole, 
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rival dos protagonistas, aparece com um arpão na mão e 

encurrala os garotos e Giulia. As imagens abaixo mostram a 

sequência e o diálogo que ocorre nesse momento. 

Figura 1 – Ercole encurrala Luca, Alberto e Giulia 

 

Fonte: Disney, 2021. 

Figura 2 – Ercole encurrala Luca, Alberto e Giulia 

 

Fonte: Disney, 2021. 
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Figura 3 – Ercole encurrala Luca, Alberto e Giulia 

 

Fonte: Disney, 2021. 

Figura 4 – Ercole encurrala Luca, Alberto e Giulia 

 

Fonte: Disney, 2021. 
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Figura 5 – Ercole encurrala Luca, Alberto e Giulia 

 

Fonte: Disney, 2021. 

No 18º Festival Internacional Intercâmbio de 

Linguagens (FIL)4, o escritor Alessandro de Castro aponta que 

todo monstro é o desvio da norma, não sendo aquilo que se 

espera de seus pares. Ao qualificar Alberto e Luca como 

monstros, o enunciador procura salientar tal desvio. Logo, os 

seres que se encontram dentro do padrão estabelecido 

estariam “apavorados, enojados” com a presença dos 

monstros marinhos naquele espaço. 

Vale destacar que Portorosso é retratada ao longo da 

narrativa como uma cidade que caça monstros marinhos. 

Dessa forma, os corpos de Alberto e Luca não poderiam 

                                                           
4
Fonte: https://www.fil.art.br/post/o-fant%C3%A1stico-universo-do-

terror-infantil-na-literatura-brasileira. Acesso em: 25 jan.2022.  
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ocupar aquele espaço, tendo em vista que a identidade de um 

sujeito é composta por dados biológicos e dados psicossociais, 

sendo assim o nosso corpo é também atravessado por 

significações que lhes são atribuídas por grupos sociais. Então, 

Alberto e Luca possuem, para os moradores de Portorosso, 

corpos nojentos, corpos que causam repulsa. 

De acordo com Charaudeau (2009), a percepção da 

identidade implica a tomada de consciência de si. Por sua vez, 

a consciência de si ocorre na proporção que se tem da 

consciência da existência do outro de acordo com suas 

semelhanças e diferenças. Quando a diferença é percebida, o 

sujeito desenvolve dois processos: o de atração e o de 

rejeição. Ao descobrir que existe alguém diferente, o sujeito 

percebe-se incompleto, e questiona-se: como pode existir 

alguém diferente de mim? A diferença que há tornaria o outro 

superior? Ele seria melhor ou mais perfeito? Desse modo, a 

diferença percebida vem acompanhada de um julgamento 

negativo, como podemos observar na cena em questão. 

Luca, por sua vez, reage à fala de Ercole dizendo “Não 

temos medo de você”. Por intermédio desse enunciado, o 

menino busca imprimir um ethos de corajoso, alguém que 

estaria pronto para enfrentar o seu adversário. Contudo, a 
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conjugação do verbo ‘ter’ na primeira pessoa do plural 

(temos) nos revela que o menino não está sozinho, Alberto e 

Giulia também estariam dispostos a enfrentar Ercole. Vale 

observar que os dois meninos pertencem ao mesmo grupo, o 

dos monstros marinhos, e buscam ser aceitos pelos humanos. 

Desse modo, o que vale para Luca também vale para Alberto. 

Luca, que, durante toda a narrativa mostrou-se, em alguns 

momentos, medroso, agora busca construir uma nova 

identidade. 

Além disso, a forma como Ercole se prepara para 

atacar os meninos é reflexo da construção cultural daquele 

espaço, resultado do processo de essencialização da 

representação que o grupo dos seres humanos faz dos 

monstros marinhos, como se toda a comunidade dos 

monstros marinhos fosse homogênea e representasse perigo. 

Esse processo resulta no ethos coletivo, que consiste na 

concepção que determinado grupo faz de outro, 

desconsiderando as individualidades presentes dentro do 

grupo. 
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Considerações finais 

Luca mostra a história de dois monstros marinhos que 

precisam esconder suas identidades para não serem atacados. 

Ao trazer essa narrativa para as telas, a Walt Disney Pictures e 

a Pixar Animation Studios colocam em cena temas que 

reverberam em nossa sociedade. A aceitação da diversidade 

vem, a cada dia mais, permeando debates em jornais, revistas, 

programas de televisão, publicidades etc. 

Nossa proposta, neste trabalho, foi justamente 

compreender a forma como o discurso da aceitação da 

diversidade se desenvolve na narrativa do filme, por meio do 

conceito de ethos dentro do quadro teórico da Teoria 

Semiolinguística de Análise do Discurso. A partir do que foi 

exposto e aplicado à cena que compôs o corpus, entendemos 

que a narrativa figurativiza o tema da diversidade, por meio 

do desenvolvimento dos personagens e, dentro da história, 

por meio de como Luca e Alberto projetam uma imagem de si 

a fim de serem aceitos dentro da comunidade que queria a 

caça dos monstros marinhos. Ademais, os corpos em 

metamorfose produzem metáforas sobre a não aceitação do 

que diverge, já que para Luca e Alberto não sofrerem 
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perseguições, é necessário esconder os seus corpos diante 

daquela sociedade. 
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A FAVELA DE OTÁVIO JÚNIOR: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A 
SOCIOLOGIA DAS EMERGÊNCIAS FUNDAMENTADA PELA 

SEMIOLINGUÍSTICA 
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“Aos esfarrapados do 
mundo e aos que neles 
se descobrem e, assim 
descobrindo-se, com 
eles sofrem, mas, 
sobretudo, com eles 
lutam”. 

Freire (1978, s.p.) 

O grande circo da Literatura Infantil 

Na trincheira dos temas difíceis, cinzentos e 

fraturantes tratados pela literatura destinada aos mais 

pequenos começa a figurar a segregação socioespacial urbana 

como temática proeminente em contos ilustrados brasileiros, 
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o que desvela os problemas históricos e sociais de que resulta. 

De acordo com Vieira e Melazzo (2003), o conceito de 

segregação socioespacial, abordado primeiramente pela 

Escola de Chicago como fator natural do processo de 

urbanização, passou a ser concebido pela Escola de Sociologia 

Urbana Francesa, de cariz marxista, como resultado das 

contradições entre relações sociais, inerentes ao sistema 

capitalista. Para além de tratar da resistência à exclusão social, 

nos contos ilustrados analisados nesta pesquisa, a segregação 

socioespacial parece ser retratada como constituinte 

identitário do morador de favela, que, apesar de reclamar 

reconhecimento social e a(ten)ção da esfera política, tornou-a 

uma marca de afirmação positiva de sua identidade social. 

Segundo Charaudeau (2009), a identidade social exige 

o reconhecimento do outro, o seu direito à palavra. Desse 

modo, deduz-se que a legitimidade é condição sine qua non à 

identidade social, e sua construção está ligada às normas 

institucionais ou convencionais que autorizam o sujeito a 

tomar a palavra em nome de sua prática social. De acordo 

com Charaudeau, a identidade social responde ao porquê de o 

sujeito estar autorizado – ou não – a tratar de determinado 
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assunto, considerando o status e o papel que lhe é conferido 

em uma situação de comunicação. 

Neste trabalho, será analisada a situação de 

comunicação que os livros ilustrados instauram entre a 

instância produtora dos contos selecionados e o público leitor. 

A esse propósito, vale destacar o que Charaudeau (2008) 

afirma sobre toda interação humana: sempre que um sujeito, 

munido de um projeto de fala, coloca-se em relação a outro, 

deve obedecer a determinados princípios para que a 

comunicação seja estabelecida. O sujeito deve saber como 

fazer e o que dizer para tomar a palavra e dirigi-la a outro, a 

fim de firmar um contrato de comunicação. Desse modo, 

deduz-se que os contratos de comunicação possam ser 

estabelecidos em situações variadas que vão desde uma 

conversa face a face, um telefonema, uma mensagem de texto 

instantânea, uma reportagem em um telejornal até um texto 

literário, desde que sejam respeitados princípios de 

alteridade, influência, pertinência e regulação, supostamente 

presentes em todos os contratos efetivados. 

Ao tomar a Literatura Infantil como objeto de análise, 

corroboramos aquilo que muitos estudiosos defendem, como 

Colomer (2017): nos livros destinados às crianças está a ideia 
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de sociedade que prepondera em determinada época. Em 

outras palavras, esse é um bem cultural que mostra um modo 

de ver o mundo e de viver, seja para afirmá-lo, seja para 

refutá-lo. Sendo destinado a pessoas em início de seu 

processo de socialização, ainda que um livro não apresente 

um caráter “pedagogizante”, como expressão de uma cultura, 

traça uma formatação socializante de fácil aderência de seu 

leitor preferencial, que está entrando em contato, às vezes de 

forma inédita, com uma sociabilidade a qual é levado a querer 

pertencer. Se, conforme Charaudeau, a opinião de um grupo é 

“o menor denominador comum das opiniões de cada um” 

(2015, p. 15), então é preciso estar atento ao que se oferece 

às crianças em termos de disseminação de ideias coletivas, 

afinal, como defende Hunt em relação à ideologia que 

perpassa as obras destinadas às crianças, “Só porque o texto 

se destina a leitores supostamente ‘inocentes’ não basta que 

ele seja em si inocente” (2010, p. 37). 

O livro ilustrado consolidou um modo híbrido de contar 

histórias, aproveitando-se das múltiplas possibilidades de 

interpretação que a verbo-visualidade oferece. Os processos 

semiótico-discursivos acionados pela relação palavra-imagem 

permitem, pela referenciação, um (novo) olhar para a 
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realidade e, pela patemização, a sedução do leitor. Para 

demonstrar como os contos ilustrados são capazes de realizar 

esses processos que levam a uma nova proposição sobre o 

mundo, mesmo em face deu um tema tão difícil de ser 

tratado, como a segregação socioespacial, foram selecionadas 

quatro obras que abordam essa temática fraturante, todas de 

autoria de Otávio Júnior, a saber: O chefão lá do morro 

(OTAVIO JÚNIOR, 2014), Da minha janela (OTAVIO JÚNIOR, 

2019a), Grande circo favela (OTAVIO JÚNIOR, 2019b) e Morro 

dos ventos (OTAVIO JÚNIOR, 2020). 

Ventos da resistência social 

Atualmente, 84% dos brasileiros vivem em áreas 

urbanas; no entanto, uma parcela expressiva de pessoas 

ocupa os espaços menos favorecidos desses territórios. O 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (doravante, IBGE) 

serviu-se de uma pesquisa sobre aglomerados subnormais 

para auxiliar políticas públicas de enfrentamento à pandemia 

de COVID 19. Vale explicar que o termo aglomerados 

subnormais designa conjuntos habitacionais com mais de 

51construções situadas em áreas ocupadas irregularmente, 

que, entre outras características, apresentam urbanização fora 
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dos padrões vigentes e carência de serviços públicos 

essenciais – conhecidos popularmente como favelas, invasões, 

baixadas, comunidades, vilas, ressacas, loteamentos 

irregulares, mocambos e palafitas. Entre os resultados 

preliminares dessa pesquisa, chama atenção o aumento de 

domicílios situados em aglomerados subnormais: de 

3.224.529 unidades habitacionais em 2010, o Brasil passou a 

abrigar 5.127.747 em 2019; uma amostra evidentedo 

crescimento rápido da pobreza nos últimos anos (IBGE, 2020). 

Ainda de acordo com o IBGE, cerca de 12% dos 

domicílios do estado do Rio de Janeiro – local que ambienta os 

enredos narrados por Otávio Júnior – estão localizados nas 

favelas. Vale destacar que bairros pobres cujos moradores 

possuem a posse da terra ou recebem alguns serviços públicos 

de saúde ou de saneamento não foram contabilizados nessa 

pesquisa. Portanto, esses dados remetem aos mais 

vulneráveis da população. É importante dizer ainda que, em 

2020, havia 13,6 milhões de pessoas morando em favelas em 

todo Brasil, de acordo como Data Favela (2020), o que 

corresponde a aproximadamente 6% da população brasileira. 

É sobre esse contexto de imensa precariedade que 

Otávio Júnior, escritor e morador do Complexo do Alemão, 
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produz narrativas que retratam os meios de ser e de viver em 

um local onde o poder público não chega. Assumindo a 

resistência à decolonialidade proposta por Santos (2020), 

podemos afirmar que o livreiro do Alemão – epíteto pelo qual 

o escritor é conhecido na comunidade – cruza o limite que 

separa os espaços de sociabilidade metropolitana e de 

sociabilidade colonial. Na perspectiva de Santos (2020), 

podemos considerar que é pela sua obra que o escritor negro 

consegue experimentar bens culturais e sociais vedados a 

quem tem origem pobre como a dele. Entretanto, para além 

da denúncia social, Otávio Júnior dá a conhecer a favela, 

enfatizando a afirmação de grupos invisibilizados, por meio de 

sua resistência aos mecanismos de opressão do Estado 

neocolonial, como um elemento formador de uma identidade 

social, inscrevendo-se em um movimento destinado a 

explicitar a positividade dessas exclusões, denominado por 

Santos como Sociologia das Emergências. 

Santos explica que a Sociologia das Emergências aplica-

se ao se resgatar e ressignificar possibilidades de 

transformação social que surgem a partir de experiências 

desprezadas. Ao ambientar as suas obras, usando o Morro do 

Alemão como cenário, Otávio Júnior valoriza o local que a 
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sociedade estigmatizou como violento e perigoso, fazendo 

com que seus leitores o percebam como o lar de seus 

personagens. A partir de escolhas como essa feita pelo autor, 

constata-se a presença multidimensional da exclusão e da 

opressão, mas também a ampliação do potencial simbólico e 

material da exclusão. 

No entanto, Santos afirma que há uma linha abissal 

que divide os espaços de dominação na sociedade. De um 

lado, está o mundo metropolitano, onde há reconhecimento 

recíproco de direitos e deveres entre as pessoas, por serem 

consideradas integralmente humanas; os problemas sociais 

que geram exclusão de uma pessoa ou de um grupo são 

percebidos como ineficiência da regulação social vigente, que 

precisa, então, ser ajustada ou substituída por outra menos 

excludente. Do outro lado da linha, situa-se o mundocolonial, 

onde está a parcela da sociedade considerada não-humana, 

para os quais é inimaginável a emancipação social como 

ocorre do lado oposto, já que nunca serão incluídos na 

dinâmica social metropolitana. 

A partir da recategorização das classes sociais proposta 

por Souza (2017), é possível identificar os grupos situados nos 

campos de domínio postulados por Santos, levando em 
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consideração não apenas o aspecto econômico como critério 

de classificação de classes, mas, sobretudo, tendo em conta a 

dimensão sociocultural como um fator anterior e mais amplo, 

que determina a motivação do comportamento humano e o 

posicionamento do indivíduo como sujeito na sociedade. Para 

Souza, a sociedade brasileira contemporânea está dividida em 

quatro grandes classes sociais, nomeadamente: a elite dos 

proprietários, a classe média, a classe trabalhadora e a ralé de 

novos escravos; todas apresentando diversas frações 

internamente. No espaço metropolitano, agrupam-se a classe 

média e a classe trabalhadora semiqualificada; e o mundo 

colonial retém a ralé de novos escravos. Fora desses campos 

de domínio está a elite dos proprietários, que exerce 

supremacia e domínio sobre os subjugados. 

De acordo com Santos, o hemisfério da sociabilidade 

metropolitana abriga os sujeitos que se reconhecem como 

“nós”, enquanto o hemisfério colonial comporta os que são 

distinguidos como “eles” por aqueles que mantêm 

legitimidade recíproca no seu espaço de domínio. Esse jogo de 

atração entre iguais e de rejeição aos diferentes resulta da 

percepção que se cria em relação ao outro e a si mesmo. Para 

Charaudeau, esse modo de compreender-se em relação ao 
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outro é regido por um Princípio de alteridade, que faz com 

que os sujeitos se legitimem como iguais na medida em que 

percebem que compartilham motivações, finalidades e 

intenções semelhantes. Por outro lado, consideram-se 

diferentes ao perceberem que sua singularidade os levam a 

desempenhar papéis específicos em uma relação, cada qual 

com suas intenções e suas próprias finalidades. A proposta de 

obras como as de Otávio Júnior parece ser justamente 

evidenciar a perspectiva de outros “nós”, agora sujeitos – não 

mais assujeitados – de um discurso de afirmação identitária, 

em direção a um outro que não precisa ser tão diferente a 

ponto de se tornar desigual, mas um diferente que pode 

dividir com esse “nós”, sociabilidades coexistentes, menos 

excludentes e injustas. 

Da janela da Semiolinguística 

De acordo com Charaudeau, perceber-se diferente do 

outro é tomar consciência da própria identidade, que só pode 

ser definida a partir do outro, pois só se pode ser o que o 

outro não é. Quanto maior a percepção de diferença, mais 

forte será a noção de consciência identitária. A identidade 

permite ao sujeito tomar consciência de si mesmo: de sua 
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existência no espaço e no tempo, de seu conhecimento sobre 

o mundo, de suas ações e de seus julgamentos. 

Ao produzir narrativas sobre a favela, Otávio Júnior 

expõe sua consciência identitária, legitimada por sua vivência 

no Morro do Alemão, um saber empírico que o autoriza a 

apresentar-se como alguém que conhece bastante as 

experiências a que o morador de favela está fadado a ser 

submetido, por causa do descaso e da truculência com que é 

tratado pelo Estado. Ao abordar o domínio territorial que os 

traficantes de drogas exercem sobre as favelas, as incursões 

policiais que geram terror e mortes, inclusive de crianças, a 

falta de serviços públicos básicos, entre outros problemas que 

afetam e segregam aquelas pessoas, Otávio Júnior mostra o 

que ocorre do outro lado da linha abissal, apresentando o 

mundo a partir do seu próprio ponto de vista. Desse modo, o 

escritor constrói uma identidade discursiva imbuída de 

credibilidade, por assumir uma atitude de engajamento em 

favor de uma transformação social. O escritor, então, usa as 

situações de flagelo para marcar positivamente a identidade 

social do morador de favela como símbolo de resistência à 

profunda exclusão que torna certos grupos de pessoas 

invisíveis ou descartáveis, radicalmente inferiores e perigosas. 
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A representação pejorativa do morador de favela é 

uma construção consolidada no imaginário sociodiscursivo 

que remonta à escravidão. Para Souza, “o excluído, 

majoritariamente negro e mestiço, é estigmatizado como 

perigoso e inferior e perseguido não mais pelo capitão do 

mato, mas, sim, pelas viaturas de polícia com licença para 

matar pobre e preto” (2017, p. 49). Para Charaudeau (2007), 

quando as representações sociais são tomadas com a 

finalidade de atribuir sentido, elas constituem maneiras de ver 

e de julgar o mundo, mediante discursos que produzem 

saberes. Esses saberes não são abstrações mentais, são 

maneiras de dizer recuperáveis semanticamente em 

enunciados verbais ou não-verbais que sustentam as 

representações sociais e constroem sistemas de pensamento. 

Porque os saberes também constroem o real como universo 

de significação e circulam no interior de um grupo social, e 

foram denominados por Charaudeau como imaginários 

sociodiscursivos. 

Esses imaginários sociodiscursivos foram divididos em 

dois grandes grupos: os de conhecimento e os de crença. Os 

saberes de conhecimento constituem-se como uma verdade 

sobre um fenômeno do mundo e são concebidos como 

51



representação da realidade proveniente de uma razão 

científica, portanto, livres da subjetividade humana. Já os 

saberes de crença fundam-se em valores partilhados por um 

grupo, provêm de um processo avaliativo subjetivo, no qual o 

sujeito estabelece o seu julgamento sobre os fatos. 

Charaudeau (2009) afirma que as emoções estão 

ligadas aos saberes de crença e exemplifica essa relação, 

fazendo uma analogia bastante simples: não basta o indivíduo 

ter conhecimento aprofundado sobre as características e os 

costumes do leão para temê-lo. Se não avaliar como perigosa 

a proximidade de um animal como esse, não experimentará a 

emoção do medo. Nos livros ilustrados analisados nesta 

pesquisa, os saberes de crença estão a serviço de uma 

representação patêmica, que visa a gerar, para além das 

emoções, um comportamento responsivo ativo no leitor. 

O processo de comunicação no livro ilustrado, para 

Nikolajeva e Scott (2011), configura-se sob duas linguagens, a 

convencional e a icônica, por isso a transmissão da mensagem 

não se concentra, exclusivamente, na parcela verbal ou na 

parcela visual do texto, mas é construída no encontro delas. E, 

se a linguagem tem o poder de construir o mundo, conforme 

Charaudeau (2008) afirma, o mundo construído por Otávio 
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Júnior em nada se assemelha àquele representado por um 

saber de crença que condena as pessoas que moram em 

favelas, suprimindo-lhes a dignidade humana. 

Esse poder construtor da linguagem é percebido pela 

referenciação, isto é, pelo processo de inserção de objetos de 

discurso em um texto, conforme prevê a Linguística Textual 

(MONDADA; DUBOIS, 2003; KOCH, 2005). Nos textos verbo-

visuais como os que constituem os livros ilustrados, essa 

inserção, que traz o mundo “real” (ou imaginado) para a 

materialização linguageira, acontece tanto por meio de 

expressões nominais quanto por meio de imagens, ambas 

parcelas semióticas capazes não só da denotação, como da 

conotação. Pelo viés da Semiolinguística, é possível entender a 

referenciação a partir da semiotização do mundo, também 

tomada como um processo que inclui não só a transformação 

do mundo bruto em um mundo significado, recoberto por 

signos (e podemos acrescentar: signos verbais e visuais), como 

também a transação efetuada em dado contrato de 

comunicação pelos sujeitos interagentes, a fim de se ajustar o 

modo como esse mundo será representado. 

A semiotização está bastante ligada aos procedimentos 

de nomear, qualificar, situar-localizar, próprios do modo 
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descritivo de organização do discurso (CHARAUDEAU, 2008), 

prevendo sempre um olhar em perspectiva, de acordo com o 

ponto de vista do enunciador, e também de acordo com 

aquilo que ele imagina ser seu interlocutor capaz de perceber. 

Esse conhecimento prévio pressuposto pelo enunciador 

funda-se nos imaginários sociodiscursivos já mencionados, 

que, em geral, são evocados sem muita consciência por parte 

do produtor do texto e do leitor, exercendo, muitas vezes, o 

perigoso papel de perpetuador de “certezas”, de estereótipos 

e de preconceitos. É preciso um pouco de esforço crítico para 

que as representações que fazemos em relação ao mundo, às 

coisas, às pessoas, sejam reconfiguradas e, enfim, o mundo 

seja visto “com bons olhos”. 

É na fonte dos imaginários relacionados à favela que 

bebem as obras de Otávio Júnior destacadas neste trabalho. 

Parece pertinente salientar, nesta breve análise, os recursos 

usados na referenciação que semiotizam uma favela a partir 

de um olhar diferenciado, descolado do imaginário bastante 

pejorativo em relação a esse espaço e à sociabilidade ligada a 

ele a que comumente está associado. Otávio Júnior apresenta 

ao leitor uma favela recriada pela linguagem e por seu modo 

de olhar (sobretudo àquele que não a conhece bem). 

54



A atuação desse imaginário cristalizado é o principal 

recurso ativado pela referenciação em O chefão lá do morro 

(JÚNIOR, 2014). A capa traz o título do livro e os autores 

(escritor e ilustrador) em letras manuscritas, semelhantes à 

dos cartazes pintados à mão. A ilustração de Angelo Abu 

também mostra um fundo em cores escuras, mas quentes, os 

traços de uma favela desenhada como um esboço. Uma 

sentinela estilizada se posiciona no telhado de uma das casas 

mais altas, disfarçada em sua sombra. Em toda a extensão do 

livro é esse o tom da favela, quase-personagem, visualmente 

um tanto circunspecta, com casas simples amontoadas em um 

morro, guardando algum mistério e algum receio. Já a 

expressão nominal “o chefão lá do morro”, de acordo com os 

saberes de crença circulantes, remete o leitor a um provável 

traficante, quase sempre tomado por aquele que manda 

nessas comunidades. O texto segue com uma longa e ambígua 

descrição desse chefão, provocando nossa memória discursiva 

em direção à ideia estereotipada que temos desse lugar. 

Pode-se dizer, inclusive, que o texto se trata mais de uma 

descrição dinâmica da favela do que de uma narrativa 

propriamente dita. 
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Não há, na estrutura do texto, aquilo que 

fundamentaria uma narração prototípica, que prevê ação em 

torno de uma busca para o preenchimento de uma falta. Aqui, 

quem age é o leitor, convocado a operar efetivamente como 

detetive para descobrir quem é o chefão. Ele é conduzido na 

enunciação a seguir pelas ruelas, morro acima, atrás daquele 

que é chamado de Chefão. Assim ele é descrito (apenas 

verbalmente): “Dizem que ele é muito mau. Com sua fama, já 

foi até capa de jornal. Domina o morro armado até os dentes, 

rodeado por seus soldados e parentes. O bonde do Chefão: 

Magrinho, Perninha, Sultão, Bola e Pretinho” (JÚNIOR, 2014, 

p. 6-9). Para além da nomeação “o Chefão lá do morro”, 

segue-se a qualificação relacionada a ele, amparada pela 

situação/localização da personagem, como “muito mau”, 

famoso (“com sua fama”), perigoso (“armado até os dentes”), 

líder (“rodeado por seus soldados e parentes”). O fato de ter 

um “bonde”, um “séquito”, também revela seu poder, assim 

como as nomeações desses que o seguem apontam 

possivelmente para codinomes usados numa subentendida 

vida do crime. São anáforas indiretas que, somadas a saberes 

de crença, direcionam uma construção de sentido baseada 

naquilo que costumamos ouvir dizer da favela e de seus 
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habitantes. Na parte imagética, há, ao longo da obra, um 

apagamento visual desse chefão, tornado não visível, e, com 

isso, provocador da curiosidade do leitor-detetive. 

Mais à frente, entretanto, o narrador intervém e 

questiona: “Será que o Chefão é assim tão mau?” (JÚNIOR, 

2014, p. 17). Depois, justifica esse questionamento com ações 

do gosto do Chefão: tomar banho de mangueira no quintal, 

correr atrás de pipa com o menino Juvenal, cavar buracos 

fundos e furar a bola da “pelada”. Depois, descreve sua 

fragilidade: “O Chefão não é invencível” por ser apaixonado 

pela Belinha, que mora no Morro da Fazendinha. Seguindo o 

rumo dessa desconstrução, no último par de páginas, é 

acionada a referenciação imagética: uma ilustração revela, em 

primeiro plano, à esquerda, um cachorro que parece uivar, 

com uma coleira cuja plaquinha diz: “Chefão”. No mesmo 

enquadramento, a parcela verbal ajuda a quebrar a 

expectativa do leitor, dizendo: “É um Chefão que não tem 

raça... mas é um tipo cheio de graça” (JÚNIOR, 2014, p. 22-23). 

Acompanha a quebra da expectativa quanto à 

personagem o efeito patêmico que questiona o leitor, porque 

o leva a tomar consciência de que a sua interpretação 

estereotipada e preconceituosa, relacionada à favela e aos 
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favelados, foi orientada por saberes de crença de que estava 

imbuído. Embora a expressão “armado até os dentes” tenha 

servido como balizamento das inferências realizadas a partir 

das expressões nominais, das qualificações e das ações 

realizadas pela personagem misteriosa, só foi possível 

manobrar essa construção de sentido porque a maioria das 

pessoas que não conhece a favela se prende unicamente a 

saberes de crença de violência e de pobreza, esquecendo-se 

das pessoas comuns que vivem ali e de seu modo de ser feliz – 

que inclui a relação com um cachorro, famoso e ativo, como o 

Chefão. 

Da minha janela (JÚNIOR, 2019a) é igualmente 

organizado em torno de uma predominância descritiva que 

deixa implícita, de certa maneira, a tese de que a favela é 

(sobretudo) um lugar para se viver. A partir de uma 

perspectiva expressa elocutivamente desde o título, mais uma 

vez, é a favela-personagem quem se mostra, agora com cores 

bem alegres, na ilustração de Vanina Starkoff. Ao longo do 

texto, são colecionadas visões do enunciador em relação à 

favela, a partir de sua janela de casa. Ele diz que vê, e enxerga, 

o céu estrelado, o castelo iluminado (uma igreja no alto do 

morro), muitas lajes e telhados remendados, muita gente, 
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banhos de mangueira, vaga-lumes, caminhos escuros, um 

arco-íris cujo final ele deseja que seja em um tesouro 

diferente: a Educação, representada metonimicamente pelos 

livros e pelos alunos chegando à escola. O narrador também 

coloca em palavras os sons da favela, às vezes conversas, ou 

no microfone-sem-fio, que viram funk, rima e poesia, mas, 

outras vezes, deixa implícito o som da violência que o impede 

de ir à escola. 

Já o que se mostra pela ilustração é uma cena de favela 

fervilhando de vida, com pássaros, plantas, pessoas se 

relacionando, lendo, cantando, tocando instrumentos, 

andando de moto, trabalhando, muita criança brincando, 

jogando futebol, soltando cafifa, tudo muito detalhado e 

muito colorido – e um colorido alegre, diversificado. Nessa 

favela, aparecem um atelier das palavras, uma biblioteca, uma 

escola, muros grafitados (um deles, com a Malala, 

paquistanesa que sofreu um atentado por querer estudar). A 

intertextualidade que alude ao grafite da Malala, na 

comunidade Tavares Barros, situada na zona sul do Rio de 

Janeiro, é um recurso metaficcional que, de acordo com 

Nikolajeva e Scott, requer do leitor o reconhecimento do 

hipotexto ao qual se refere para fazer sentido. 
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Em meio a tantas referências indicadas 

imageticamente, acima da frase do iconotexto “ler é dez”3, há 

uma frase escrita na fonte usada pela voz do narrador: “gente 

indo em busca do seu tesouro”. O movimento de gente indo e 

vindo, indicando trabalhadores e estudantes, prevalece nessa 

favela, muito mais cheia de pessoas que têm seus sonhos, 

suas metas, do que de bandidos com os quais a sociedade 

costuma identificar o morador da favela. Toda a referenciação 

icônica se presta a reforçar o argumento de que a favela é 

feita de pessoas que têm (ou deveriam ter) direitos e que 

cumprem seu papel social. É pela referenciação que estão 

programadas, no texto, as visadas discursivas para fazer saber 

(uma outra favela que não é descrita pelas mídias), fazer sentir 

(uma outra emoção como reação à realidade da favela) e fazer 

crer (em uma outra concepção a respeito dos lugares e das 

pessoas marginalizadas pelo poder público e pela sociedade). 

A alegria colorida dessa ilustração e o dinamismo das 

personagens revelam a vida pulsante que há naquele lugar e 

                                                           
3
A expressão “Ler é dez” intitula o projeto de leitura desenvolvido por 

Otávio Júnior, na favela Caracol – uma das onze comunidades que 
integram o complexo da Penha, no Rio de Janeiro. A frase compõe a 
fachada da “Barracoteca”, espaço onde o livreiro mantém o seu acervo e 
recebe as crianças participantes do projeto. 
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constituem a visada patêmica da obra, que pretende causar 

um efeito positivo, de euforia em relação à vida na favela. 

Com uma estrutura diversa, apresentam-se Grande 

circo favela (JÚNIOR, 2019b) e Morro dos ventos (JÚNIOR, 

2020). Em ambos os livros, protagonistas fazem o percurso 

completo de uma narração: falta, busca e êxito ou insucesso. 

O primeiro conta a história da ajuda que a menina Ju dá ao 

palhaço Mingau, desempregado por causa da falência do circo 

onde trabalhava. Ela o ajuda a realizar um espetáculo na 

favela, acionando todo mundo que pôde, e então Mingau e a 

favela sorriem felizes. 

Mais uma vez, o processo referencial e os 

procedimentos do modo descritivo atuam fortemente na 

(re)construção da concepção que a sociedade, em geral, tem 

da favela e de seus moradores. 

Naquela manhã não fazia sol. O tempo 
estava superestranho e parecia que ia 
desabar um grande oceano do céu. Ju, 
uma menina superagitada, acordou cedo. 
Queria aproveitar bem o sábado. No 
roteiro, muitas brincadeiras: amarelinha, 
queimada, pique esconde, bola de gude, 
pião e pipa. [...] 

Ju saiu cedinho para ir à padaria, pois 
havia sonhado a noite inteira com um 
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“sonho” de doce de leite. Com sua velha 
bicicleta verde-capim, de aro 15, desceu 
morro abaixo. Na ladeira do lado, esquina 
com a ladeira da frente, a menina perdeu 
o controle da bicicleta. Tudo por causa de 
uma imagem que parecia ser um sonho, 
mas não o sonho de doce de leite... Um 
palhaço com uma velha mala estava na 
esquina da ladeira do lado com a ladeira 
da frente. Foi ao encontro daquele homem 
colorido. Queria saber o que ele fazia ali 
na favela do meio. O palhaço estava bem 
triste. - Sou o Palhaço Mingau, o poeta 
Lelé. (JÚNIOR, 2019b, p. 2, 5-7) 

Se, na capa, a referência ao mundo do circo aparece 

não só no título, mas também na tenda colorida que toma 

quase todo o enquadramento, na abertura, além de o leitor 

saber os elementos básicos da narrativa (quando, onde, quem 

e por quê), já encontra uma representação de favela, mais 

uma vez, cheia de vida: a menina superagitada, as brincadeiras 

de rua, o desejo de “sonho” de padaria, a bicicleta verde-

capim, as ladeiras. Diante disso, um palhaço-poeta deslocado 

de seu ambiente. 

A ilustração de Roberta Nunes mistura técnicas 

variadas: aquarela, colagem, recorte de revista, folha de 

caderno rabiscada. O palhaço, inicialmente, tem sua roupa 

imensa recoberta por pedaços de papelão colados – ainda que 
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mantenha sua maquiagem e sua gola de pierrô. Depois, sua 

roupa colorida é estampada com as cores e as formas da 

própria favela: casas pequenas e coladas, amontoadas 

verticalmente, muitas janelinhas e um campo de futebol ao 

centro. Muitas das referências evocadas pela ilustração de 

Vanina Starkoff se repetem ao longo do livro, mas com traços 

e cores próprias: gente diferente, alegre, que conversa, brinca, 

pega sol na laje, trabalha. Mais uma vez, na referenciação, 

mostra-se uma favela pulsante, diferente do crime e da 

violência, solidária, que junta suas forças para um momento 

de alegria e de diversão; “Naquela manhã fez sol e choveu 

(sic.) lágrimas de alegria no Grande Circo Favela” (JÚNIOR, 

2019b, p. 29). O efeito patêmico se presta a sensibilizar o 

leitor para fazê-lo perceber a favela como lugar de recomeços, 

de solidariedade, de esperança. 

Por fim, Morro dos ventos (JÚNIOR, 2020), dedicado a 

Vanessa Francisco Salles, mãe da menina Agatha Félix, morta 

com um tiro quando ia para casa com a mãe, dentro de uma 

Kombi, e a vários defensores da infância, descreve um morro 

triste, com um vento triste que não consegue levar a saudade 

de uma menina que viu sua amiga virar estrelinha e que 

espera a paz voltar para poder ir e voltar da escola. Um dia, 

63



ela vai para um ponto mais elevado do morro e grita bem alto 

para ouvir o eco de sua voz, deixando sair a tristeza que 

sentia. Muitas outras crianças chegam e gritam também. 

Depois, escrevem “paz” nas pipas, desenham nas bolas e as 

soltam ao vento. Em seguida, resta a esperança. E termina o 

livro: “Vamos continuar gritando... Juntos!” (JÚNIOR, 2020, p. 

26-28). A ilustração de Letícia Moreno mostra, nos desenhos, 

crianças negras diversas, e um morro também colorido, mas 

triste, com cores mais escuras, com mais noites e mais ventos 

que levantam folhas do chão. 

Embora corresponda bastante ao que é referido pelas 

palavras, discursivamente, a imagem das crianças gritando 

juntas dá uma dimensão muito mais visível do trauma de 

histórias de violência como a que as afetou com a morte de 

Agatha. É uma narrativa que apresenta um problema a ser 

revolvido pela protagonista, mas que acaba mobilizando toda 

a comunidade, com esse grito conjunto contra a violência que 

impera nas favelas. O efeito de patemização se manifesta por 

motivar o lamento e a identificação do leitor. O conto faz 

saber a tristeza que afeta a favela e as crianças, sobretudo, 

provoca empatia e faz sentir sua tristeza, além de fazer crer na 
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luta contra a violência, que é sempre mais constante e mais 

dura nas favelas. 

Afinal, quem é o Chefão? 

À Literatura Infantil sempre foi solicitado o 

cumprimento de um propósito formativo, que disseminasse os 

valores éticos requeridos à convivência social harmônica. No 

entanto, como pode ser constatado no decorrer do tempo, 

sobretudo depois do surgimento do livro ilustrado, para além 

de objetivos educativos, pode-se promover um processo 

patêmico de espelhamento social entre a criança e as 

representações que lhe são expostas nos livros, capaz de fazê-

la sentir e refletir sobre a situação-problema abordada na 

obra, caracterizando-se, assim, um propósito mais crítico do 

que meramente formativo. 

A segregação socioespacial urbana, um tema 

fraturante e atípico na Literatura Infantil, recebe um 

tratamento, ao mesmo tempo, alarmante e afirmativo na obra 

de Otávio Júnior. É pouco provável que o leitor não perceba a 

precariedade nos ambientes retratados pelo livreiro do 

alemão, assim como é perceptível a perspectiva positiva 

adotada em prol da valorização das pessoas que moram em 
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favelas. Essa distinção atribuída à favela pode levar o leitor à 

reflexão e ao reconhecimento da dignidade humana às 

pessoas que residem nesses locais estigmatizados e 

marginalizados. Além disso, revela a sensação de pertença do 

sujeito enunciador a esse lugar, que, por meio de anáfora 

indireta, “Da minha janela... vejo minha favela” (JÚNIOR, 

2019a, s/p.), refere-se à imagem linda, colorida, alegre e 

panorâmica da comunidade, transformando-a em traço 

constitutivo de identidade social do morador. Esses 

movimentos inscrevem a obra de Otávio Júnior na sociologia 

das emergências e a constitui como um elemento básico com 

que se constrói a “política da esperança” (Souza, 2020). 

A referenciação e a patemização configuram-se como 

estratégias de captação altamente producentes nesses contos 

ilustrados, pois revelam como os saberes de crença circulantes 

na sociedade constituem a visão que os sujeitos detêm a 

respeito do mundo que os cerca e os convocam a avaliar e a 

posicionar-se diante de uma situação-problema apresentada a 

si. Por isso, assume-se que narrativas verbo-visuais como 

essas, principalmente quando destinadas preferencialmente 

às crianças, estabelecem um contrato de comunicação que 

visa não só à persuasão, devido à patemização inscrita em sua 
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materialidade, mas também ao convencimento. A 

referenciação de um universo fictício, verossímil, apresentado 

de modo criativo pela patemização, pode conduzir mais 

facilmente o leitor destinatário a aderir à proposição veiculada 

pela narrativa. Desse modo, configura-se um caminho 

argumentativo lúdico entre o ético e o estético, no qual se 

narra para fazer saber, fazer sentir e fazer crer. 
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A VISIBILIDADE SOCIAL FEMININA EM LIVROS 
INFORMATIVOS PARA CRIANÇAS E JOVENS 

Margareth Silva de Mattos1 

“Escrever a história 
das mulheres é sair do 
silêncio em que elas 
estavam confinadas”. 

Michelle Perrot 

Introdução 

O propósito deste artigo é analisar três livros 

informativos voltados, especialmente, para o público leitor 

infantojuvenil – Extraordinárias: mulheres que revolucionaram 

o Brasil (SOUZA; CARARO, 2017), ABCDelas (TOKITAKA, 2019) 

e Era uma vez 20 (SANDRONI, 2019). Trata-se de obras que 

reúnem características comuns, como a de serem escritas por 

autoras mulheres e a de apresentarem, em forma de verbetes, 

diversas biografias de personalidades femininas, o que 

caracteriza sua intergenericidade. A análise e o consequente 

cotejo das obras levam em conta sua organização, seus 

aspectos textuais e discursivos relacionados às estratégias 

                                                           
1
Doutora em Estudos de Linguagem e especialista em Literatura 

Infantojuvenil pela Universidade Federal Fluminense (UFF). Professora 
Titular aposentada do magistério de Ensino Básico da UFF. Leitora-votante 
e colaboradora da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ). 
Integrante dos Grupos de pesquisa LeLiS e GPS-LeiFEn, ambos da UFF. 
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narrativas e descritivas empregadas e seu design gráfico. 

Busca-se, ainda, investigar como os leitores crianças e jovens 

inscrevem-se no texto verbo-visual dos verbetes constituintes 

das publicações. 

Quatro verbetes foram selecionados para o 

aprofundamento deste estudo, por figurarem em diferentes 

livros: dois verbetes sobre Maria Firmina dos Reis e outros 

dois sobre Antonieta de Barros. Essas duas professoras e 

escritoras brasileiras que fizeram da palavra escrita sua arma 

na luta pela igualdade feminina constituem dois paradigmas e 

modelos para as mulheres que hoje reivindicam seus direitos e 

seu lugar no mundo dominado pelo masculino, lutando contra 

a violência real e simbólica a que são submetidas (BOURDIEU, 

2018). 

Inicialmente, são considerados alguns conceitos 

relevantes para a análise das obras. A seguir, procede-se à 

análise das três obras selecionadas como corpus deste artigo e 

ao cotejo dos verbetes. 
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Alguns conceitos 

Esta pesquisa fundamenta-se em três conceitos: o de 

livro informativo, o de discurso informativo e o de igualdade 

de gênero. 

O conceito de livro informativo é apresentado a partir 

de Ana Garralón (2015), pesquisadora espanhola do livro 

informativo para crianças, e pelas pesquisadoras Mattos 

(2003) e Mattos e Souza (2020). 

Para a apresentação do conceito de discurso 

informativo, parte-se da Teoria Semiolinguística de Análise do 

Discurso, de Charaudeau (2012), que analisa, dentre outros 

temas, o discurso informativo no contrato de comunicação 

midiático. Vale ressaltar que esse conceito desenvolvido pelo 

pesquisador francês, ainda que vinculado ao discurso das 

mídias, mostra-se também bastante produtivo e adequado 

para o estudo do livro informativo. 

O conceito de igualdade de gênero é problematizado 

com base em Pierre Bourdieu (2018), Michelle Perrot (2019) e 

Paula Falcão (2019), levando-se em conta, ainda, uma 

demanda social que resultou em um plano de ação global 

firmado em 2015 pelos 193 Estados-membros da ONU, a 

Agenda 2030, que indica 17 Objetivos de Desenvolvimento 
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Sustentável (ODS), entre eles o ODS 5 – Igualdade de gênero 

(NAÇÕES UNIDAS BRASIL, s/d). 

Livro informativo 

O livro informativo, identificado com a obra de não 

ficção – ainda que possa se valer de recursos ficcionais, 

artísticos e estéticos, como afirma Mattos (2003) –, tem como 

principal objetivo a transmissão da informação de forma 

correta, pertinente, criteriosa e adequada. Uma de suas 

principais características é o hibridismo de linguagens e 

gêneros, uma vez que o texto verbal quase sempre aparece 

relacionado a textos visuais, como a ilustração, a fotografia, 

infográficos, mapas, entre outros, associados a recursos 

gráficos e tipográficos que confluem para a produção de 

sentidos. 

Livros informativos, em geral, tratam de temas ou 

assuntos específicos ligados a diferentes áreas do 

conhecimento e buscam contemplar a idade do seu leitor 

destinatário, tanto na linguagem quanto no enfoque do 

conteúdo veiculado, podendo ser criados por autores 

especialistas de determinada área ou por autores escritores 

que se valem de fontes de pesquisa diversas e referências 
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abalizadas. Certo é que grande parte dos livros informativos 

publicados caracterizam-se por uma autoria compartida e 

marcadamente plural. É recorrente o fato de a informação 

advir da múltipla parceria e do trabalho conjunto de 

diferentes autores informadores, como editores, escritores, 

ilustradores, fotógrafos, pesquisadores, pedagogos, designers, 

entre outros. 

A organização do livro informativo também é bastante 

variada, e a estrutura do seu texto, em geral híbrido, pode ser 

linear, fragmentária ou hipertextual, o que possibilita sua 

exploração pelo leitor das formas as mais diversas. 

Como já se mencionou, diferentes recursos gráficos e 

visuais costumam ser abundantemente empregados, e a 

organização da obra, como afirma Garralón, “depende em 

grande parte do projeto gráfico escolhido. [...] A escrita, 

cuidadosamente controlada, destina-se a sugerir percursos de 

leitura em que se combina de maneira eficaz o escrito e o 

visual” (2015, p. 76). 

A partir de Garralón, Mattos e Souza assim definem o 

livro informativo: “Obra que oferece informação estruturada e 

ordenada sobre determinado tema por meio de recursos 

variados, auxiliando o leitor criança e jovem a compreender o 
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mundo, desenvolvendo seu pensamento crítico e 

potencializando sua curiosidade” (2020, p. 15). 

Discurso informativo 

Livros informativos valem-se predominantemente do 

discurso informativo, que, segundo Charaudeau, é aquele que 

possui uma relação estreita com os imaginários do saber e do 

poder, uma vez que “informar é possuir um saber que o outro 

ignora (‘saber’), ter a aptidão que permite transmiti-lo a esse 

outro (‘poder dizer’), ser legitimado nessa atividade de 

transmissão (‘poder de dizer’)” (2012, p. 63). 

O discurso informativo, portanto, envolve a instância 

de produção formada pelos autores informadores; a instância 

de recepção os leitores; o conteúdo da informação; sua 

finalidade; e, por fim, suas estratégias. Nesse sentido, não é 

qualquer um que está apto ou é legitimado a dizer aquilo que 

o outro ignora ou que ainda não sabe o suficiente. É desta 

dupla instância do discurso – a de produção e a de recepção – 

que se tratará a seguir. 

A instância de produção do livro informativo pode se 

configurar de maneiras diversas. Para isso, pode-se recorrer a 

dois dos diferentes tipos de informadores identificados por 
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Charaudeau: o informador que tem notoriedade e o 

informador que é uma testemunha. 

No livro informativo, o autor informador 

correspondente ao informador que tem notoriedade é aquele 

que pode ser considerado digno de fé. Essa notoriedade pode 

advir de sua posição social, de sua representatividade no 

grupo de que é porta-voz, de sua atuação profissional ou de 

sua formação acadêmica, que o autorizam a dizer o que ele diz 

do modo como diz. Já o autor informador correspondente ao 

informador que é uma testemunha é aquele que diz o que viu 

e ouviu. É o autor que, mesmo não sendo uma autoridade ou 

um profissional da área de conhecimento envolvida no 

conteúdo do livro, realiza estudos e pesquisas e/ou busca 

outras fontes e parcerias que o tornam apto a dizer o que viu, 

ouviu, leu, pesquisou. 

Em relação a esses dois tipos de autores informadores, 

é bastante recorrente, no livro informativo, a existência de 

mais de um autor informador responsável pela parte verbal do 

texto. Por vezes, um autor escreve o texto em virtude do seu 

domínio da escrita literária e outro o faz por ser um 

especialista da área relacionada ao conteúdo abordado, por 

exemplo. Também é muito comum que outros autores 
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informadores sejam convocados para o desenvolvimento de 

um trabalho conjunto de produção do texto verbo-visual, 

como ilustradores, fotógrafos, designers, entre outros. 

Ainda em relação à instância de produção, Charaudeau 

destaca o grau de engajamento do informador em relação à 

informação prestada. Nos livros ilustrados, verificamos maior 

recorrência de dois dos três graus estabelecidos pelo 

pesquisador: o informador que não explicita o seu 

engajamento e o informador que o explicita sob o modo da 

convicção. 

No livro informativo, o autor informador que não 

explicita seu engajamento apresenta a informação como 

evidência e, portanto, sem possibilidade de ser contestada. 

Isso reflete certo apagamento de sua “voz”, produzindo-se um 

efeito de objetivação do conteúdo informado e a existência de 

uma aparente neutralidade, própria do comportamento 

delocutivo do enunciador, no caso, o autor informador, que 

“se apaga de seu ato de enunciação e não implica o 

interlocutor” (CHARAUDEAU, 2009, p. 83). 

Já o autor informador que explicita seu engajamento o 

faz sob o modo da convicção, posicionando-se em relação ao 

conteúdo da informação e emitindo seus juízos de valor, o que 
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resulta em marcas visíveis e significativas de autoria e maior 

subjetividade, próprias do comportamento elocutivo. Nele, o 

locutor “enuncia seu ponto de vista sobre o mundo [...], sem 

que o interlocutor esteja implicado nessa tomada de posição” 

(CHARAUDEAU, 2009, p. 83). Acerca do autor informador que 

explicita seu engajamento, Mattos e Souza afirmam: 

O autor informador que se expressa sob o 
modo da convicção corresponderia àquele 
que, segundo Garralón (2015, p. 62), 
contribuiria para o desenvolvimento do 
pensamento crítico do leitor: ‘Um bom 
divulgador não é um mero transmissor de 
informação, é um autêntico criador que dá 
um sentido novo ao conhecimento quando 
o contextualiza na vida cotidiana’. (2020, 
p. 19) 

Quanto à instância de recepção, podem-se identificar 

as crianças e os jovens como os potenciais leitores 

destinatários, ou seja, aqueles que estão inscritos no texto, 

em geral multimodal, do livro informativo. Segundo Garralón, 

os livros informativos “podem ajudar as crianças a ordenar 

esse mundo de informações dispersas: ao se concentrarem na 

leitura de um determinado tema, acabam por sentir que 

controlam um pouco mais o mundo ao redor” (2015, p. 15). 
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Contudo, os leitores reais dos livros informativos 

podem representar um espectro ainda muito mais amplo. 

Como esses livros são, em geral, material relevante de leitura 

escolar, entre seus destinatários reais também se encontra o 

público adulto, particularmente o formado por docentes, o 

que faz a instância de recepção, para além dos seus 

destinatários-alvo, múltipla e diversificada. 

Igualdade de gênero 

O terceiro e último conceito é o de igualdade de 

gênero, aqui apresentado considerando-se a Agenda 2030 da 

ONU que estabelece 17 Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável, entre eles, o ODS 5 – Igualdade de gênero. Direito 

humano fundamental para a construção de um mundo 

pacífico, próspero e sustentável, esse ODS implica tanto o 

empoderamento de mulheres e meninas, por meio da 

participação na política, na economia e em diversas áreas de 

tomada de decisão, quanto o combate às discriminações e às 

violências baseadas no gênero, a partir de políticas e 

legislações que promovam a igualdade. Ou seja, parte-se do 

pressuposto de que só se terá, de fato, um mundo justo, 

igualitário, no qual as pessoas, em todos os lugares, possam 
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desfrutar de paz e prosperidade, se alguns objetivos de 

desenvolvimento sustentável forem atingidos, entre eles o de 

igualdade de gênero. 

É inevitável que a história das mulheres sempre 

evidencie as tensões e as contradições vividas por elas ao 

longo dos tempos em diferentes espaços sociais. Por mais que 

transformações tenham ocorrido durante muitos séculos, em 

diferentes sociedades, as práticas de silenciamento e de 

invisibilização das mulheres sempre estiveram em curso, 

fazendo parte da ordem das coisas, como afirma Perrot 

(2019). Essas práticas teimam em se perpetuar, já que o 

mundo social se assenta na dominação masculina e, 

consequentemente, em uma visão androcêntrica desse 

mundo. Isso faz com que a dominação simbólica de gênero 

passe pela naturalização da relação entre dominador e 

dominado (BOURDIEU, 2018). 

Ao apontar o papel institucional da família, da igreja, 

da escola e do Estado na perpetuação da dominação do 

masculino sobre o feminino, Bourdieu mostra que o caminho 

para as transformações da ordem patriarcal reforçadora do 

dogma da inata inferioridade das mulheres passa pela 

desconstrução da hierarquia dos gêneros nessas instâncias 
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institucionais. Tal desconstrução, que leva à mudança, é feita 

pelo trabalho crítico dos movimentos feministas, pelo 

surgimento de novos tipos de família e pelo fator que ele 

reputa de maior importância: a transformação decisiva da 

função da escola, com o significativo “aumento do acesso das 

mulheres à instrução e, correlativamente, à independência 

econômica e à transformação das estruturas familiares” 

(BOURDIEU, 2018, p. 125). Foi essa transformação que levou a 

outras tantas transformações de grande relevância, advindas 

das lutas das mulheres por seus direitos e contra sua sujeição 

ao masculino. 

Entre tais transformações, destaca-se a participação 

ativa da mulher no espaço público a partir de sua atuação na 

esfera da política (FALCÃO, 2019). No Brasil, segundo país da 

América Latina a estender o direito de voto às mulheres, 

muitas delas destacaram-se na luta pela igualdade de gêneros 

e por seu acesso à educação, como a escritora e educadora 

Nísia Floresta (1810-1885). Outras mulheres se empenharam 

na luta pelo direito ao voto, como a feminista pioneira Berta 

Lutz (1894-1976). No entanto, ainda hoje, a 

representatividade das mulheres no campo político brasileiro 

é bastante precária, uma vez que o exercício da política segue 
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majoritariamente a cargo dos homens (FALCÃO, 2019), 

evidenciando que a luta pela igualdade de gênero segue na 

ordem do dia e sua continuidade e seu fortalecimento são 

mais que prementes. Por isso, para o alcance do ODS 5 – 

Igualdade de gênero, as Nações Unidas e o Brasil 

estabeleceram várias metas, entre as quais destacam-se as 

metas 1, 2 e 5, que vão ao encontro do que é mais 

fundamental para a ruptura com a ordem social 

androcêntrica: 

5.1 Acabar com todas as formas de 
discriminação contra todas as mulheres e 
meninas em toda parte. 

5.2 Eliminar todas as formas de violência 
contra todas as mulheres e meninas nas 
esferas públicas e privadas, incluindo o 
tráfico e exploração sexual e de outros 
tipos. 

5.5 Garantir a participação plena e efetiva 
das mulheres e a igualdade de 
oportunidades para a liderança em todos 
os níveis de tomada de decisão na vida 
política, econômica e pública. (NAÇÕES 
UNIDAS DO BRASIL, s.d., s.p.) 

Não por acaso, os ODS levam em conta, 

principalmente, a importância do envolvimento das 

instituições na implementação das metas contidas nos 17 
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objetivos estabelecidos pela Agenda 2030 da ONU, entre eles 

o ODS 5. 

Mulheres que fizeram e fazem história em três livros 
informativos para crianças e jovens 

Extraordinárias: mulheres que revolucionaram o Brasil 

(SOUZA; CARARO, 2017), ABCDelas (TOKITAKA, 2019) e Era 

uma vez 20 (SANDRONI, 2019) são livros informativos 

publicados muito recentemente no mercado editorial 

brasileiro e potencialmente destinados ao público leitor de 

crianças e jovens (mas não só), que reúnem muitas 

características comuns, entre elas o fato de todos terem a 

autoria feminina do texto verbal e, em dois deles, a autoria 

feminina das ilustrações. Só pelo fato de serem mulheres, 

portanto, as autoras informadoras já estariam aptas e 

legitimadas a informar, bem como a dar voz e visibilidade às 

mulheres por elas apresentadas. 

Organizadas em verbetes ilustrados, as três obras 

apresentam biografias de mulheres de diferentes épocas, 

origens, classes sociais e etnias, que se destacaram ou ainda 

se destacam em diversas áreas de atuação, e que fizeram e 

fazem a história. Todos os verbetes são acompanhados de, 
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pelo menos, uma ilustração de página inteira, com uma 

representação de cada biografada feita a partir de formas 

visuais figurativas sui generis (SANTAELLA, 2009), que são 

aquelas que trazem a marca e o estilo próprios de cada 

ilustrador, sem a preocupação de se fazer um registro 

imitativo das biografadas, ou seja, sem buscar representá-las 

fielmente e em detalhes. Tal opção muito provavelmente 

advém do fato de que não há registros fotográficos ou outros 

tipos de representação imagética de algumas biografadas, 

especialmente aquelas mais distantes no tempo. Ademais, a 

representação visual por meio de formas visuais sui generis 

confere às publicações maior apuro artístico-estético e 

originalidade. 

Por serem biografias organizadas em verbetes, a 

estrutura dos textos verbo-visuais é variada: linear, 

fragmentária e hipertextual. Cada verbete propõe uma leitura 

linear do seu texto verbal principal. Entretanto, duas das obras 

analisadas propõem também uma leitura hipertextual, já que 

apresentam outros textos adjacentes ao texto principal dos 

verbetes, como notas explicativas e pequenos trechos em 

destaque. Em relação aos livros considerados em sua 

totalidade, pode-se afirmar que sua estrutura é fragmentária, 
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própria das obras de referência, estrutura essa que permite ao 

leitor fazer uma leitura seletiva, escolhendo o que quer ler, na 

ordem por ele mesmo estabelecida. 

Os títulos das três obras são bastante sugestivos e 

atraentes, além de fornecerem pistas relevantes sobre seus 

conteúdos. Em Extraordinárias: mulheres que revolucionaram 

o Brasil, o adjetivo do título ganha o estatuto de substantivo, a 

um só tempo nomeando e qualificando as mulheres brasileiras 

revolucionárias a que se refere o aposto do subtítulo. 

ABCDelas indica a proposta do livro e de sua organização: ser 

um alfabetário feminino. Era uma vez 20 faz uso da fórmula 

própria das narrativas maravilhosas, convidando o leitor a 

estabelecer, já de início, um pacto ambíguo de leitura da obra, 

que oscila entre os efeitos discursivos de ficção e de realidade 

(CHARAUDEAU, 2009, p. 154). 

Outro ponto em comum é o fato de que, em cada 

verbete, um texto-síntese de apresentação da personalidade 

biografada aparece em destaque, a partir do recurso à 

tipografia diferenciada e ao uso de elementos gráficos, como 

vinhetas, molduras e cores. Esses textos têm a função 

precípua de situar o leitor em relação àquilo que, em certo 

sentido, define a personalidade biografada, oferecendo-lhe 
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elementos que podem vir a auxiliá-lo a se decidir por ler ou 

não o verbete. 

Pela temática tratada, todos os livros vão ao encontro 

das metas do ODS 5 – Igualdade de gênero da Agenda 2030 da 

ONU. Um dos projetos para o incremento dessa Agenda foi o 

Clube de Leitura, constituído de livros para incentivar, em 

várias partes do mundo, crianças entre 6 e 12 anos a se 

envolverem com os princípios dos 17 ODS. Em 2021 foi criado 

o Clube de Leitura em Língua Portuguesa da ONU no Brasil2. 

Esse Clube de Leitura inclui 175 obras aqui publicadas a partir 

de 2016, inscritas pelos editores e submetidas à criteriosa 

seleção. Entre as três obras do corpus deste estudo, uma delas 

integra o Clube de Leitura na ODS 5 – Igualdade de gênero: 

ABCDelas. 

Ainda que reúnam muitas características comuns, cada 

uma das obras tem suas especificidades, explicitadas a seguir. 

Extraordinárias: mulheres que revolucionaram o Brasil 

Fruto de um trabalho conjunto de mulheres, 

Extraordinárias: mulheres que revolucionaram o Brasil foi 

                                                           
2
Disponível em: https://www.cblservicos.org.br/clube-de-leitura-

ods/obras-selecionadas/. Acesso em: 21 jul. 2021. 
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escrito pelas jornalistas Duda Porto de Souza e Aryane Cararo, 

ilustrado por nove diferentes artistas – Adriana Komura, 

Bárbara Malagoli, Bruna Assis Brasil, Joana Lira, Helena Cintra, 

Laura Athayde, Lole, Veridiana Scarpelli e Yara Kono –, editado 

por Mell Brites e Nathália Dimambro, preparado por Lígia 

Azevedo, produzido por Gisela Creni e Fernanda Belo, revisado 

por Carmen T. S. Costa e Adriana Moreira Pedro, teve o design 

da capa e de miolo criados por Tamires Oliveira, e até as 

fontes tipográficas usadas na publicação são criações de duas 

mulheres, o que faz da publicação uma celebração do 

feminino e do feminismo. 

Com base em uma extensa e criteriosa pesquisa, as 

autoras de Extraordinárias dão a conhecer ao público leitor 40 

brasileiras e quatro mulheres de outras nacionalidades que, 

por terem decidido viver no Brasil, país com que 

estabeleceram fortes vínculos, foram chamadas pelas autoras 

de “abrasileiradas” e incluídas na publicação. São elas, Felipa 

de Souza, Carmen Miranda, Lina Bo Bardi e Dorothy Stang. As 

histórias de vida e de luta das 44 mulheres selecionadas para 

integrar Extraordinárias tiveram e têm grande importância, 

por sua ousadia, coragem, curiosidade, competência e 

pioneirismo. De diferentes classes sociais, etnias, localidades e 

87



escolhas sexuais, elas inspiram por seus feitos, suas lutas, suas 

militâncias. 

São apresentadas em ordem cronológica de 

nascimento, começando pelas mais anteriores no tempo 

(século XVI), como a primeira brasileira alfabetizada Madalena 

Caramuru, até as mais atuais (século XXI), como a ativista de 

direitos humanos e líder da comunidade transvestigeneres 

Indianara Siqueira, a líder dos povos indígenas Sônia Guajajara 

e a jogadora de futebol Marta Vieira. 

Seus verbetes são extensos – de três a quatro páginas 

– e possuem uma estrutura hipertextual onde se destacam 

informações suplementares ao texto verbal principal, como 

notas explicativas, data de nascimento e morte das 

biografadas, entre outras. 

O livro apresenta, ainda, uma variedade de peritextos 

em seus elementos pré e pós-textuais. Nos pré-textuais, 

destacam-se a dedicatória, o sumário e um texto de 

apresentação da obra. Nos pós-textuais, destacam-se uma 

linha do tempo intitulada “A vida das mulheres no Brasil”, um 

glossário, as referências bibliográficas, além das informações 

sobre as autoras escritoras e ilustradoras da obra. É 

importante ressaltar que as referências são apresentadas em 
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correlação com cada biografada, o que denota um minucioso 

e criterioso trabalho de pesquisa documental, bibliográfica e 

de outras fontes por parte das autoras informadoras. 

ABCDelas 

Com texto e ilustrações de Janaina Tokitaka, ABCDelas 

é um livro de biografias organizado em verbetes dispostos em 

ordem alfabética das diferentes profissões ou atividades 

exercidas por 8 mulheres brasileiras e 18 mulheres de 

diferentes nacionalidades. Assim, o livro também é um 

alfabetário, o que caracteriza sua intergenericidade. 

A organização dos verbetes em ordem alfabética 

inicialmente é evidenciada pelo título da obra e, a seguir, pelo 

sumário de A a Z – aviadora, bióloga, chef de cozinha, 

desenhista, até xilofonista, yalorixá e zoóloga. O design da 

obra igualmente contribui para caracterizar o gênero 

alfabetário ao fazer uso de capitulares que correspondem à 

letra inicial dos nomes das profissões ou atividades. Essas 

capitulares integram as ilustrações de página inteira das 

biografadas. 

A parte inicial do verbete traz informações bastante 

sintéticas e objetivas sobre a biografada, como seu nome, 
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local e data de nascimento (e morte, quando é o caso) e, no 

pequeno texto a seguir, uma informação sucinta sobre os 

feitos pelos quais se destacou. Uma vinheta separa a primeira 

parte do verbete de um texto um pouco mais extenso. Cada 

verbete ocupa duas páginas, uma delas para a ilustração da 

biografada, outra para a parte verbal do texto. 

Nos pré-textuais, além do sumário, há uma dedicatória 

– “Para todas as professoras que já tive durante a vida” –, e 

nos pós-textuais um texto sobre a autora. 

Era uma vez 20: pequenas histórias de 10 grandes brasileiras 
que marcaram o Brasil 

Escrito por Luciana Sandroni, Era uma vez 20 é um livro 

composto de duas partes que se equivalem e entre as quais se 

estabelece um interessante paralelismo: de um lado, a autora 

apresenta as biografias de dez brasileiras marcantes e 

importantes, acompanhadas das ilustrações de Guilherme 

Karsten; do outro, as biografias de dez brasileiros marcantes e 

igualmente importantes, com ilustrações de Natália Calamari. 

Assim, o livro não possui contracapa, mas duas capas: uma 

que corresponde à parte do livro analisada neste artigo, com o 

título Era uma vez 20: pequenas histórias de 10 grandes 
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brasileiras que marcaram o Brasil; outra que corresponde à 

parte dedicada aos homens, com o título Era uma vez 20: 

pequenas histórias de 10 grandes brasileiros que marcaram o 

Brasil. Tanto o título comum às duas partes quanto os 

subtítulos levam em conta a criança como leitor destinatário 

da obra. O título, pela fórmula atemporal característica dos 

contos de fadas. Os subtítulos, pela expressão “pequenas 

histórias”, que constituem o jogo antitético “pequenas 

histórias de 10 grandes brasileiras / brasileiros”. Além da capa, 

o sumário também se duplica, sendo um para cada parte. 

Trata-se, portanto, de um livro “dois em um” e, por isso, só 

tem elementos pré-textuais. 

No design das capas e do miolo, verifica-se o uso de 

quatro cores – verde, laranja, azul e branco. Em ambas as 

capas, seus respectivos títulos aparecem em azul. Contudo, na 

parte dedicada aos dez homens marcantes, a cor de realce do 

subtítulo e a moldura da capa são laranja, enquanto nesses 

mesmos elementos, na parte dedicada às dez mulheres, a cor 

usada é o verde. O uso dessas cores, associadas aos gêneros 

masculino e feminino, repete-se no miolo da publicação, nas 

molduras laranja e brancas que se alternam nas biografias 

masculinas, e nas molduras verdes e brancas que se alternam 
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nas biografias femininas. Esse uso das cores é revelador de 

uma relação estrita de complementaridade e de equidade, 

marcando, ao mesmo tempo, a diferença entre masculino e 

feminino. 

No livro, os 20 verbetes são organizados em ordem 

cronológica de nascimento das personalidades biografadas 

(como acontece em Extraordinárias), cada uma delas 

representando uma diferente área de atividade ou atuação 

profissional (como acontece em ABCDelas). 

O paralelismo que caracteriza o projeto gráfico-

editorial da obra como um todo indica o propósito de se 

reafirmar a necessidade de igualdade entre os gêneros, 

demonstrando uma relação de paridade e equivalência entre 

homens e mulheres. 

Duas mulheres, quatro verbetes: Maria Firmina dos Reis e 
Antonieta de Barros 

Maria Firmina dos Reis e Antonieta de Barros têm 

muito em comum: professoras e escritoras, duas mulheres à 

frente do seu tempo, ousadas, que questionaram a posição da 

mulher na sociedade, reivindicaram seus direitos em 

diferentes instâncias do espaço público e apostaram no 
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magistério e na imprensa como espaços de luta e de 

transformação social. Hoje, constituem dois importantes 

paradigmas para as mulheres contemporâneas, especialmente 

para aquelas que pensam, leem, escrevem, produzem, 

participam da vida social, cultural e política brasileira, e que, 

acima de tudo, sabem da necessidade de se dar visibilidade às 

mulheres que as antecederam e que fizeram a história deste 

país. 

Nascida em São Luís, Maranhão, na segunda década do 

século XIX, Maria Firmina dos Reis foi a primeira mulher 

brasileira a escrever e publicar um romance. Criada entre 

mulheres – mãe, avó, irmã, primas –, foi uma autodidata: se 

alfabetizou e aprendeu francês sozinha. Grande e ávida 

leitora, foi a primeira mulher aprovada em um concurso para 

professora primária em Guimarães, Maranhão. 

Maria Firmina publicou seu primeiro romance, Úrsula, 

em 1959, tendo também publicado outros livros. O título do 

seu primeiro romance tem o nome da heroína 

ultrarromântica, mas apresenta como personagens 

secundárias dois escravos, Túlio e Susana, muito importantes 

na composição da narrativa. Em Úrsula, Maria Firmina expõe, 

através das personagens, todo o seu horror à escravidão e à 
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condição dos escravizados, firmando uma posição 

antiescravagista e antecipando-se, na produção literária, a 

Castro Alves e a Bernardo Guimarães. Castro Alves escreveria 

o poema O navio negreiro quase uma década depois (1968) e 

Bernardo Guimarães publicaria A escrava Isaura somente em 

1875, o que indica o pioneirismo da escritora nas letras 

nacionais. 

Teve colaboração constante em jornais com seus 

escritos, participando de forma ativa da vida intelectual da 

época, dedicou-se à música como compositora e, em 1880, 

pouco antes de se aposentar, fundou a primeira escola mista 

do Maranhão, aberta e gratuita para quem não podia pagar. 

Nisso foi, mais uma vez, pioneira. 

Maria Firmina dos Reis faleceu em 1917, em 

Guimarães. 

Antonieta de Barros nasceu em Florianópolis, Santa 

Catarina, em 1901. Filha mais velha de Catarina de Barros, 

viúva, lavadeira e ex-escravizada liberta, e irmã de Eleonor, 

Antonieta nunca se casou ou teve filhos. 

Ao se formar professora, instalou, em sua residência, o 

curso particular Antonieta de Barros, iniciando uma exitosa 

trajetória no magistério a que se dedicou por 30 anos: 
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alfabetizou adultos, lecionou português nas escolas mais 

importantes da cidade, formou gerações e seu curso primário 

foi muito disputado entre a elite. 

Antonieta iniciou sua carreira como cronista em 1929 e 

adotou o pseudônimo Maria da Ilha, escrevendo para os 

principais jornais da cidade. Publicou um livro, Farrapos de 

ideias, mas não conseguiu se formar em curso superior, 

porque na época a faculdade de Direito não admitia 

estudantes mulheres. 

Foi uma das fundadoras da Liga do Magistério, 

entidade que lutava pelos direitos das mulheres professoras, 

então proibidas de contratar casamento, e pertenceu ao 

Centro Catarinense de Letras, organizado por escritores que 

tiveram seu ingresso recusado pela Academia por serem 

negros. 

Teve participação ativa na vida política, tendo sido a 

primeira mulher na Assembleia Legislativa de Santa Catarina 

eleita deputada da Constituinte de 1935 e a primeira 

parlamentar negra do Brasil. 

Antonieta de Barros faleceu em Florianópolis, em 

1952. 

95



Maria Firmina dos Reis, a primeira romancista brasileira 

Os livros Extraordinárias e ABCDelas apresentam, cada 

um deles, um verbete sobre Antonieta de Barros. 

Em Extraordinárias, o extenso verbete Maria Firmina 

dos Reis, escrito em terceira pessoa, é marcado pelo 

comportamento delocutivo das autoras, mas, no parágrafo 

final, seu comportamento elocutivo as coloca como 

informadoras que explicitam seu engajamento pelo modo da 

convicção, emitindo juízos de valor, e não apenas relatando 

objetivamente os fatos, como evidencia o trecho a seguir: 

A maranhense, que morreu cega, pobre e 
sem glórias aos 92 anos, é um dos casos de 
esquecimento mais injustos quando se 
traça a evolução da literatura brasileira. Se 
sua história e sua obra fizessem parte dos 
livros, com certeza teríamos outra 
perspectiva sobre a produção literária 
nacional, com um coro mais plural. 
(SOUZA; CARARO, 2017, p. 51, grifos 
nossos) 

Em outro trecho, as autoras informadoras dão voz 

diretamente à biografada ao citarem um fragmento do 

prólogo do seu romance Úrsula. Esse fragmento encontra-se 

destacado em posição adjacente ao texto principal do 

verbete: 
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Não é a vaidade de adquirir nome que me 
cega, nem o amor-próprio de autor. Sei 
que pouco vale este romance, porque 
escrito por uma mulher, e mulher 
brasileira, de educação acanhada e sem o 
trato e a conversação dos homens 
ilustrados, que aconselham, que discutem 
e que corrigem, com uma instrução 
misérrima, apenas conhecendo a língua de 
seus pais, e pouco lida, o seu cabedal 
intelectual é quase nulo. (REIS apud 
SOUZA; CARARO, 2017, p. 50, grifos 
nossos) 

Em ABCDelas, o texto síntese do verbete Maria Firmina 

dos Reis já de início evidencia a posição tomada pela autora 

informadora quanto à dúvida sobre Maria Firmina ter sido ou 

não uma mulher negra, por sua declaração assertiva: “Maria 

Firmina dos Reis foi a primeira romancista afrodescendente do 

Brasil” (TOKITAKA, 2019, p. 13). 

O texto verbal principal do verbete, ainda que escrito 

em terceira pessoa, é menos um relato cronológico da história 

de vida da biografada e mais uma história com elementos 

próprios da ficção, ainda que pautada em dados de realidade. 

Assim, o texto é dotado de grande subjetividade, em virtude 

de a autora informadora alternar efeitos de realidade e efeitos 

de ficção, ao imaginar situações, pensamentos, sensações e 

sentimentos que bem poderiam ter sido vividos pela 
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biografada, narrando-os como se ela mesma tivesse sido uma 

testemunha ocular da vida de Maria Firmina, como se pode 

verificar nos trechos a seguir: 

Maria Firmina entrou na biblioteca de sua 
tia rica, na vila onde ela havia passado 
parte da infância, com um livro nas mãos. 
Ela passou a mão na capa com carinho. O 
livro era dela porque pertencia, e também 
era porque, na capa, estava escrito em 
letras grandes e pretas: Maria Firmina dos 
Reis, romance original brasileiro, escrito 
por uma maranhense. 

[...] 

Mas Maria Firmina ainda se sentia um 
pouco triste. “De que adianta, se meninas 
como eu não vão conseguir ler meu 
livro?”, pensou. Então ela entendeu tudo. 
Teria que voltar para uma sala de aula, 
mas para uma sala de aula com meninas e 
meninos, para ensinar a ler e ensinar sobre 
igualdade. (TOKITAKA, 2019, p. 13) 

Com essas estratégias narrativas e descritivas, a autora 

informadora inscreve em seu texto, como potenciais leitores 

destinatários, a criança e o jovem. 

Em relação à parte visual dos verbetes, as duas 

ilustrações de Maria Firmina dos Reis têm estilos bastante 

distintos em cada um deles, até mesmo em virtude do fato de 

não haver fontes iconográficas a que se possa recorrer para se 
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saber como teria sido sua aparência, podendo-se apenas 

contar com relatos sobre ela. Alguns desses relatos dizem que 

Maria Firmina teria sido uma mulher parda; outros, que teria 

sido uma mulher negra. Ambas as ilustrações optam, então, 

por representá-la como negra – a figura 1, pelo estilo de 

cabelo; a figura 2, por seu tom de pele –, opção esta que torna 

seu papel no cenário social, político e cultural de seu tempo 

ainda mais relevante. 

Figura 1 - Ilustração do verbete Maria Firmina dos Reis por Joana Lira 

 

Fonte: SOUZA; CARARO, 2017, p. 49. 

Figura 2 - Ilustração do verbete Maria Firmina dos Reis por Janaina 
Tokitaka 
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Fonte: TOKITAKA, 2019, p. 12. 

As cores vibrantes e traços estilizados da ilustração de 

Joana Lira (figura 1) indicam certa influência do pop art e da 

arte naïf, o que a faz muito diferente da aquarela de Janaina 

Tokitaka (figura 2). No entanto, o interessante em ambas as 

ilustrações são os elementos visuais associados à Maria 

Firmina: na figura 1, o livro aberto adornando o colar; na 

figura 2, a pena, dois objetos associados à leitura e à escrita e, 

por extensão, ao saber e ao conhecimento, ambos de grande 

valor simbólico e representativo. Nesse sentido, as duas 

ilustrações, formas visuais figurativas sui generis, reúnem 

também características das formas visuais representativas ou 

simbólicas, que são aquelas em que o significado dos seus 

elementos pode ser interpretado somente a partir de 

convenções culturais (SANTAELLA, 2009). 
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 Antonieta de Barros: a educadora da ilha 

Os livros Extraordinárias e Era uma vez 20 apresentam, 

cada um deles, um verbete sobre Antonieta de Barros. 

No verbete Antonieta de Barros de Extraordinárias, a 

parte verbal do texto é, toda ela, escrita em terceira pessoa, 

apresentando informações bastante pormenorizadas sobre a 

vida da biografada, seguindo a ordem cronológica dos 

acontecimentos. 

Em alguns momentos, trechos escritos pela própria 

Antonieta são incorporados ao texto das autoras 

informadoras, quando então é substituído um 

comportamento delocutivo das autoras pelo comportamento 

elocutivo da própria biografada, que dá a conhecer suas ideias 

por meio de sua própria voz, como a dedicatória que escreve 

em seu livro Farrapo de ideias – “À minha mãe, a grande 

amiga que não morreu, e à minha irmã, saudade, gratidão e 

amizade” (BARROS apud SOUZA; CARARO, 2019, p. 76) – e 

como seu pensamento expresso em texto publicado em um 

jornal em 1932, ano em que as brasileiras passaram a ter 

direito ao voto – “Mulher na política, em nosso país, sempre 

as houve. Não há novidade pois, a não ser que abandonam os 
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bastidores, para se apresentarem em público” (BARROS apud 

SOUZA; CARARO, 2019, p. 78). 

De estrutura hipertextual, o verbete ainda apresenta 

um pequeno texto em destaque, intitulado “Em busca da 

memória da mulher negra”, que fala sobre o resgate da 

memória e do legado de Antonieta de Barros pela cineasta 

Flávia Person, diretora do documentário Antonieta, de 2016 e 

pela antropóloga Alexandra Alencar, criadora do projeto 

Outras Antonietas. 

No verbete Antonieta de Barros do livro Era uma vez, a 

parte verbal do texto inscreve a criança como seu potencial 

leitor destinatário, pois, para além de contar a história de 

Antonieta, seguindo a ordem cronológica dos acontecimentos 

de sua história de vida, o faz com ênfase em sua infância e em 

seus feitos mais significativos, alternando efeitos de realidade 

com efeitos de ficção, como evidenciam os trechos a seguir: 

Como toda criança, Antonieta e Eleonor 
brincavam. Naqueles tempos tranquilos, 
participavam das festas da paróquia e é 
bem possível que as duas pulassem 
amarelinha e brincassem de esconde-
esconde e cabra-cega na praça com a 
criançada. Mas Catarina era rigorosa:  
“Meninas, já para casa!” 
[...] 
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E Antonieta foi eleita! Foi o dia mais feliz 
da família Barros: “Minha filha é 
deputada”, dizia Catarina, sem acreditar. 
(SANDRONI, 2019, p. 18-19, grifos nossos) 

Estratégias narrativas como o uso dos verbos no 

subjuntivo, indicando a possibilidade, mas não a certeza dos 

acontecimentos; o uso do discurso direto, por meio do qual as 

personagens expressam seus pensamentos, sentimentos e 

juízos; o emprego de sinais expressivos de pontuação; a 

afirmação de fatos e atributos prováveis relacionados às 

personagens, mas não necessariamente comprovados; tudo 

isso reveste o texto narrativo de um grande caráter de 

subjetividade, que se alterna com a objetividade do relato de 

episódios baseados em dados documentais sobre a 

biografada. Assim, a liberdade criativa da escritora 

informadora convida o leitor destinatário infantil da obra a, 

para além de se informar, imaginar e se identificar com a 

personagem biografada. 

Quanto à parte visual dos verbetes, as ilustrações de 

Antonieta de Barros apresentam propostas bastante 

diferentes uma da outra. 

Figura 3 - Ilustração do verbete Antonieta de Barros por Veridiana 
Scarpelli 
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Fonte: SOUZA; CARARO, 2017, p. 76. 

Figura 4 - Ilustração do verbete Antonieta de Barros por Guilherme 
Kastern 

 

Fonte: SANDRONI, 2019, p. 17. 

A ilustração de Veridiana Scarpelli (figura 3) dá ênfase a 

três elementos visuais simbólicos. Um que caracteriza o lugar 

de origem e da atuação política de Antonieta tanto no 

magistério quanto no parlamento brasileiro: a bandeira do 
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estado de Santa Catarina, ocupando o fundo da figura. Outros 

dois que caracterizam o seu campo de atuação profissional no 

magistério e a sua atividade de escritora: a coruja pousada em 

seu ombro, símbolo do conhecimento racional em oposição ao 

conhecimento intuitivo e, por isso, tomado também como 

símbolo das Letras, representando a docência, a sabedoria e a 

curiosidade; e a pena, instrumento de escrita que adorna sua 

roupa no lado esquerdo do peito, representando ambos os 

ofícios, o de professora e o de escritora. 

Já a ilustração de Guilherme Karstern (figura 4) 

caracteriza-se pela representação mais estilizada da figura de 

Antonieta, seja pela cor vibrante de seu rosto e de suas mãos, 

que, de certa forma, contrastam com seus trajes austeros; seja 

por sua postura, que expressa, ao mesmo tempo, serenidade 

e altivez, além de retidão – atributo que parece ser reforçado 

tanto em seu sentido mais literal pelas linhas verticais 

presentes em sua roupa e na imagem de fundo da figura – 

quanto em sentido figurado, na acepção de lisura, probidade, 

atributos do seu caráter. 

Curiosamente, em ambas as ilustrações (figuras 3 e 4), 

Antonieta parece olhar diretamente para o leitor, como que 

buscando sua adesão e empatia a ela e à sua história. 
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Considerações finais 

A análise das publicações e de seus verbetes buscou 

evidenciar a complexidade desta categoria de livros 

potencialmente destinada ao público leitor de crianças e 

jovens, os livros informativos, mostrando, inclusive, como seu 

discurso informativo (CHARAUDEAU, 2012) transcende a parte 

verbal das obras, estando presente também na parte visual, 

constituída das ilustrações e dos elementos de design gráfico, 

que assumem funções bastante relevantes na produção de 

sentidos. 

Assim, bons livros informativos não só veiculam 

informações: sensibilizam o leitor, aguçam sua criatividade, 

despertam seu interesse, apresentam-lhe questões e 

propõem-lhe reflexões que o levam à construção de 

conhecimentos, instigando-lhe a vontade de ler e saber mais, 

facultando-lhe outras e novas possibilidades de compreensão 

do mundo. Nesse sentido, 

em tempos de propagação de notícias 
falsas, pós-verdades e pseudociência, 
espera-se que o livro informativo cumpra 
um papel fundamental na difusão da 
informação séria, comprometida com o 
conhecimento científico e com os diversos 
saberes construídos social e 
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culturalmente, de forma ética, rigorosa e 
crítica. (MATTOS; SOUZA, 2020, p. 13) 

Os livros do corpus deste estudo são criações que 

expressam pontos de vista e intencionalidades comuns entre 

si. Ao escreverem histórias de mulheres para um público leitor 

plural, as autoras informadoras lhes dão visibilidade social, 

reafirmam e defendem o conceito de igualdade de gênero e, 

assim, contribuem não só para o reconhecimento dos direitos 

das mulheres reivindicados ao longo dos tempos, mas 

também, e principalmente, para o seu empoderamento. 
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CHEGOU A VEZ DE CANTAR DE GALO: EMANCIPAÇÃO 

FEMININA EM OBRAS DE SYLVIA ORTHOF 

Marcelle Anacleto 1 
Regina Michelli2 

“Que nada nos defina, 
que nada nos sujeite. 
Que a liberdade seja a 
nossa própria 
substância, já que 
viver é ser livre.” 

Simone de Beauvoir 

Introdução 

A literatura, assim como toda a arte, tem a imensa 

potência de provocar a reflexão sobre temas importantes e 

sobre a realidade. Na literatura infantil, de forma simbólica, os 

livros podem nos convidar a compreender valores, questionar 

percursos históricos, a vivenciar sentimentos e a viajar por 

mundos ficcionais que ampliem os nossos horizontes. 

De acordo com a professora Nelly Novaes Coelho 

(2000), a literatura contribui como agente de formação, seja 

de forma espontânea, a partir do convívio entre leitor e livro, 

seja por meio do diálogo entre leitor e texto, fomentado pela 

escola. 

                                                           
1
Mestranda da UERJ. 

2
Professora Doutora Associada da UERJ. 
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Nesse sentido, cabe ao livro, e, à palavra escrita, 

grande responsabilidade na formação da consciência de 

mundo das crianças e dos jovens. A partir da ficção e do 

discurso poético, a literatura aborda os mais variados temas 

humanos, e o que difere a literatura infantojuvenil da 

literatura adulta não é a ausência de qualidade literária ou as 

temáticas abordadas, mas o uso de uma linguagem mais clara, 

direta e acessível, ou seja, mais democrática, sendo capaz de 

gerar identificação e ser compreendida por todos os públicos, 

independentemente da faixa etária ou do nível sociocultural 

dos leitores. 

Enquanto professora de Sala de Leitura na Rede 

Municipal de Educação do Rio de Janeiro, pude constatar na 

prática a potência da literatura. Ao propor um projeto com 

turmas de Fundamental I sobre a representação feminina na 

literatura infantil, observei que a maioria das crianças 

apresentava uma visão muito limitada sobre o lugar da mulher 

e de que o espaço delas se restringia à esfera doméstica, 

como o cuidado da casa, do marido e dos filhos. Porém, com a 

convivência com os textos literários que abordavam diferentes 

realidades sobre o feminino e uma visão menos patriarcal 

sobre a condição da mulher, percebi que os alunos 
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começaram a compreender que existiam novas formas de se 

conceber a mulher na sociedade atual, levantando 

questionamentos e ampliando a visão de mundo sobre o 

tema. 

Foi a partir dessa experiência, portanto, que surgiu o 

meu interesse sobre a representação da emancipação 

feminina na literatura infantojuvenil, elencando as obras de 

Sylvia Orthof como corpus ficcional para a pesquisa. A escolha 

da autora se deu pelo fato de que além de ser uma das 

principais autoras de literatura infantil no Brasil, aborda em 

sua obra questões polêmicas e importantes por meio do 

humor e da irreverência. Em suas obras, é comum vermos a 

transgressão aos padrões impostos e a comportamentos 

socialmente esperados, principalmente das personagens 

femininas. 

É possível observar, nos textos de Orthof, a construção 

de identidades femininas que dialogam com o lugar da mulher 

na sociedade atual, de forma a valorizar o processo da 

emancipação das mulheres. Elegemos explorar neste estudo 

as obras Maria vai com as outras e Mudanças no galinheiro 

mudam as coisas por inteiro, por acreditarmos que em ambas 
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há uma figura feminina que rompe, de alguma forma, com os 

padrões socialmente esperados para a conduta feminina. 

Para realização desse trabalho, fizemos um estudo 

bibliográfico, enfatizando a importância da literatura 

infantojuvenil para o debate de temas relevantes e sobre a 

realidade. Realizamos um breve retrospecto histórico acerca 

da trajetória do feminino na sociedade ocidental, a 

importância do movimento feminista na ruptura com os 

valores patriarcais e como isso reflete nas obras de literatura 

para crianças. Por fim, analisamos como as representações do 

feminino nas obras “Maria vai com as outras” e “Mudanças no 

galinheiro mudam as coisas por inteiro” se colocam em 

congruência com algumas demandas feministas, 

principalmente em relação à emancipação da mulher. 

Literatura Infantil 

A Professora Nelly Novaes Coelho defende a literatura 

como manifestação artística, cuja preocupação não deve ser a 

instrução, a transmissão de saberes e o levantamento de 

bandeiras ideológicas, mas um fenômeno de criatividade: 

Literatura infantil é, antes de tudo, 
literatura; ou melhor, a arte: fenômeno de 
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criatividade que representa o mundo, o 
homem, a vida, através da palavra. Funde 
os sonhos e a vida prática, o imaginário e o 
real, os ideais e sua possível/impossível 
realização... (COELHO, 2000, p. 9) 

Maria Antonieta Cunha (1994) afirma que a 

adjetivação do termo infantil para definir obras literárias 

ligadas à infância sugere uma ideia equivocada de restrição ao 

gênero. A literatura infantil é muito mais abrangente, pois 

acolhe todos os tipos de leitores, diferentemente da literatura 

para adultos, que se restringe a um determinado público. 

O que define a Literatura, sendo infantil ou não, é a 

natureza do fenômeno literário, pois, de acordo com Cunha, a 

literatura está intimamente ligada à arte, é plurissignificativa e 

marcada pela conotação, proporcionando ao leitor diversas 

possibilidades de interpretação: 

Na medida em que tivermos diante de nós 
uma obra de arte realizada através da 
palavra, ela se caracterizará certamente 
pela abertura, pela possibilidade de vários 
níveis de leitura, pelo grau de atenção e 
consciência a que nos obrigada pelo fato 
de ser única e imprevisível – original, 
enfim, seja no conteúdo ou na forma. 
(CUNHA, 1994, p. 27) 
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A escritora Marina Colasanti (2005) compreende a 

literatura como criação artística, assim como Nelly Novaes 

Coelho e Maria Antonieta Cunha. A escritora reforça que a 

qualidade da literatura está relacionada à riqueza da forma e à 

importância do conteúdo, a partir de um texto criativo, 

complexo, com múltiplas possibilidades de significação, 

consistente, aderente e que contemple variados níveis de 

leitura. Para Colasanti, o lugar comum, a frase pronta, a 

linguagem infantilizada a serviço da pedagogia e dos conceitos 

morais não fazem parte da literatura, mas de uma grande 

produção do mercado livreiro destinada a crianças e jovens. 

A escritora Ana Claudia Ramos (2005) corrobora as 

concepções das demais autoras citadas, ao definir a literatura 

infantil como arte da palavra e da linguagem cuja única 

especificidade é a tenra idade do leitor. No entanto, a autora 

ressalta que, dotada de qualidade estética, a literatura infantil 

pode fascinar qualquer leitor, a começar pelos menores. 

A tendência de considerar literatura infantil e/ou 

juvenil pelo que ela tem de infantil ou juvenil é um grande 

perigo, pois parte de uma ideia preconcebida de infância e 

juventude que anula qualquer visão que se diferencie da 

imagem idealizada ou da que se deseja projetar nesses 
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leitores. É necessário reconhecer a literatura como um objeto 

simbólico, com possibilidade de subjetivação para a criança e 

o adulto, e como instrumento de criação de sentidos, que nos 

afeta e nos desestabiliza, não suportando regras e nem lição 

de moral. 

A literatura infantil é uma possibilidade de 

reafirmarmos nossos sonhos e fantasias, estabelecendo uma 

experiência dialógica, de alteridade, de subjetivação, “Ela 

encanta, incomoda, faz pensar, não fecha e nem coloca um 

ponto final, ela abre...” (PARREIRAS, 2009, p. 56). 

Feminino e feminismo: um breve retrospecto 

No decorrer da História, as mulheres foram silenciadas 

e subjugadas pelos homens por meio das relações de poder, 

nas quais eles se colocavam como dominantes e superiores. 

Estudos sobre a convivência entre homens e mulheres nas 

diferentes culturas ocidentais demonstram que a relação 

entre os gêneros nunca foi harmônica, evidenciando essa 

dominação; porém, também, destacam que as mulheres, 

muitas vezes, resistiam a isso. 

Na Grécia antiga, as mulheres ocupavam uma posição 

equivalente ao escravo. Cabia a elas a realização de atividades 
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manuais, extremamente desvalorizadas pelo homem livre. A 

principal função do gênero feminino era a reprodução e a 

subsistência do homem, visto que, além de gerar, amamentar 

e cuidar da prole, ainda eram responsáveis pela fiação, 

tecelagem, alimentação e por trabalhos pesados como a 

mineração e a agricultura. Os homens dedicavam-se às 

atividades ligadas à capacidade de pensar, como as artes, a 

política e a filosofia. 

Os gregos utilizavam a mitologia para explicar essa 

segregação entre homens e mulheres, a partir de uma 

argumentação naturalista, que, até hoje, demarca o espaço 

para cada sexo: 

Estando assim limitado o horizonte da 
mulher, era ela excluída do mundo do 
pensamento, do conhecimento, tão 
valorizado pela civilização grega. Exceção 
feita das hetairas, cortesãs cujo cultivo das 
artes tinha como único objetivo torná-las 
agradáveis companheiras dos homens em 
seus momentos de lazer, a mulher grega 
não tinha acesso à educação intelectual. 
(ALVES; PITANGUY, 1985, p. 12) 

Alves e Pitanguy (1985) ressaltam que, apesar da 

repressão contra as mulheres gregas, há registros de um 

centro de formação intelectual da mulher criado por Safo, 
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ilustre poetisa, cujo nome está entre os grandes escritores da 

literatura na Antiguidade Grega. 

Já no Império Romano, a instituição jurídica reconhece 

de forma legal o pater familias, uma posição masculina a 

quem se atribuía o domínio sobre a parceira, os filhos, servos 

e escravos, assegurando a sujeição da mulher. 

As autoras enfatizam que, mesmo diante da submissão 

a que eram obrigadas, as mulheres resistiam. Há relatos de 

mulheres que se dirigiram ao Senado Romano em protesto 

contra o impedimento de utilizarem o transporte público, 

privilégio restrito ao grupo masculino. O representante do 

Senado em questão, porém, não autorizou e ressaltou ainda 

que leis que acentuavam a mulher em posição inferior ao 

homem eram necessárias para mantê-las dominadas, 

expressando, dessa forma, o domínio, a submissão e a coerção 

a que as mulheres eram submetidas: “O Direito aparece, 

assim, nitidamente, como um instrumento de perpetuação 

desta assimetria, legitimando a inferioridade da posição social 

da mulher romana” (ALVES; PITANGUY, 1985, p. 15). 

Nos primeiros séculos da Idade Média, dados 

demográficos revelam que existia uma grande disparidade 

entre a população masculina e a feminina, com elevado 
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número de mulheres que, na ausência dos homens, assumiam 

os interesses econômicos da família. Era comum mulheres 

exercendo atividades profissionais, inclusive no papel de 

liderança, quando ficavam viúvas. Porém, recebiam salários 

bastante inferiores aos masculinos, ocasionando, inclusive, 

certa hostilidade dos homens pelo trabalho feminino, pois eles 

acreditavam que a competição diminuía o nível de 

remuneração. Essa oposição gerou protestos, impondo 

restrições ao trabalho das mulheres. 

No fim da Idade Média, inicia-se o movimento de “caça 

às bruxas”, que consistiu em um verdadeiro genocídio contra 

o sexo feminino. Mulheres que fugiam aos padrões de 

virtuosidade e obediência impostos pela Igreja Católica, ou 

possuíam conhecimentos a elas proibidos, eram rotuladas de 

bruxas, perseguidas, torturadas e mortas. O discurso religioso 

também alimentou fortemente, nesse momento histórico, a 

coerção e o domínio masculino em relação às mulheres. 

Mesmo com o Renascimento e o surgimento do 

antropocentrismo, as mulheres continuaram sendo 

desvalorizadas, inclusive, com o apoio científico. Nesse 

período, surgem teorias científicas que tentam explicar a 

inferioridade da mulher física e intelectualmente, defendendo 
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o monopólio do saber pelos homens. As mulheres perdem 

espaço, inclusive em campos profissionais que já tinham 

exercido anteriormente. A maioria das atividades passa para o 

domínio masculino e a participação feminina é praticamente 

extinta. 

Na Idade Moderna, o trabalho feminino é 

praticamente nulo, restringindo-se a algumas atividades 

específicas como manufatura têxtil e fabrico de bebidas, por 

exemplo. O acesso à educação é negado, não havendo 

nenhum registro de mulheres nas universidades. Enquanto as 

meninas eram afastadas de uma educação formal, crescia o 

número de escolas para meninos. 

Os reveses sofridos pelas mulheres no Renascimento 

alimentam, contudo, o crescimento de reinvindicações 

femininas que colocavam em pauta a igualdade no acesso à 

educação e ao mercado de trabalho na história moderna. 

Movidas por ideais revolucionários, muitas mulheres lutaram 

ao lado dos homens na Revolução Francesa. Porém, mais uma 

vez, não tiveram garantidos os mesmos direitos alcançados 

pelos homens. 

A historiadora Michelle Perrot (2005) afirma que a 

Revolução Francesa foi contraditória. O universalismo da 
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Declaração dos direitos do homem e do cidadão não se 

relaciona verdadeiramente às mulheres: elas não são 

consideradas indivíduos. A revolução até lhes consente alguns 

direitos civis, porém nenhum direito político, a começar pelo 

voto. A autora afirma que a presença e a voz feminina só 

começaram a conquistar espaços, que até então lhes eram 

negados ou pouco familiares, a partir da segunda metade 

século XIX. O silêncio é inerente às mulheres, fruto de sua 

posição secundária e subordinada: “O silêncio é um 

mandamento reiterado através dos séculos, pelas religiões, 

pelos sistemas políticos e pelos manuais de comportamento” 

(PERROT, 2005, p. 9). 

Com a Revolução Industrial surge a necessidade de que 

as mulheres ingressem novamente no mercado de trabalho. 

As demandas sociais impostas por esse novo sistema de 

produção afetam e muito a vida das mulheres que passaram a 

exercer extensas jornadas em péssimas condições de trabalho 

e ainda recebiam salários bastante inferiores aos dos homens. 

Devido a essa desvalorização do trabalho feminino, as 

operárias começaram a se organizar por melhores condições 

de trabalho e igualdade salarial, formando os primeiros 

sindicatos. 
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Além das lutas por condições melhores e mais justas 

de trabalho, o século XIX também marca o enfrentamento das 

mulheres pelo direito à cidadania, como o acesso ao voto e a 

participação política. O sufrágio universal, conquistado pelos 

homens nos fins dos anos de 1800, não garantiu, entretanto, o 

direito ao voto feminino. Por esse motivo, mulheres de 

diferentes classes sociais se uniram e criaram movimentos em 

busca desse direito, estendendo-se a luta para o século 

seguinte. O sufrágio feminino consistiu no maior movimento 

político da história, chegando, em seu ápice, à mobilização de 

mais de dois milhões de mulheres de diferentes partes do 

mundo. Em diversos países, a luta pelo voto feminino se 

estendeu por longos anos, sendo duramente reprimida. 

Nas décadas de 1930 e 1940, as mulheres viram muitas 

das suas demandas atendidas: a possibilidade de participação 

política, ingresso nas instituições de ensino e no mercado de 

trabalho. Parecia que, finalmente, as mulheres conquistavam 

o seu espaço. Porém, com o final da Segunda Guerra Mundial, 

os homens buscaram recuperar suas posições de trabalho e 

uma nova onda de diferenciação de papéis por sexo ganha 

força. A atuação feminina é ligada novamente à esfera 
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doméstica para o cuidado do lar e dos filhos e o exercício 

profissional passou a ser reprimido. 

A publicação revolucionária de O segundo sexo, de 

Simone de Beauvoir, no fim da década de 1940, obra que 

analisa a condição feminina dentro da sociedade patriarcal, 

contribui para fundamentar a reflexão feminista que eclode 

nos fins dos anos de 1960. 

O feminismo surge, então, como uma crítica ao papel 

tradicional da mulher, incorporando, além das reinvindicações 

voltadas para a igualdade no exercício de seus direitos, o 

questionamento sobre as raízes do sexismo, rompendo com o 

mito de que os fatores biológicos justificam a inferioridade da 

mulher. A diferenciação entre os papéis masculino e feminino 

estabelecida na sociedade ao longo dos tempos é hierárquica 

e mascara a posição de domínio que o homem instituiu sobre 

a mulher. Nesse sentido, de acordo com a teórica feminista 

norte-americana Bell Hooks (2019), de maneira bem simples, 

o feminismo constitui um movimento para acabar com o 

sexismo, com a exploração sexista e com a opressão sobre o 

feminino. 

Conforme Alves e Pitanguy (1985), o movimento 

feminista coloca em debate os fundamentos da assimetria 
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sexual, analisando como se constroem, se internalizam e se 

reproduzem as ideologias de discriminação, buscando 

caminhos para a resistência e alternativas para o exercício do 

poder. O feminismo coloca em debate muitos princípios do 

patriarcado, o que possibilitou significativas conquistas 

femininas na sociedade contemporânea, como a ampliação do 

acesso à educação secundária e superior; o adiamento do 

casamento ou da maternidade; a legalização e o aumento do 

número de divórcios; a garantia do trabalho assalariado; e, até 

mesmo, o afastamento das tarefas domésticas. 

É fundamental reconhecer a contribuição do 

feminismo nas relações da sociedade, pois ele tem papel 

decisivo na modernização da convivência entre os sexos que 

chancela a história contemporânea. Conforme Michelle 

Perrot, “Foi o feminismo que constituiu as mulheres como 

atrizes na cena pública, que deu forma a suas aspirações, voz a 

seu desejo. Foi um agente decisivo de igualdade e de 

liberdade. Logo, de democracia” (2007, p. 162). 

Nesse sentido, Bell Hooks (2019) reforça que, nos dias 

atuais, a maioria das pessoas não tem conhecimento dos 

impactos positivos que o feminismo trouxe para a vida delas e 

para a sociedade. Portanto, compartilhar pensamentos e 
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práticas feministas sustenta o movimento para que ele 

continue trazendo benefícios para todos. 

Análise das obras 

Um pouco sobre a autora 

A escritora Sylvia Orthof nasceu no Rio de Janeiro, em 

setembro do ano de 1932, e era filha única de pais judeus 

austríacos que fugiram para o Brasil no intervalo entre as duas 

guerras mundiais. A autora cresceu em Petrópolis, cidade 

serrana do Rio de Janeiro, cercada por livros e numa família 

muito ligada à arte. A avó era cantora e professora de canto e 

seu pai, pintor. Orthof teve formação artística: estudou 

mímica, teatro, pintura, desenho e arte dramática. Aos quinze 

anos se encantou pelo teatro e decidiu ser atriz. 

Antes de completar 18 anos, largou a escola e foi 

estudar teatro em Paris, onde também estudou mímica e 

ampliou seu repertório literário com obras francesas. Iniciou 

sua carreira teatral muito jovem, atuando como atriz, 

dramaturga, produtora e diretora. Trabalhou também na TV, 

em grandes emissoras da época, e atuou ao lado de ilustres 

nomes da dramaturgia brasileira. 
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Sylvia Orthof casou-se e foi residir no sul da Bahia, 

onde trabalhou com teatro para as crianças caiçaras. Algum 

tempo depois, mudou-se para Brasília com o marido, onde 

coordenou projetos de teatro e trabalhou como professora na 

Universidade de Brasília. Com a morte do marido, retornou 

para o Rio de Janeiro e, em 1975, iniciou a sua aventura na 

literatura, ao se inscrever num concurso de dramaturgia 

infantil. Sua primeira peça, “A viagem de um barquinho”, foi 

premiada e seu texto teatral publicado, marcando o seu 

encontro com a literatura infantil. 

À convite de Ruth Rocha, Sylvia Orthof passou a 

escrever histórias infantis para a revista Recreio, oficializando-

se como escritora de textos para crianças. Foi somente aos 48 

anos que Sylvia publicou a sua primeira obra. A partir daí, não 

parou mais, consagrando-se como uma das maiores escritoras 

de literatura infantojuvenil do Brasil. 

A autora possui mais de cem obras publicadas, 

arriscou-se na escrita para crianças bem pequenas, crianças 

maiores, adolescentes e até para o público adulto. A literatura 

de Orthof também passeia por diferentes gêneros, como: 

conto, teatro, poesia, biografias e adaptação de textos 
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famosos, sempre com a presença do humor, da graça e da 

alegria, sem passar recados ou dar lição de moral. 

Maria vai com as outras 

Essa obra foi escrita em 1982, num cenário ainda de 

repressão do regime militar. A obra traz Maria como 

personagem principal, uma ovelha que vive (dentro de) num 

rebanho em que todas as ovelhas reproduzem o mesmo 

comportamento. Com Maria não é diferente, sempre segue as 

demais. Se todas estão indo para o polo norte, ela vai 

também. Se vão para o deserto, lá está Maria, mesmo 

passando por muito calor. Se todas sobem, ela sobe. Se 

descem, ela desce junto. Sylvia Orthof toma emprestada a 

expressão popular “Maria vai com as outras” para dar título a 

sua história, expressão que é popularmente utilizada para 

denominar os indivíduos que não têm uma opinião própria e 

seguem as ideias de outras pessoas. 

Como personagem principal, a autora elenca uma 

ovelha, representante do gênero feminino. A protagonista faz 

parte de um grande rebanho que se movimenta em conjunto. 

Orthof utiliza o rebanho como uma alegoria da sociedade, em 

que as ovelhas são os indivíduos que compõem o grupo social. 
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De maneira geral, temos a ideia de que, para fazer parte de 

uma determinada comunidade, precisamos agir em 

conformidade com ela, manifestando um comportamento 

semelhante aos seus demais membros e apresentando os 

mesmos gostos e ideais. Essa perspectiva é imposta 

principalmente às mulheres, que, assim como a Maria, 

personagem da história, precisam seguir o modelo 

socialmente estabelecido pela ótica dominante. 

Gloria Pondé (2018) afirma que a mulher, ao longo dos 

tempos, teve o seu papel recusado por significar uma possível 

ameaça à lógica patriarcal. Por isso, buscou-se imprimir nas 

mulheres um sentimento de fragilidade associado a um ideal 

feminino, sendo o conformismo e a resignação traços 

marcantes daquelas que não poderiam escolher o seu próprio 

destino. 

Observamos que assim faz Maria: para se sentir aceita 

pelo grupo, reproduz a conduta das outras ovelhas que 

compõem o seu rebanho. A personagem se coloca em 

situações adversas para garantir a sua permanência entre as 

demais, sem refletir muito sobre as consequências de suas 

ações. A ideia de conformismo e resignação, citada por Pondé 

(2018), está presente no texto, sendo evidenciada pelo uso 
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recorrente da expressão “Maria ia sempre com as outras” 

(ORTHOF, 2008, p. 14). 

Num dado momento da história, as ovelhas resolvem 

comer jiló. Maria não gosta, hesita, mas, mesmo contrariada, 

come, pois acreditava que precisava fazer tudo o que as 

outras ovelhas faziam. Quando todas as ovelhas decidem 

comer o prato que Maria detestava, pela primeira vez 

observamos uma certa hesitação da personagem, destacada 

pelo verbo “pensou” seguido da fala: “Se eu não gosto de jiló, 

por que tenho que comer salada de jiló?” (ORTHOF, 2008, p. 

17). A fala marca também a voz de Maria na história, que até 

então não se expressava, apenas copiava o comportamento 

do rebanho. Nesse ponto, verificamos que a personagem 

inicia um questionamento, porém ainda continua mantendo a 

conduta anterior. 

De acordo com Pondé (2018), ao romper com o 

silêncio em que foram colocadas, as mulheres se aproximam 

do subversivo e do revolucionário, pois saem da posição 

secundária em que se encontravam até então. Em geral, esse 

processo de subversão se dá a partir de elementos ligados, 

conforme já foi sinalizado, ao humor e à ironia, como propõe 

Orthof no final do texto. 
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O rebanho decide pular do Corcovado para dentro da 

lagoa. As ovelhas começam a pular, uma após a outra, porém 

não conseguem cair dentro da lagoa, batem na pedra e 

quebram o pé. Mesmo vendo que as ovelhas que pularam na 

frente não atingem o objetivo proposto e ainda se machucam, 

o rebanho inteiro salta, sem fazer qualquer reflexão ou 

mudança para que consiga alcançar o intento de mergulhar na 

lagoa. 

Quando chega a vez de Maria pular, ela novamente 

hesita, o que podemos verificar a partir da sua expressão 

facial na ilustração da página 28. Seguindo a lógica proposta 

até então, tudo leva a crer que a personagem vai continuar 

mantendo o padrão de comportamento e pular como as 

outras ovelhas. No entanto, a pequena dúvida que acendeu no 

pensamento da personagem na situação anterior vai marcar a 

sua virada na história. A autora rompe com a expectativa do 

leitor de maneira bastante inusitada e debochada: “Ela deu 

uma requebrada, entrou no restaurante e comeu uma 

feijoada” (ORTHOF, 2008, p. 14). 

Nesse momento, observamos a transgressão do 

socialmente esperado e do padrão previamente estabelecido 

para uma personagem feminina, que, assim como as demais, 
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deveria acatar e seguir as imposições da sociedade. O uso da 

expressão “deu uma requebrada” demonstra uma irreverência 

em relação às convenções, trazendo humor para o texto, que 

até então não dava pistas desse acontecimento. 

O uso do humor na literatura infantil é uma boa 

estratégia para abordar a subversão e desmitificar padrões 

impostos pelo mundo adulto, ridicularizando-os e colocando 

em xeque as identidades tradicionais. Orthof finaliza o texto 

reforçando a ideia de que Maria, a partir daquela mudança de 

comportamento, se impôs e resolveu seguir as suas próprias 

vontades – “Agora, Maria vai, mé, pra onde caminha o seu 

pé!” (2008, p. 32) –, ignorando o rebanho, ou seja, a 

perspectiva dominante, o que podemos concluir a partir da 

omissão da expressão usada reiteradamente ao longo do texto 

“Maria ia sempre com as outras”. 

Verificamos, ao analisar a obra, que, embora em 

nenhum momento a autora levante uma bandeira feminista, o 

seu texto está permeado pelos ideais do feminismo. A obra 

traz para discussão uma representação da figura feminina que 

transgride, libertando-se dos padrões socialmente 

estabelecidos, ao mostrar que Maria renuncia ao 

conformismo e conquista uma saída emancipatória. Pondé 
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(2018) ressalta que a literatura feminista vislumbra a 

construção de novas identidades, delineando outras 

representações sociais para a figura feminina, corrompida, 

durante muito tempo, pelos estereótipos ligados à fragilidade 

e à submissão. 

Mudanças no galinheiro mudam as coisas por inteiro 

A obra Mudanças no galinheiro mudam as coisas por 

inteiro, escrita em 1981, considerada bastante revolucionária 

e premiada pela FNLIJ, é um dos textos mais emblemáticos de 

Sylvia Orthof. A partir de uma perspectiva bem-humorada e 

de personagens inusitados, Orthof trata de questões 

polêmicas e comuns à nossa sociedade. 

A narrativa começa de maneira inesperada: o Sol fica 

muito gripado e não consegue sair para trabalhar. Liga então 

para a sua colega de trabalho, a Lua, e pede para que ela fique 

no lugar dele. A Lua, mesmo contrariada, assume o lugar do 

Sol, fazendo dupla jornada. É a partir daí que a história se 

desenrola, gerando muita confusão. 

A Lua ocupa uma grande responsabilidade ao lado do 

Sol. Sua função é muito importante. Consciente disso, ela se 

coloca numa posição de superioridade e apresenta um 
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comportamento bastante arrogante, afetado e esnobe, 

tratando a todos de forma prepotente. A Lua possui um 

secretário, o dragão, com quem se relaciona de maneira 

autoritária e desrespeitosa. O dragão, muito submisso, aceita 

todas as ofensas com muita mansidão. 

Orthof traz a Lua, personagem feminina, ocupando 

uma posição de poder. No entanto, a Lua usa o lugar que 

ocupa para se colocar como superior aos demais personagens, 

principalmente ao seu subalterno. Na sociedade, casos como 

o descrito na história são bastante recorrentes, pois muitas 

pessoas, quando assumem uma colocação de destaque, 

reforçam sua autoridade por meio de práticas autoritárias. O 

movimento feminista, inclusive, denuncia esse tipo de abuso 

que também é, muitas vezes, praticado por mulheres que 

ocupam posições sociais mais elevadas. Bell Hooks (2019) 

afirma existirem mulheres que, ao alcançar o poder 

econômico dentro da estrutura social existente, igualam-se 

aos homens na opressão contra os seus subordinados, 

utilizando o seu poder de classe para se colocarem em um 

patamar superior, aliando-se ao patriarcado. 

Na história, quando o Sol não aparece e se faz noite, 

uma sequência de fatos é desencadeada ocasionando uma 

132



total desorganização. O leiteiro, que saía para entregar o leite, 

fica analisando a ausência do sol e derrama o leite no chão. O 

gato chega para beber o leite e, vendo a lua no céu 

novamente, mia para ela, acordando o galo. O galo ia cantar, 

mas, ao olhar para cima e não ver o sol fica confuso e 

insatisfeito, e começa, então, a implicar com a galinha, 

dizendo que o galinheiro está bagunçado, que ela é uma 

péssima dona de casa e que não cuida direito dos filhotes. 

A autora usa o galo e a galinha para representar uma 

relação familiar patriarcal, em que o elemento masculino é 

responsável pelo trabalho fora da esfera doméstica, enquanto 

a integrante feminina é encarregada de gerir as tarefas do lar 

e cuidar da prole. Nessa configuração familiar, o masculino 

não compartilha das tarefas da casa, deixando todo o trabalho 

para a sua parceira, em quem também descarrega suas 

frustrações, como observamos no trecho a seguir: “Como não 

havia sol, o galo ficou chateadíssimo e começou a implicar 

com a galinha” (ORTHOF, 2012, p. 24). 

Gloria Pondé (2018) enfatiza que a literatura também 

pode ser um documento cultural ao mostrar a configuração 

familiar em nossa sociedade, tema que se conecta com a 

condição feminina do nosso país, que ainda apresenta 
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resquícios de um regime patriarcal. As narrativas 

contemporâneas, no entanto, trazem para o debate mulheres 

que, ocupando novos espaços e papéis sociais, muitas vezes, 

sufocadas pelo peso das imposições estabelecidas, 

apresentam um comportamento subversivo, como vemos na 

obra de Orthof. 

Depois de ouvir as reclamações do galo, a galinha 

começa a refletir e percebe que, se ele não pode cantar sem o 

sol, é porque, na verdade, não manda tanto assim. A 

implicância com ela se deve ao fato de sempre ter sido 

submissa. Chega à conclusão de que precisa mudar de 

postura. Nesse momento da história verificamos que, pela 

primeira vez, a galinha começa a questionar sua conduta de 

conformidade e resignação diante das imposições do galo. Ela 

se dá conta de que ele também é submisso em outras 

relações, o que coloca em xeque a sua superioridade, 

motivando-a a pleitear uma relação mais justa. Para Pondé 

(2018), a trágica constatação de que a realidade foi construída 

pela ótica masculina leva a personagem feminina à 

contestação e à conclusão de que essa situação precisa ser 

modificada. 
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Na continuação da história, a galinha sobe até o 

poleiro, toma coragem e se impõe para o galo, afirmando que, 

se a casa está desarrumada, a culpa também é dele que deixa 

toda a responsabilidade para ela. 

– Se a casa está em desordem, a culpa é 
minha, mas também é do galo. Afinal a 
casa é nossa. Ele que ajude... E se os 
pintinhos estão malcuidados é porque o 
meu marido só faz cantar de galo, esquece 
de conversar com os filhos, esquece de ser 
amigo da gente. (ORTHOF, 2012, p. 29) 

A fala da galinha demonstra o seu fluxo de consciência, 

por meio do qual reelabora o seu pensamento acerca dos 

papéis feminino e masculino dentro da relação familiar em 

que se encontra. Vale destacar também o uso da ambiguidade 

na expressão “cantar de galo”, que no sentindo conotativo se 

relaciona às atitudes e aos comportamentos prepotentes e 

autoritários. 

No auge do seu discurso, muito nervosa, a galinha 

canta “cocoricó!”. O canto da personagem marca a virada final 

da história, pois é a partir dele que as outras personagens 

resolvem se impor também: o dragão, cansado da opressão da 

Dona Lua, começa a exigir mais respeito e a afronta; a Lua, 

achando que estava sendo explorado pelo Sol, exige 
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pagamento de hora extra; o Sol, vendo que a sua doença já 

tinha causado muita confusão e ia lhe custar muito caro, 

resolve assumir o seu posto novamente. 

Ao se impor perante todo o galinheiro, a galinha 

manifesta a sua voz, abrindo precedente para que outros 

oprimidos também se rebelem contra os seus opressores: 

“Quando a galinha cantou, o dragão descobriu que tinha 

chegado a vez dos fracos cantarem” (ORTHOF, 2012, p. 30). Ao 

romper com o silêncio em que foi colocada, a personagem 

feminina se aproxima do revolucionário, saindo da posição 

secundária para assumir o seu protagonismo. 

Sem voltar ao modelo submisso comum à ordem 

masculina, Orthof propõe uma nova concepção que encoraja a 

fala feminina e a expressão de sua alteridade, propondo um 

novo lugar ao feminino. A protagonista assume a sua voz, 

rompendo com o fracasso, a culpa e a punição, normalmente 

endereçados às personagens femininas que apresentavam 

uma perspectiva desviante na literatura tradicional, abolindo 

esse peso sobre a personagem feminina. 

A partir da análise da obra, percebemos que, em meio 

ao humor e à diversão presentes no mundo ficcional criado 

pela autora, há denúncia de situações e conflitos comuns ao 
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mundo real, como relações familiares fundamentadas nos 

valores patriarcais, relacionamentos profissionais autoritários, 

falta de educação e desrespeito, relações de tensão entre os 

papéis masculino e feminino. A obra propicia aos leitores a 

reflexão e o levantamento de questões acerca de diferentes 

temas, estimulando o senso crítico a partir da tentativa de 

resolução desses conflitos, por meio da transgressão e da 

criatividade. 

A obra de Sylvia Orthof afirma novos valores, novas 

exigências e novas satisfações frente à relação entre os 

gêneros, não limitando a emancipação feminina somente à 

igualdade de direitos entre homens e mulheres. 

Considerações finais 

A literatura infantil é plurissignificativa, rica em sua 

forma e conteúdo, proporcionando aos seus leitores uma 

experiência dialógica, diversa e subjetiva, de forma a 

contribuir significativamente para uma visão de mundo mais 

amplificada. Partindo da premissa de que a literatura está em 

consonância com a sociedade em que é produzida, trazendo 

para debate as temáticas relacionadas à complexidade 

humana e à relação dos sujeitos entre si e com o mundo em 
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que vivem, elencamos para análise os textos de Sylvia Orthof 

que enfatizam uma visão emancipadora da representação 

feminina. 

O feminismo na literatura não se qualifica somente 

pela participação da mulher na construção do texto, mas por 

uma perspectiva que se diferencie de uma visão de mundo do 

poder dominante, que é masculino. Trata-se, portanto, de 

uma compreensão mais sociológica do que sexual, que pode 

estar presente também numa narrativa de autoria masculina. 

Ressalta, ainda, que uma perspectiva feminista pode conduzir 

a uma releitura da tradição cultural, possibilitando a 

reinterpretação e a reconstituição de identidades a partir da 

ótica dos excluídos, aproximando-se também de outras lutas 

em prol de uma sociedade mais justa: 

A percepção da realidade pela ótica 
feminina se identifica também com o 
posicionamento dos grupos sociais 
dominados, aí incluindo as crianças, os 
idosos, os pobres e tanto outros 
destituídos de cidadania. Com isso, 
denuncia-se a discriminação por meio de 
diversos aspectos, como: o 
enclausuramento cotidiano, que gera uma 
sensação de solidão e insatisfação; a 
tomada de consciência pela mulher, da 
repressão e da culpa impostas pela 
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estrutura social; o surgimento de 
mecanismos comportamentais de 
resistência e tradição, vista como 
representação da racionalidade masculina, 
o questionamento de mitos e preconceitos 
da sociedade convencional. (PONDÉ, 2018, 
p. 22) 

Entendemos, portanto, que as contribuições do 

feminismo foram fundamentais para uma ruptura com os 

padrões patriarcais impostos às mulheres. Ao realizarmos as 

análises propostas das obras de Sylvia Orthof, vemos com 

constância a libertação das percepções comuns e uma nova 

visão da condição feminina na sociedade. Por meio das 

personagens, padrões comportamentais transgressores, os 

textos de Orthof possibilitam uma leitura que contribui para 

uma visão mais crítica da representação do feminino. 

Maria Thereza Andruetto (2012) afirma que a 

literatura, como toda ficção, tem extrema funcionalidade na 

formação humana, e que buscamos a partir dos livros 

ficcionais conhecer mais sobre nós mesmos, nossas 

contradições, nossas misérias e nossas grandezas. O diálogo 

necessário entre o real e o imaginário, portanto, é a razão pela 

qual a ficção continua existindo como produto de cultura. 
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Antonio Candido (1995) destaca que os valores que a 

sociedade recomenda, ou os que considera prejudicial, estão 

presentes nas diversas manifestações da ficção, da poesia e da 

ação dramática. Para ele, a “literatura confirma e nega, 

propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a 

possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas” 

(CANDIDO, 1995, p. 113). Segundo este escritor, a experiência 

literária não é inofensiva, é uma aventura que exerce um 

papel importante na formação da personalidade, não 

corrompendo e nem edificando, mas humanizando, ao trazer 

livremente em si o que denominamos de bem e de mal, 

possibilitando ao leitor experienciar diferentes realidades e 

situações. 

A literatura é, portanto, de acordo com essa 

perspectiva, fundamental para a experiência humana, pois 

traz o exercício da reflexão, possibilita a aquisição do saber, 

desenvolve a empatia, o afinamento das emoções, a 

capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da 

beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres e 

o cultivo do humor: “A literatura desenvolve em nós a quota 

de humanidade na medida em que nos torna mais 
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compreensivos e abertos à natureza, à sociedade e ao 

semelhante” (CANDIDO, 1995, p. 117). 

Nesse sentido, propiciar a crianças e jovens o convívio 

com os textos literários que trazem para debate questões 

referentes à temática feminina torna-se fundamental para que 

esses leitores reflitam sobre as diferentes possibilidades de se 

compreender o feminino, ampliando o seu conhecimento para 

além daqueles impostos pela ótica dominante. Assim, 

entendemos que as obras que apresentam perspectiva 

feminista podem conduzir a uma releitura da tradição cultural, 

possibilitando a reinterpretação e a reconstituição de 

identidades a partir da ótica dos excluídos, aproximando-se 

também de outras lutas em prol de uma sociedade mais justa. 
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O TRISTE FIM DO PEQUENO MENINO OSTRA E A EXCLUSÃO 

DO DIFERENTE 

Felipe Ribeiro Campos1 

“Why does my heart 
feel so bad? 

Why does my soul feel 
so bad?”

2
 

Música: Whay does 
my heart feel so bad?  

Artista: Moby. 

1. Introdução 

Tim Burton é o famoso diretor conhecido pelo trabalho 

esteticamente original e facilmente identificável por usar 

referências do movimento Gótico em uma produção que 

transita pelo terror, pelo universo infantil e por conflitos com 

o diferente. O amálgama de diversas referências se dá 

também em seus desenhos — muitos deles primeiras ideias 

para os conceitos de personagens de seus filmes —, na 

escolha das cores, no traçado gestual livre e rabiscado e 

personagens esguias de olhos grandes, expressivos, curiosos e 

atentos. Tipos que podem ser considerados estranhos ao 

                                                           
1Mestre em Teoria da literatura e Literatura comparada pela UERJ. 
E-mail: felipe.frcampos@gmail.com 
2Por que meu coração se sente tão mal? Por que minha alma se 
sente tão mal? (Tradução nossa). 
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universo em que estão inseridos, mas que ganham o 

acolhimento do público. 

Apenas para mencionar alguns filmes que possuem a 

marca de Burton, temos como exemplos Os fantasmas se 

divertem (1988), Batman (1989), Edward Mãos de Tesoura 

(1990), Marte ataca! (1996), A lenda do cavaleiro sem cabeça 

(1999), A noiva-cadáver (2004), A fantástica fábrica de 

chocolate (2005), Sweeney Todd — o barbeiro demoníaco da 

rua Fleet (2007), Alice no País das Maravilhas (2010), 

Frankenweenie (2012), O lar das crianças peculiares (2016) e 

Dumbo (2019). Percebemos, entre filmes em animação e live 

action, trabalhos autorais, mas também histórias que, mesmo 

sendo de outros autores ou até mesmo refilmagens, se 

encaixaram perfeitamente na visão de mundo e estética 

proposta pelo artista. 

O triste fim do pequeno Menino Ostra e outras histórias 

(2010), livro infantojuvenil escrito e ilustrado por Tim Burton, 

com tradução de Márcio Suzuki e publicado no Brasil pela 

editora Girafinha, apresenta uma galeria de personagens 

consideradas esquisitas e que são colocadas à margem da 

sociedade pelos seus pares, muitas pela aparência física, 

sendo personagens excluídas ou motivo de piadas. O presente 
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artigo analisa o poema que integra e dá título ao livro (Figura 

1), “O triste fim do pequeno Menino Ostra”, história de um 

menino com cabeça de ostra que é constantemente 

maltratado pelos pais, por não ser a criança perfeita que eles 

esperavam, e o tal triste fim, já anunciado no título, causa 

revolta e reflexão no leitor, por se afastar do final feliz tão 

comum em obras infantojuvenis. 

Figura 1 – Capa do livro O triste fim do Menino Ostra e outras histórias 

 

Fonte: BURTON, Tim. O triste fim do Menino Ostra & outras histórias. 3. ed. 

São Paulo: Girafinha, 2010. 
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2. “O triste fim do menino ostra” 

A história, fortemente pontuada pela melancolia e 

sensação de abandono, é um exemplo de como Burton cria as 

imagens — produzidas pelas palavras e ilustrações — para 

causar no leitor o estranhamento necessário no primeiro 

contato com o protagonista e, depois, em uma virada que 

reformula conceitos, com a situação e a falta de amor dos 

adultos responsáveis por aquela criança. É nesse olhar para o 

diferente, enfocando seus sentimentos, que se encontra a 

parte mais interessante da história: o leitor aceita, sem 

questionar, uma criança nascer com cabeça de ostra, mas, 

mesmo assim, todos os desdobramentos que aconteceriam 

facilmente no mundo real são vistos pela lente da moral e da 

empatia, causando o mesmo impacto. 

Percebemos a predileção do artista, pelo menos neste 

poema, pela técnica de hachura, quando o ilustrador usa 

linhas paralelas para transmitir a sensação de sombra e luz, 

movimento ou diferentes tons de cinza (no caso da utilização 

da cor preta), pois quanto mais linhas sobrepostas, mais 

escura é a área. As ilustrações são em preto e branco e, no 

caso do poema, Burton utiliza linhas como ferramentas para 
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criar mistério ou aumentar a tensão em momentos mais 

dramáticos por meio de diversos riscos no rosto de Francisco 

(nome do Menino Ostra). A ilustração utilizada na capa é uma 

das que constituem o conjunto visual do conto. 

Se voltarmos a nossa atenção para o que alguns 

teóricos escrevem sobre a importância da personagem em 

uma história, podemos entender melhor como a figura do 

menino protagonista da obra – objeto da análise – é 

construída e posteriormente recebida pelo leitor. A 

personagem é o elemento na narrativa “que com mais nitidez 

torna patente a ficção e através dela a camada imaginária se 

adensa e se cristaliza” (ROSENFELD, 2020, p. 21), e é 

“geralmente com o surgir de um ser humano que se declara o 

caráter fictício (ou não fictício) do texto, por resultar daí a 

totalidade de uma situação concreta em que o acréscimo de 

qualquer detalhe pode revelar a elaboração imaginária” 

(ROSENFELD, 2020, p. 23). No caso da literatura infantojuvenil, 

vemos personagens que são animais humanizados e não 

apenas seres humanos, mas, como elas sentem o que 

qualquer pessoa na realidade sentiria, as colocamos na 

mesma classificação. Olhando para o poema, a criança com 

cabeça de ostra também é o elemento condutor de um 
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cotidiano, visto que o leitor acompanha os acontecimentos 

em um determinado período. 

Anatol Rosenfeld, ainda em seu texto “A personagem 

de ficção”, mostra que a personagem proporciona o 

desenvolvimento da trama por meio de suas ações, o que é 

mais interessante que um texto apenas descritivo: 

[...] enquanto a poesia, na sua forma mais 
pura, se atém à vivência de um ‘estado’, o 
gênero narrativo (e dramático) transforma o 
estado em processo, em distensão temporal. 
Somente assim se define a personagem com 
nitidez, na duração de estados sucessivos. A 
narração - mesma não-fictícia -, para não se 
tornar em mera descrição ou em relato, exige, 
portanto, que não haja ausências demasiado 
prolongadas do elemento humano (este, 
naturalmente, pode ser substituído por outros 
seres, quando antropomorfizados) porque o 
homem é o único ente que não se situa 
somente ‘no’ tempo, mas que ‘é’ 
essencialmente tempo. (2020, p. 28) 

Segundo a pesquisadora Sílvia Adela Kohan, inserir 

“um personagem no relato é fazer o leitor acreditar que esse 

personagem existe, é torná-lo interessante por suas ações, 

seus sentimentos e sua trajetória ao longo de um 

determinado número de páginas” (2011, p. 68). Ainda tendo 

como referência o texto de Kohan, entende-se que a 

personagem pode ser definida para o leitor por meio de 
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diversas características (físicas e psicológicas), maneira de 

falar e “as ações, os gestos, os sentimentos, o modo de pensar 

ou reagir perante determinados estímulos, o entorno, um 

objeto, o tempo e o espaço no qual está situado, sua relação 

com outro personagem” (2011, p. 69). Por essas 

características, o leitor pode se aproximar de maneira afetiva 

da personagem, facilitando o processo de imersão. Mesmo 

com característica maravilhosa, a história do menino que tem 

uma cabeça de forma diferente possui o poder de fazer o 

leitor se solidarizar com essa condição e acreditar na história. 

Podemos levar em consideração como as ilustrações 

estão ao lado das palavras no livro (páginas opostas) e como 

textos verbal (palavras) e não-verbal (ilustrações) apresentam 

diferentes estruturas, mas, mesmo assim, caminham juntos 

para melhor contar uma história. Sobre a recepção do leitor, a 

ilustradora sul-coreana Suzy Lee escreve: 

Abrimos um livro ilustrado. Olhamos o sonho 
‘dentro’ do livro. Entretanto, de uma maneira 
ou de outra, somos afetados pelo seu formato, 
a textura do papel, a direção na qual as páginas 
são viradas. Os aspectos físicos do livro podem 
limitar a imaginação do artista, mas, por outro 
lado, podem se tornar um novo ponto de 
partida para a imaginação. Após cairmos 
dentro de um livro e voltarmos como de um 
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sonho, o livro como objeto nos parece 
totalmente diferente. (LEE, 2012, p. 6) 

A imagem também foi tema de pesquisa de Nelly 

Novaes Coelho no livro Literatura Infantil, onde analisa e 

resume por meio de tópicos a importância da ilustração nos 

livros para crianças. A estudiosa aponta algumas funções da 

mesma, levando em consideração o “valor 

psicológico/pedagógico/estético/emocional da linguagem 

imagem/texto no livro infantil” (2000, p. 197): estimula o 

olhar, proporcionando comparação entre os mundos interior 

da criança e exterior e a percepção; facilita a comunicação 

entre a criança e a situação proposta pela narrativa; concretiza 

abstrações que apenas o uso da palavra não dá conta; fixa 

sensações e aprofunda o significado da palavra; estimula e 

enriquece a imaginação. A pesquisadora Graça Ramos no livro 

A imagem nos livros infantis pensa a ilustração como um 

exercício capaz de tirar o leitor de sua zona de conforto e 

experimentar novas percepções de mundo: 

Olhar é forma de perceber, mas não se trata 
do gesto maquinal de colocar os olhos em algo 
rapidamente. Refere-se ao ato de, a partir dos 
olhos, examinar, avaliar, correlacionar, pensar 
o que está sendo visto. Aprender olhar significa 
sair do gesto primário de captar algo com os 
olhos, que é uma atividade física, e passar para 
outro estágio, aquele em que, a partir de 
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muitos exercícios mentais, absorvemos e 
compreendemos o examinado. (RAMOS, 2013, 
p. 34) 

Marcelo Ribeiro, em seu artigo “A relação entre texto e 

imagem”, que integra o livro O que é qualidade em ilustração 

no livro infantil e juvenil: com a palavra o ilustrador (2008), 

comenta que a imagem “arrebata o espectador de imediato, 

um impacto que, posteriormente, pode ser compreendido e 

lentamente observado, tendo em vista a pluralidade de seus 

elementos” (2008, p. 125), pois a ilustração é uma maneira de 

comunicar, não apenas a mensagem, mas também sua relação 

com a palavra, a interpretação do ilustrador e o mundo ao 

redor. Como a história do Menino Ostra não é feliz, nem 

transmite esperança, o traço em preto e branco com muitas 

sombras e algumas áreas em preto dialogam com o texto 

verbal. 

É importante que a ilustração não apenas transforme 

em linguagem visual a mesma informação do texto verbal. O 

que faz o trabalho do ilustrador ser interessante é justamente 

criar outro texto, ampliar o significado das palavras, informar 

nas brechas que as palavras proporcionam, desdobrar os 

acontecimentos, adicionar elementos e, por vezes, seguir 

completamente em outra direção, mas que mantenha de 
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alguma maneira diálogo com a sua base, a história. Ainda 

sobre a ilustração, o professor e ilustrador Rui de Oliveira 

explica que 

só haverá interesse na ilustração se ela nos 
possibilitar a criação de um novo texto visual. 
Uma das finalidades da ilustração nos livros 
não é apenas apresentar uma versão do texto, 
mas sim favorecer a criação de outra literatura, 
uma espécie de livro e imagem pessoais dentro 
do livro que estamos lendo. (2008, p. 33) 

A função de quem ilustra, ainda segundo Oliveira, é 

transformar uma situação comum e real em incomum e 

fantástica, conferindo visualidade à imaginação do leitor: “O 

espaço imaginário entre o visto e o não visto é a área 

preferencial de atuação do ilustrador ante a sua inexorável 

referência a um texto literário” (2008, p. 37). Esta capacidade 

do ilustrador de apresentar, por meio do texto não-verbal, 

sentimentos, angústias e situações, que muitas vezes não 

conseguiriam ser transmitidos apenas por palavras, valoriza a 

história. Continuando o assunto sobre livros ilustrados, textos 

verbal e não-verbal caminham juntos na apresentação do 

universo que compõem a obra e dividem as informações, pois 

os dois têm igual importância: 

A presença de imagens nos livros infantis 
permite deslocar para elas diferentes 
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elementos narrativos que, desta forma, podem 
continuar presentes na narrativa sem 
sobrecarregar o texto. Tradicionalmente, as 
ilustrações e o texto moviam-se em dois planos 
paralelos. Um contava a história e outro a 
‘ilustrava’. Mas uma parte dos livros infantis 
atuais incorporou a imagem como elemento 
construtor da história, de maneira que o texto 
e a ilustração complementem as informações. 
(COLOMER, 2017, p. 45) 

Sobre o Menino Ostra e as escolhas de Burton na 

apresentação da personagem que representa o máximo da 

discrepância, podemos perceber que, a princípio, ele — o 

menino — é desenhado com uma silhueta não chapada de 

preto, as linhas acompanhando o formato da concha. Antes de 

ele surgir, o leitor já percebe o sentimento de repulsa que os 

pais têm pelo filho, pois é considerado “uma praga, um 

desespero” (BURTON, 2010) (figura 02). Uma das 

características físicas da personagem, a pequenez colocada no 

título, faz o leitor se atentar à fragilidade daquela criança que 

precisava de pessoas que a defendessem das maldades e dos 

julgamentos exteriores. Para completar o mistério, o artista 

coloca diversos pontos de interrogação em volta da criança, 

que era muito esperada, braços abertos como quem deseja 

ser carregado. 
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Figura 2 – O mistério do Menino Ostra 

 

Fonte: BURTON, Tim. O triste fim do Menino Ostra & outras histórias. 3. ed. 

São Paulo: Girafinha, 2010. 

O leitor acompanha por meio dos versos os maus 

tratos sofridos pelo Menino Ostra, que vão desde carinho 

negado e ser ignorado, quando o assunto é a responsabilidade 

dos pais em criar um filho totalmente dependente de afeto e 

cuidados básicos, até ser chamado de “aquilo que parece um 

marisco” (BURTON, 2010, p. 47), em um constante 

distanciamento por parte daqueles que lhe deram a vida. Em 

um determinado momento da história, o leitor pode ver a 

mãe apontando para a criança, como se estivesse reclamando, 
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em uma conversa com o médico sobre o filho (que ainda se 

mantém misterioso para o leitor dentro de um cesto em cima 

da mesa, aumentando a curiosidade); e é evidente a 

caracterização mais voltada para o estilo cartunesco das 

personagens adultas, com a mãe usando um vestido 

estampado e o homem com grandes luvas pretas e jaleco 

branco, partes de um uniforme (figura 3). 

Figura 3 – A mãe reclama com o médico 

 

Fonte: BURTON, Tim. O triste fim do Menino Ostra & outras histórias. 3. ed. 

São Paulo: Girafinha, 2010. 

O leitor é conduzido para que veja as situações do 

ponto de vista do protagonista por meio de enquadramentos 

que o deixam mais próximo à criança. Essa escolha mantém o 

leitor no nível do olhar do menino e o aproxima da 

personagem — bem diferente da relação do Menino Ostra 
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com as outras personagens da história —, potencializando o 

sentimento de deslocamento, desencadeado pela falta de 

amor que ele recebe da família e de outras crianças. Quando 

Francisco está rodeado de adultos (figura 4), possivelmente 

amigos de seus pais, o leitor finalmente é apresentado a ele 

em um enquadramento bem comum, em que crianças muito 

pequenas aparecem na companhia de adultos, quando o leitor 

não vê todo o corpo das pessoas mais altas e tem a sensação 

de altura pela comparação da personagem menor com o corte 

da ilustração, que opta por não mostrar as cabeças (mais um 

artifício que mostra o distanciamento entre a criança e os 

adultos, pois o leitor não tem real conhecimento de quem 

eram aquelas pessoas que deveriam dar atenção ao menino). 

Figura 4 – Francisco 
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Fonte: BURTON, Tim. O triste fim do Menino Ostra & outras histórias. 3. ed. 

São Paulo: Girafinha, 2010. 

A literatura procura propagar a mensagem do respeito 

pelo diferente, e várias personagens das obras que lidam com 

o tema têm dificuldade nas relações que se encontram, muitas 

vezes pela animosidade apresentada por aqueles que estão 

próximos a elas. O caso do Menino Ostra é um entre várias 

histórias, e é importante ressaltar que são essas 

peculiaridades que fazem de cada personagem um ser 

especial. A produção de textos literários, assim como a arte no 

geral, está pareada com o que se discute sobre os temas que 

são discutidos no cotidiano e, como é o caso da inclusão e da 

representatividade, tais temas possibilitam diversas 

abordagens: 

A produção literária contemporânea para 
crianças e jovens tem sido abrangente e 
inclusiva, considerando os temas 
abordados que abarcam gêneros e 
modelos. Intimamente ligados à evolução 
da sociedade nas últimas décadas, os 
textos literários voltados para o público 
mais jovem, de uma forma que não 
acontece nos cânones, refletem as 
transformações no pensamento das 
pessoas, nas relações que estabelecem 
com os outros e as diferenças que os 
caracterizam, dando voz (e por vezes 
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também cor e forma) a questões 
candentes numa perspectiva social, mas 
também cultural e política3. (RAMOS; 
MOURÃO; CORTEZ, 2017, p. 4, tradução 
nossa) 

O artigo “Ovelhas, galinhas, coelhos e outras criaturas: 

os animais nos livros de literatura infantil”, que integra o livro 

A diferença na literatura infantil: narrativas e leituras (2012), 

aponta quatro formas de desfecho mais comuns para a 

situação de diferença: reparação, em que a diferença é de 

alguma forma resolvida e a personagem considerada igual aos 

outros; compensação, quando a diferença é vencida com 

muito esforço ou oferece uma capacidade especial que a 

coloca em segundo plano; celebração, com a diferença sendo 

encarada como algo vantajoso e divertido e conscientização, 

que demonstra a autoaceitação da diferença, em um discurso 

                                                           
3
Contemporary literary production for children and young adults has been 

called wide-ranging and inclusive, considering the themes it covers and the 
genres and forms that it is structured into. Closely tied to the evolution of 
society proper in the last few decades, literary texts written for younger 
audiences, in a way that does not happen in the universe of canonical 
literature, reflects the transformations in people’s ways of thinking and 
being, the relationships they establish with others and the differences that 
characterize them, giving voice (and sometimes also colour and form) to 
burning issues in a social perspective, but also a cultural and political one. 
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que se comunica com a autoajuda. Para complementar essas 

classificações, temos o conhecimento de que “a literatura não 

é necessariamente o lugar onde encontrar o igual, às vezes é a 

única janela para se debruçar sobre o diferente” 

(ANDRUETTO, 2017, p. 75). “O triste fim do pequeno Menino 

Ostra”, no entanto, vai contra todos os desfechos 

apresentados acima, pois, na história, não existe a 

possibilidade de um reconhecimento da diferença, muito 

menos uma celebração. O leitor também não encontra 

tentativas de inserir a criança na comunidade sem que 

houvesse reações negativas, o que mostra o quanto o Menino 

Ostra deveria se sentir sozinho, mesmo com tantas pessoas 

em volta. 

O homem, como ser gregário, social, 
precisa do outro para se conhecer e 
interagir com o mundo. As relações com as 
alteridades lhe são necessárias, assim 
como é o entendimento de que o respeito 
pelas diferenças é o caminho para a 
preservação das individualidades e 
identidades que compõem a raça humana. 
(RODRIGUES, 2016, p. 281) 

Segundo a pesquisadora Teresa Colomer, os temas 

considerados delicados ou de difícil abordagem por agentes 

de leitura têm presença massiva nas obras voltadas para 
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crianças e jovens nas diferentes fases da infância ou pré-

adolescência: 

Os temas tratados se diferenciam segundo 
a idade dos destinatários. Em ambos os 
extremos da idade, nos livros para 
primeiros leitores e para adolescentes, 
abundam os problemas derivados das 
crises de amadurecimento que são 
próprias destas idades, enquanto que na 
fase intermediária, ao contrário, os 
conflitos derivam da tomada de 
consciência do mundo exterior. Assim, os 
problemas dos pequenos protagonistas 
provêm de seu interior, de sua 
aprendizagem das normas ou de seu 
controle de sentimentos próprios, como a 
raiva, o ciúme ou o medo. Mais tarde, os 
conflitos virão da extensão de sua 
compreensão da ampla gama externa das 
relações humanas, especialmente das 
relações familiares. Finalmente, os 
adolescentes refletirão o efeito do exterior 
em sua própria conquista de autonomia e 
definição da personalidade, o início de 
conflitos de tal tamanho que se chegou a 
falar de uma ‘psicoliteratura’ como 
tendência constitutiva da novela juvenil. 
(2017, p. 211) 

Em mais uma situação envolvendo intolerância (Figura 

5), algumas crianças gritam um xingamento para chamar a 

atenção do Menino Ostra, mas, antes que haja algum tipo de 
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reação, vão embora. O menino está em primeiro plano, no 

canto, de modo que o leitor não é capaz de ver sua total 

expressão, mas ainda é possível perceber que Burton desenha 

o menino com diversos traços em volta dos olhos (a área mais 

escura comparada com outras ilustrações), deixando-o na 

penumbra, como estivesse se escondendo ou, em outra 

interpretação, triste e cabisbaixo. 

Figura 5 – o bullying com o Menino Ostra 

 

Fonte: BURTON, Tim. O triste fim do Menino Ostra & outras histórias. 3. ed. 

São Paulo: Girafinha, 2010. 

O Menino Ostra (Figura 6) e a mãe, em suas 

respectivas aparições, formam um conjunto interessante de 

ilustrações em dado momento da história: o menino, 

propositadamente esquecido na chuva, se entretém olhando 

o moinho formado pela água. A personagem, de costas para o 
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leitor, sentada e curvada, não mostra o rosto, mas, de 

qualquer forma, a sensação de que há descaso por parte dos 

pais é grande, pois temos uma criança embaixo de chuva (o 

que se torna mais um motivo para o leitor acolher o menino e 

se importar com ele). 

Figura 6 – O Menino Ostra na chuva 

 

Fonte: BURTON, Tim. O triste fim do Menino Ostra & outras histórias. 3. ed. 

São Paulo: Girafinha, 2010. 

Por outro lado, a mulher (Figura 7) está protegida 

dentro do carro remoendo a vida e o papel de mãe que 

constantemente ignora. Mesmo sendo a parte em que o leitor 

tem a chance de conhecer um pouco os sentimentos da mãe, 

ainda não é suficiente para entendê-la: a solidariedade é 

muito maior para com o Menino Ostra. Chama a atenção do 

leitor os olhos da mulher vistos pelo retrovisor, o 
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enquadramento priorizando a chuva do lado de fora, como 

maneira de reforçar o único momento de elo com o filho que 

ela tanto detesta. 

Figura 7 – O choro da mãe 

 

Fonte: BURTON, Tim. O triste fim do Menino Ostra & outras histórias. 3. ed. 

São Paulo: Girafinha, 2010. 

O filho cada vez mais se torna um problema para o 

casal, não apenas como frustração quanto ao desejo de ter 

uma criança perfeita, mas a ponto de atrapalhar os momentos 

de intimidade. A mulher reclama com o marido algo como 

“não venha me dizer que seus problemas na cama são todos 

culpa do Francisco” (BURTON, 2010, p. 51). A situação tem a 

possibilidade de ser resolvida quando o pai descobre, com a 

ajuda do médico, que comer ostras acabaria com os 

problemas do homem, então ele não pensa duas vezes: mata 

o filho e se alimenta de seu corpo. A desolação se faz presente 
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e toma o leitor de assalto, pois imagina-se que pais sempre 

estarão presentes para proteger os filhos, nunca para 

descartá-los como se fosse algo que está atrapalhando. 

Em um enquadramento dramático, vemos ao fundo a 

silhueta do homem na porta aberta do quarto em que o 

Menino Ostra está deitado. Nos diferentes planos, o leitor vê a 

figura masculina ao fundo e, na frente, o menino dormindo. O 

forte contraste entre preto e branco potencializa a tensão da 

cena (Figura 8). A faca na mão do adulto antecipa o que vai 

acontecer, deixando o leitor inquieto. 

Figura 8 – O pai 

 

Fonte: BURTON, Tim. O triste fim do Menino Ostra & outras histórias. 3. ed. 

São Paulo: Girafinha, 2010. 

Em outra ilustração, quando o leitor se aproxima do 

rosto do Menino Ostra, a criança está sorrindo, na esperança 

164



de que finalmente um momento de atenção tivesse surgido 

(Figura 9). 

Figura 9 – O Menino Ostra 

 

Fonte: BURTON, Tim. O triste fim do Menino Ostra & outras histórias. 3. ed. 

São Paulo: Girafinha, 2010. 

O texto verbal narra com violência que com um golpe o 

homem matou e engoliu o filho para se curar de suas mazelas. 

A cena transmitida pelo texto não verbal é igualmente 

chocante e não poupa o leitor da brutalidade do pai (Figura 

10) ao mostrar o menino sendo engolido, a cabeça aberta, e o 

conteúdo sendo despejado para a boca do homem, sem 

remorso. O triste fim do pequeno Menino Ostra do título é 

revelado e, mesmo com essa indicação dada pelo autor, não 

deixa de ser um final trágico para a personagem. Os dois 

adultos, impunes e felizes por terem solucionado dois 

problemas — a existência de Francisco e a impotência do 
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homem —, deixam em aberto o desejo de ter outra criança 

que não seja motivo de vergonha nem piadas. 

Figura 10 – Engolindo o Menino Ostra 

 

Fonte: BURTON, Tim. O triste fim do Menino Ostra & outras histórias. 3. ed. 

São Paulo: Girafinha, 2010. 

Após a leitura da poesia, podemos concluir que, 

utilizando-se de humor não convencional e abordando sem 

muita delicadeza a necessidade de aceitação em um mundo 

que vê a diferença como algo que deve ser expurgado, Tim 

Burton apresenta um protagonista que, mesmo não tendo 

voz, é símbolo daqueles que são incompreendidos e não têm a 

oportunidade de se mostrar (e se ver) como indivíduos com 

particularidades. Em um texto que transborda a intolerância, 

tem-se a esperança de que o leitor fique com a mensagem 
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gravada na memória e combata este tipo de comportamento 

no mundo real. 
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EU E OS OUTROS ENTRE REGRAS E DIREITOS: UM ÁLBUM 
INFANTIL E UM MANUAL DE INSTRUÇÕES DE REDES SOCIAIS1 

Cláudia Sousa Pereira2 

Introdução 

Este texto de leitura e crítica propõe abordar duas 

obras de gêneros diferentes, desde logo por um gênero, o do 

livro-álbum, ser de caráter ficcional e o outro ser um livro 

informativo. Esta diferença poderia, inclusive, atirar a nossa 

reflexão para fora do subsistema literário da LIJ, mantendo-

nos, e por isso foi nossa opção, no âmbito dos estudos de 

literatura “e” cultura para a infância e juventude. Une-os, na 

perspectiva desta abordagem, a utilização de discursos que, 

sendo genológica e coerentemente diferentes, fomentam 

declaradamente o espírito crítico. Não deixando de fazer 

alusões significativas à linguagem visual, autoria de Bernardo 

P. Carvalho, e à arquitetura dos dois livros, é sobre o design 

literário que acionam (até o de não-ficção) que assentarão 

                                                           
1
Texto escrito em português europeu. 

2
Assistant Professor with habilitation, Senior Lecturer at the Department of 

Linguistics and Literatures/ School of Social Sciences - University of Évora. 
Research member of CIDEHUS.UÉ (UID/HIS/00057/2020) and of UNESCO 
chair Intangible cultural heritage.  
ORCID: 0000-0002-7298-3945. 
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reflexões e propostas. Ambos são editados pela Planeta 

Tangerina, casa conhecida e reconhecida internacionalmente, 

e estão premiados e/ou recomendados por instituições de 

crédito inquestionável. 

Trata-se de um álbum de 2019 intitulado Hei, Big Bang! 

(Ninguém disse que era fácil), com texto de Isabel Minhós 

Martins, e de Gosto, Logo Existo. Redes Sociais, jornalismo e 

um estranho vírus chamado Fake News, de 2020, com texto de 

Isabel Meira. O álbum deixa nas entrelinhas uma 

desadequação da personagem principal ao quotidiano em que 

vive, revelada momentaneamente, mas com caráter inaugural, 

como o big bang cósmico, e que ao leitor surge em forma de 

ideia, ainda que nascida de sensações físicas, talvez 

confundindo-se a ideia com as coisas, conferindo abertura da 

obra à leitura literária e ao pensamento filosófico, que 

questiona sempre o quotidiano e corriqueiro (KOHAN, 2003). 

Já o livro não ficção, dedicado aos chamados “nativos digitais”, 

é apresentado como um livro que “acredita que é importante 

fazer perguntas e que as respostas não estão todas no 

Google” (MEIRA, 2020, s.p.). 

Pretende-se relevar criticamente a razão por que estas 

duas obras são, em conjunto, mais uma oportunidade, de 
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qualidades estéticas, éticas, políticas, mas também lúdicas, 

para aproximar infância e juventude: um álbum infantil que 

pode ser reapreciado pelo leitor jovem e um manual de 

instruções que permitirá a este leitor entender melhor o 

mundo em que vive e, numa eventual leitura a pares, ser 

melhor mediador entre o álbum e o leitor do álbum. Deste 

modo, e apresentado em forma de kit literário (conceito que 

tem vindo a popularizar-se no meio de curadores e 

mediadores de leitura), o destinatário duplo (SHAVIT, 1986) 

multiplica-se e especifica-se distinguindo: adulto, jovem, 

criança. 

Conscientes de que a forma como a prática do trabalho 

educativo cai fora do âmbito deste texto, elaborado a partir 

dos estudos literários, pretendemos ainda assim colaborar no 

sentido de desbravar o máximo de potencialidades de cada 

uma, e em conjunto, das obras, estética e literariamente 

construídas. Potencialidades que instiguem quem, em torno 

de possíveis temáticas, valorize a leitura imersiva, demorada e 

reiterativa de um livro, para que o diálogo que se estabeleça 

entre adultos, jovens e crianças constitua de forma efetiva 

uma das vertentes da educação literária. Aliás, se nesta 

vertente pedagógica não há que deixar de tratar, a propósito 
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de autores, obras e gêneros centrais e canônicos, os contextos 

e os intertextos que o conhecimento factual – histórico e 

epistemológico – obriga, também defendemos que o trabalho 

de leitura proponha o desafio da crítica sustentada, do 

argumento pensado e aplicado de forma coerente e 

consistente na formação e expressão da opinião: ler para 

pensar, pensar para ler, escolher para ler, ler para escolher 

poderiam ser os pares, ou kits, que ligam a literatura à vida 

numa sociedade democrática e progressista (KOHAN, 2003; 

KIDD, 2020). 

De entre as possíveis temáticas suscitadas por leituras 

literárias, variáveis em função do momento e dos agentes das 

leituras, e limitando-nos ao espaço deste texto, limitar-nos-

emos ao par adversativo privado vs público, fazendo-o a partir 

de um par clássico que os estudos literários há muito 

exploram, identidade/alteridade. À nossa escolha deste ponto 

focal não são alheias as atuais circunstâncias pandémicas (que 

eufemisticamente gostaríamos de chamar “o mundo à 

distância”) que exponenciaram os constrangimentos do meio 

de comunicação no impacto sobre emissor, mensagem e 

receptor, com as alterações que remetente e destinatário 

sofrem no mundo interconectado em que o palco fica 
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acessível a públicos tão distópicos (está-se no palco em 

lugares e horas diferentes ao mesmo tempo, quase em 

esquizofrenia). 

Ao fazermos esta abordagem, não podemos deixar de 

realçar o quanto o texto escrito e a imagem impressa levam já 

um certo avanço face aos outros contextos comunicacionais, 

com pretextos diferentes da intenção estética: a escrita veio 

abrir há milénios esta possibilidade que assume agora 

proporções planetárias, ao permitir que o que é dito seja 

recebido noutro lugar e momento da voz que diz. 

Assim, começaremos por tratar brevemente cada uma 

das obras em separado, para depois nos demorarmos um 

pouco mais sobre as relações que entendemos relevar, indo 

ao encontro desta ideia de dar sentido a um kit literário que 

pode, e deve, ser oferecido a pequenos e jovens leitores, pela 

ordem oscilatória que também justificaremos. 

 

 

 “Big Bang acordou com um desassossego qualquer...” 

172



Para além das habitualmente magníficas ilustrações de 

Bernardo P. Carvalho, sem surpresas já premiadas3, usando a 

cor para ordenar o espectro na frase que quase todos 

identificávamos simbolicamente com os movimentos 

LGBTQI+, antes de 2020, quando a relação simbólica cresceu, 

e depois de apenas representarem o arco-íris, este livro-álbum 

subliminarmente evoca o desajustamento de um indivíduo, 

convocando-o para a relação interpessoal que, levada mais 

longe, poderá assim ler-se com as questões de identidade de 

gênero. 

O subtítulo grafado entre parêntesis, na capa, encerra 

também a disforia inicial, até a do princípio dos princípios do 

Universo, a que o arco-íris da ilustração promete, talvez, pôr 

fim. Teremos de ler o livro todo para procurar pistas para 

resolver esta explosão de sentimentos que só a capa logo nos 

anuncia. E ainda assim, fechada a contracapa, nem a leitura 

adulta poderá dizer que ficou totalmente esclarecida pelo jogo 

das palavras vertidas num texto, e o subtítulo ganha um outro 

                                                           
3
Venceu o Prémio Nacional de Ilustração 2020 e vai representar Portugal 

na próxima Feira Internacional do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha. 
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e maior peso: “ninguém” é mesmo ninguém, seja adulto, 

jovem ou pré-leitor. Ou talvez não, como veremos mais tarde. 

A comunicação social generalista, numa página de 

cultura, através de Pedro Miguel Silva, escreve assim sobre o 

livro-álbum: 

As sensações vividas por este cavalo vão 
desde sentir uma borboleta dentro das 
orelhas, batendo as asas, ou ter palavras 
debaixo da língua, que tentam a custo 
equilibrar-se. Toda a gente lhe vai gritando 
para ir trabalhar, para responder às 
mensagens, para pensar numa ida à praia, 
para não se esquecer de levar comida, mas 
a única resposta que lhe ocorre, no meio 
de tantas dúvidas, inquietações ou 
estímulos, parece ser esta: ‘Eu já não sei 
coisa nenhuma’. 

Um livro que, numa demanda a quatro 
patas, mostra que nem sempre as coisas 
são fáceis, convidando a conhecer, nas 
entrelinhas, as partidas da memória, a 
importância do silêncio, a necessidade de 
espaço pessoal e o poder de 
transformação que cada um guarda dentro 
de si. (SILVA, 2020, s.p.) 

Mas é na contracapa, peritexto como outros em que a 

editora exemplarmente costuma apostar com igual cuidado e 

qualidade, que percebemos o caráter filosófico-literário deste 

álbum: 
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As ideias gostam de jogar às escondidas. 
Não são invisíveis, mas podem ser difíceis 
de ver! 

No início aparecem-nos como uma sombra 
e escorregam-nos das mãos. Mas se as 
deixamos correr livremente – como um 
cavalo corre pela praia fora – pode ser que 
as consigamos ver com nitidez. 

Esta é a história do cavalo Big Bang e de 
uma coisa intrigante que o perseguia… 

(Uma coisa? Mas qual coisa?). (MARTINS, 
2019, s.p.) 

Ora, se, para além da explosão da cor, o álbum se 

ilustra alternadamente com o estilo da cor xilográfica, a preto 

no branco, o recuo ao passado, ao momento inicial do Big 

Bang cósmico, com os mistérios que se prolongam no texto 

científico que recorre à metáfora para explicar, parece o recuo 

necessário e lógico. À semelhança dos efeitos estilísticos no 

discurso poético, ao discurso científico também se permitem 

certas ousadias verbais para explicar as primeiras vezes, como 

lendas e mitos. É assim que a propósito dos misteriosos 

cenários de caos na natureza, por exemplo, há “coisas” que, 

dizem, poderão acontecer quando, no efeito borboleta, uma 

bater as suas frágeis e coloridas asas do outro lado do mundo, 

vá-se lá saber como, um tufão poderá levantar-se deste lado. 
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Só a beleza – das palavras como das equações matemáticas – 

parece colher razões quando a realidade se torna mais 

estranha do que a ficção. E é assim que a linguagem da ficção, 

como a correria quase surda de Big Bang, segue o seu caminho 

em busca de explicação, se transforma numa ira quase 

descontrolada, como um tufão, em frente ao mar, causado, 

claro, por aquele bater de asas da borboleta dentro da sua 

cabeça e contribuindo para que as palavras se alinhassem 

num discurso, ou melhor, numa conversa. Mas as conversas só 

se têm em companhia de outro, quando é mais fácil usá-las, e 

permitem ordenar as ideias que as alimentam. E as conversas 

também são como as cerejas: quando doces e suculentas, dão 

vontade de nunca se parar. 

O texto escolhe as expressões e as palavras certas e 

desafiadoras para falar, em monólogos interiores ou ecos de 

monólogos vindos de fora, das sensações, das impressões, das 

decisões de Big Bang: “sacudir a crina para se livrar daquela 

impressão” e “Não vais sacudir coisa nenhuma”; “Meu azul do 

céu! Que cor incrível está hoje!” em vez do banal “Meu Deus 

do céu! Que dia incrível está hoje!”; “Não só apanharia algum 

sol, como talvez conseguisse apanhar outra coisa qualquer...”; 
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Big Bang não queria morrer. Tudo o que 
queria era apanhar um pouco de sol e, 
quem sabe, apanhar também aquela coisa 
que trazia dentro da orelha [antes disse 
tratar-se de uma borboleta que batia as 
asas], debaixo da língua [disse que eram 
dez palavras que tentavam equilibrar-se], 
em todo o lado e em lado nenhum [as cem 
fagulhas que riscavam o céu e andavam à 
volta da sua crina desde manhã]. 
(MARTINS; CARVALHO, 2019, s.p). 

Se as perguntas sobre as sensações e sentimentos de 

inquietação só sossegam quando se verbalizam, e procuram a 

resposta nas palavras, é na palavra literária, com o recurso à 

figura de estilo que constrói a melhor história, que explica que 

as respostas encontram solução, mesmo que prolongando o 

enigma. Trata-se, neste design literário que acompanha as 

cores e o a preto-e-branco das ilustrações na arquitetura do 

álbum, de sossegar pela palavra coerente, solidária e bela, 

passando o lúdico por encontrar com quem melhor jogar o 

seu uso na mesa-tabuleiro da conversa, do diálogo olhos nos 

olhos, ou mão na mão. 

É assim que o Big Bang cavalo pisa o mundo do 

discurso (as vozes que ouve estão também na sua cabeça e 

não vêm apenas das janelas onde as pessoas o veem passar e 

lhe vão lançando perguntas e avisos) que quer explicar como 
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se fosse, porque é, a primeira vez que o faz: o desassossego, 

conceito que se achega ao sinónimo e eufemiza o medo e a 

ansiedade, e que o cavalo combate correndo e avançando, 

tentando corajosamente ouvir-se mais a si e relacionando-se 

com quem consegue conhecer de forma mais íntima do que 

obedecer às vozes que vai ouvindo, pressão social que lhe 

impõe atavismos. O pensamento propõe-lhe optar: ou 

regressar ao medo escondido, ou assumir a correria em que se 

largou. 

O fim desta correria, deste desassossego, acontecerá 

alguma vez? Sobre esse detalhe, como o detalhe íntimo de 

qualquer um de nós, na intimidade se revelará. Big Bang 

partilhá-lo-á com o seu passarinho-vizinho, mantendo-nos 

fora dessa confidência – “Uma ideia que ora voava como uma 

borboleta. Ora crepitava como uma fogueira. Ora tocava como 

uma canção” (MARTINS; CARVALHO, 2019, s.p), mas pouco ou 

nada saberão os outros que não os conhecem. Nem têm de o 

saber. 

 “O mundo está cheio de mundos dentro dele” 

O que todos os que frequentam a Internet tinham, e 

têm, mesmo de saber é como este canal de comunicação 
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funciona na captura, disseminação e no último mais rentável 

negócio do mundo, depois dos clássicos petróleo, armamento, 

droga e seres humanos: os nossos dados pessoais. É 

apresentado pela editora, dirigindo-se ao leitor autónomo 

jovem: 

Provavelmente, para ti, não há um antes e 
um depois da internet. 

Quando nasceste já estava tudo ligado e 
nem te parece possível que o mundo 
funcione de outra forma. No entanto, a 
internet mudou — e ainda está a mudar — 
muita coisa no mundo, incluindo o 
jornalismo. 

Através da internet, apareceram gigantes 
invisíveis como a Google e o Facebook. 
Não são empresas de jornalismo, mas 
transformaram a nossa forma de aceder à 
informação. 

Nas redes sociais, as notícias parecem 
supersónicas e as visualizações, os likes e 
as partilhas podem chegar aos milhões. O 
problema é que os rumores, os boatos e as 
mentiras também. 

Habituámo-nos a receber a informação e a 
desinformação que nos chega através de 
algoritmos secretos, a ter rotinas em 
mundos virtuais, a comunicar com 
abreviaturas e emojis. Vivemos numa 
enorme bolha de likes e partilhas. 
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Mas será que conhecemos bem as regras 
do jogo? 

Qual o impacto de tudo isto na nossa 
relação com o mundo e nas decisões que 
tomamos? 

Este livro acredita que é importante fazer 
perguntas e que as respostas não estão 
todas no Google. (MEIRA, 2020, s.p) 

Não se tratando de um texto literário, porque a obra é 

informativa, há um tratamento das linguagens, icónica, gráfica 

e verbal, que é criada para o uso de um leitor com 

características identificáveis: os assíduos utilizadores das 

redes sociais. Há design, se não já literário, também no texto 

da palavra que comunica com um desígnio e uma intenção em 

que, prevalecendo a informação e o facto, a beleza da forma 

que atrai o leitor também lá está. 

A linguagem é acessível, usa trocadilhos cujos termos 

fazem parte da enciclopédia quotidiana dos jovens 

contemporâneos, e todo o livro está redigido em discurso 

dirigido ao leitor como se de uma confidência se tratasse 

(mais do que uma aula, ainda que não menospreze factos, 

nem retire questões políticas que qualquer professor não 

pode evitar, e falo em particular as questões de liberdade de 
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expressão e às condições de acesso à informação, que não são 

nem liberdade, nem acesso planetários). A presença de uma 

bibliografia, ou melhor, infografia, permite que o que se diz 

que se deve fazer se faça dentro do próprio livro. As 

ilustrações – muitas e arejando a mancha de texto verbal – já 

representam o “novo normal”, criando a impressão de que foi 

no ano (letivo) de 2020-2021 que todas as questões tratadas 

se tornaram ainda mais prementes. 

A organização por capítulos e subcapítulos, todos 

expressivamente titulados, permitem desde logo, com o tal 

design que referimos acima, rir e querer saber mais sobre o 

conteúdo mais denso. O título da obra, paródico, é o exemplo 

mais visível. Mas também as anedotas ou fait-divers da 

História, que são escolhidos muito a propósito na organização 

do texto, são acompanhadas com ilustrações que ajudam à 

curiosidade e até ao riso. O melhor exemplo talvez seja o do 

terceiro capítulo: “Breve história do jornalismo (que antes de 

o ser já o era)”, a que se acrescenta, como em todos os outros 

capítulos, um pequeno resumo que é mesmo autotélico, 

dizendo-se de si próprio: “O melhor resumo é dizer que 

sempre gostámos de contar histórias uns aos outros” (MEIRA, 

2020, p. 60-61). 
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E dentro do capítulo, a parte que se intitula “O 

empurrão de Gutenberg e a gazeta com um título que nunca 

mais acaba”, é verdadeiramente interessante, recuando aos 

tempos da famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, comparada 

a uma newsletter e ilustrada a página de que se cita excerto, 

também ilustrativo (cor e tipo gráfico diferente), com ousadas 

representações, fielmente, de nus. Este detalhe não é só 

provocador. Diria mesmo que é um detalhe esclarecedor que, 

aos olhos de um jovem leitor muito alertado pelos receios e 

cuidados dos adultos nas questões da pornografia infantil, o 

fará eventualmente refletir o quão antiga é a representação 

do corpo nu, sem que esta seja nem sempre, nem nunca, e 

sublinhamos os advérbios, chocante ou criminosa. 

Do Big Bang ao Tik Tok: conclusões 

O que, em nossa opinião, torna mais relevante 

emparelhar estes livros passa pelos facto de ambos se darem 

a ler a partir de dois elementos nucleares, explícitos e 

centrípetos, em torno dos quais outros temas se esboçam, e 

que ambos partilham simultaneamente: o Mundo e a Pessoa. 

Em Hei, Big Bang!, o nome do cavalo e o enredo que se 

desenvolve à volta de uma inquietação íntima, pessoal e 
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aparentemente intransmissível até ao desenlace. Já Gosto, 

Logo Existo é pedagogicamente dedicado à educação do 

utilizador das redes sociais por aquelas pessoas que, julgando 

saber tudo sobre o mundo da internet, se expõem à 

desinformação e, numa situação levada ao extremo, ao crime. 

Para ambos podemos falar da aplicabilidade de uma 

proposta de leitura literária, a que procura as entrelinhas e as 

relações intertextuais, a que provoca reações de espanto, riso 

ou choque, a que sugere interpretações das referências 

destacadas ou iluminadas pela palavra escrita, até no livro 

informativo e muito por “culpa” do toque estético que a 

ilustração lhe acrescenta. 

Da explosão do universo, à explosão da consciência a 

lidar com a explosão das emoções; do ritmo tecnológico que 

avança rapidamente neste século, por causa da cada vez 

maior acessibilidade a plataformas de comunicação pelo 

indivíduo e cada vez mais indivíduos a usá-las, à relação que 

(re)une indivíduos sozinhos com milhões de outros à volta do 

mundo, podendo usar-se, animadamente, imagem, som e 

palavra; os dois livros tratam a comunicação e o lugar da 

conversa pensada, e para pensar (para além de distrair, 

divertir e proporcionar um bem-estar emocional), como sendo 
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tão mais profícua quanto soubermos mais para podermos 

perguntar mais e melhor. Trazemos, a confirmar esta nossa 

perspectiva sobre o quanto este par de livros, ou kit, faz 

sentido (de resto as livrarias on-line, imolando o antigo livreiro 

dos séculos XIX e XX, usam os dados para aconselhar sempre 

mais leituras a partir das nossas escolhas), três frases retiradas 

de um blogue cuja curadora/autora tem responsabilidades na 

promoção da leitura em Portugal. Trata-se do blogue Deus me 

livro, em que Júlia Martins, a propósito de um destes livros 

escreve: “Há livros repletos de perguntas, umas mais 

evidentes, outras mais dissimuladas. Há livros inquietantes e 

provocadores. Há livros que aguçam a atitude de dúvida, que 

parece ser contrária “à natureza humana” (MARTINS, s.d.). 

Três frases que podiam referir-se a qualquer dos dois e 

que, de facto, se referem a Gosto, Logo Existo, confirmam-nos 

a nossa proposta em que, para além da riqueza própria do 

literário no álbum, destacámos, das questões de identidade da 

personagem principal, as questões da pressão social a que o 

manual das redes sociais se dedica e dedica às vidas sociais 

dos adolescentes nas redes sociais (BOYD, 2015). 

Não deixamos, ainda, de realçar a importância do 

objeto livro no atual contexto social marcado por uma 
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bibliofilia que parece roçar os limites do vício (PRESSMAN, 

2020), mas de que parece só parece valorizar-se a aparência. E 

falamos precisamente da presença em diretos e sessões de 

reuniões, palestras e entrevistas, de cenários cheios de 

bibliotecas e estantes preenchidas de livros. A esta espécie de 

prática trendy ou tendência, dá-se até um nome que 

concentra, como muitas palavras-conceito, esse exagero de 

afetos por algo, e diz-se tratar-se de bookishness, que é mais 

do que bibliofilia e se aproxima do vício dos livros. 

À boleia da reconquista, em tempos de virtualidades e 

etéreos caminhos de comunicação, do há muito já 

conquistado no espaço social das aparências valor do livro 

enquanto objeto cultural, propor este kit de livros é também 

uma tentativa de mostrar as vantagens da diversificação da 

atividade cultural, e não apenas de lazer. Uma missão difícil, 

de que os estudos literários não podem afastar-se: valorizando 

o livro que vale esteticamente, pelo uso da palavra literária, 

não podemos menosprezar os mundos a que se referem 

textos não literários, e não só os que estão nos livros 

informativos, mas os que estão explícita ou implicitamente 

noutros meios de lazer, como em videojogos, por exemplo. 
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Referimo-nos, concretamente e para terminarmos, a 

um contexto em que a identidade individual se confronta com 

uma ágora constantemente ubíqua e síncrona, nesta 

contemporaneidade obcecada com lemas como “todos 

diferentes, todos iguais”, o que se aplica a muitos mais casos 

do que as que infelizmente parecem ainda eternas questões 

do racismo. O lema, sedutor, encerra em si um paradoxo que, 

por mais benevolente que seja, pode dificultar tanto as vidas 

de crianças e jovens que, ao terem acesso às tecnologias de 

comunicação e convívio, sem as saber usar corretamente, até 

porque são intuitivas e fáceis de usar (user friendly), parece 

que lhes damos tudo e eles, os jovens, têm tudo. Mas só 

parece. 
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Introdução 

A literatura infantil tem uma dívida histórica com a 

população negra. Essa afirmação, ainda que contundente e 

passível de ser considerada ousada para marcar o início de um 

texto, tem a intenção de provocar a reflexão sobre como 

corpos negros foram (e em certa medida ainda são) 

representados no gênero literário com o qual a maioria das 

pessoas tem contato desde muito cedo, por meio da 

escolarização formal. Mas isso ocorre ainda antes da escola: 

nos centros de educação infantil, a literatura ocupa grande 

parte do processo educativo das crianças, sendo, muitas 

vezes, utilizada como recurso pedagógico (descolado do 

caráter artístico) para ensinar valores e regras. 

A dívida à qual nos referimos relaciona-se também a 

isso: quais são as obras literárias escolhidas para compor os 

acervos das instituições de educação infantil? Como a 

diversidade humana se faz presente nesses livros? E, ao se 

utilizar o livro literário como recurso pedagógico3, quais 

valores culturais se buscam? Essas são perguntas constantes a 

                                                           
3
Em nossa perspectiva, refutamos a naturalização desse uso como um 

pretexto para ensinar conteúdos escolares. Entendemos a necessidade de 
uma discussão mais complexa sobre adequada/inadequada escolarização 
da literatura. Para tanto, ver estudos como os de Magda Soares (2006). 
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serem feitas a partir, sobretudo, de princípios educacionais da 

Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER), princípio este 

constituído pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 

História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, que prevê, na 

produção literária, artística, cultural e acadêmica, ações de 

“[...] valorização da identidade, da cultura e da história dos 

negros brasileiros” (BRASIL, 2004, n.p.).  

Então, atrelar a preocupação com o que é oferecido de 

literatura às crianças pequenas é preocupar-se, também, com 

a educação delas. E mais: é uma preocupação dupla, pois 

envolve a atenção sobre a qualidade literária e estética da 

obra e a qualidade em relação à diversidade humana – que 

também entendemos como critério de avaliação estética. Mas 

o que pesquisas realizadas desde o final do século passado 

mostram4 é que a condição de sub-representatividade, 

atrelada a estereótipos, marcou o modo de caracterização de 

                                                           
4
Araujo (2017) reúne, em um quadro, os principais resultados de pesquisas 

que investigaram a literatura infantil e juvenil do século XX e início deste. 
Destacamos aqui alguns deles: estereotipia; recorrentes cenas de castigo 
ou maus-tratos; personagens negras em profissões socialmente 
desvalorizadas; melhor elaboração de personagens brancas; personagem 
negra construída com a identidade fragmentada; desejo de 
embranquecimento por personagens negras, entre outros. 
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personagens negras na literatura infantil. Reiterou-se, no 

plano literário, a imagem do colonizador, que é de 

inferioridade sobre o ser negro. Por isso, torna-se relevante 

investigar, na contemporaneidade, em que medida a literatura 

infantil que tematiza aspectos da identidade negra e que hoje 

acessamos com mais facilidade vem promovendo rupturas 

significativas em uma tradição literária excludente e colonial. 

A partir da análise literária de livros infantis, o presente 

estudo é fruto de uma pesquisa de mestrado de cunho 

qualitativo em fase inicial que tem como objetivo identificar, 

na produção literária mais recente, obras que apontem para 

um percurso de valorização da cultura africana e afro-

brasileira em seus enredos, favorecendo, assim, o 

fortalecimento da identidade do público leitor, em especial 

das crianças negras pequenas. 

Tomamos como referência conceitual a expressão 

“literatura com temática da cultura africana e afro-brasileira”, 

cunhada por Eliane Debus para expressar obras literárias que 

contenham “[...] como temática a cultura africana e afro-

brasileira, sem focalizar aquele que escreve (a autoria), mas 

sim o que tematiza” (2017, p. 26). Entendemos, nessa 

definição, que, ao tratar da cultura africana e/ou afro-
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brasileira, a obra contribua para a valorização negra, mas a 

pergunta continua: como ou em que medida? Como 

pressuposto, neste estudo, refletimos sobre o fato de que ela 

pode ser um subsídio para a construção de uma identidade 

positiva de crianças negras e não negras, especialmente a 

partir de uma adequada mediação da leitura desde a 

educação infantil. 

Permeada por recursos e dinâmicas que se aproximam 

de elementos da cultura africana (como a oralidade, a 

circularidade), a educação infantil, sendo a primeira etapa da 

educação básica, revela-se como um lócus privilegiado para a 

ampliação de repertórios culturais das crianças. Nessa etapa, 

são comuns as rodas, a valorização da contação de história, a 

expressão corporal nas formas mais múltiplas. É na educação 

infantil, também, que a literatura infantil (em livro) encontra 

espaço de difusão. 

Por isso a necessidade de enfrentarmos, no trabalho 

pedagógico desde a educação infantil, concepções 

eurocêntricas, em que personagens negras são caracterizadas 

em papéis de subserviência ou estereotipadas, já que isso 

pode comprometer a formação de uma identidade positiva de 

crianças negras e reforçar a dominação e a autoestima de 
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crianças brancas, como já discutido por Eliane Cavalleiro 

(2020). 

Para dialogar com esta pesquisa, recorreremos aos 

estudos das seguintes autoras: Ione Jovino (2006), com suas 

reflexões sobre os estereótipos de personagens negras no 

século XX; Flávia Damião (2012), acerca da primeira infância; 

Eliane Debus (2017), com o conceito de Literatura com 

temática da cultura africana e afro-brasileira; Débora Araujo 

(2018), com a proposta de análise por meio de tendências 

contemporâneas da literatura infantil com temática da cultura 

africana e afro-brasileira. 

A literatura na educação infantil: fortalecimento da 
identidade de crianças negras? 

Com base em uma perspectiva civilizatória, grande 

parte da população brasileira descende de povos africanos 

que foram sequestrados de África. Nesse sentido é nosso 

direito, como coletividade social, conhecermos nossa história, 

a história de uma população que construiu um patrimônio 

cultural inestimável neste país. 

Com a promulgação da Lei 10.639/2003, o ensino da 

história e cultura africana e afro-brasileira tornou-se 
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obrigatório em todas as instituições de educação básica do 

Brasil, sejam elas públicas ou privadas. Essa Lei, como ressalta 

Nilma Lino Gomes (2017), é fruto de reivindicações do 

Movimento Negro, que acredita no poder da educação na luta 

de combate ao racismo. 

Frente ao exposto, as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil (DCNEI) orientam que a proposta 

pedagógica das creches e pré-escolas deve assegurar “[...] o 

reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das 

crianças com as histórias e culturas africanas, afro-brasileiras, 

bem como o combate ao racismo e à discriminação” (BRASIL, 

2010, p. 21). Nesse contexto, a escola tem um importante 

papel no processo do reconhecimento e valorização da cultura 

e história da população negra, que por anos foi apagada e 

silenciada. Propor práticas pedagógicas que fortaleçam a 

autoestima de crianças negras e que vivem no contexto de 

uma sociedade racista é pensar em uma educação humana e 

antirracista. 

Para mobilizar respostas às perguntas que 

fundamentam esta pesquisa em andamento, é necessário 

compreender sobre quais infâncias estamos nos referindo. Por 

abordarmos a educação infantil, estamos diante da primeira 
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infância, em que variáveis sobre a construção identitária das 

crianças devem ser levados em conta, como destaca Flavia 

Damião: 

Viver a primeira infância no Brasil passa 
pela necessária articulação entre as 
categorias: etnia, idade, territorialidade e 
classe social. O que durante muito tempo 
não foi considerado nos estudos sobre 
infância é que nas condições de nascer e 
crescer o pertencimento étnico é uma 
variável que gera diferentes condições de 
vida. (DAMIÃO, 2012, p. 12) 

Assim, é imprescindível que as práticas pedagógicas 

desenvolvidas na educação infantil considerem toda a 

subjetividade das infâncias a começar pela escolha do acervo 

literário, pois, como já ressalvado, é comum encontrarmos 

produções literárias endereçadas a esse público em que 

personagens negras são retratadas de modo estereotipado, 

comprometendo a formação de uma identidade positiva para 

as crianças, sobretudo as negras, que não se veem 

representadas de modo valorizado nos textos verbais e 

imagéticos. 

Por isso concordamos com Araujo sobre o fato de que 

“[...] a leitura de imagens – que precede a verbal – é aguçada 

para crianças, possibilitando interpretações múltiplas e muito 
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mais ampliadas sobre um enredo de uma história” (2018, p. 

220). Nesse sentido, é importante refletirmos sobre se as 

obras que escolhemos representam de modo respeitoso e 

valorizado os corpos humanos, especialmente os corpos 

negros, reiteradamente estereotipados na história da 

literatura infantil.  

É possível entender melhor esse alerta tomando 

estudos como o de Jovino (2006), que contextualiza as 

personagens negras que só começaram a aparecer no final da 

década de 1920 e com sérios problemas: “Não existiam 

histórias, nesse período nas quais os povos negros, seus 

conhecimentos, sua cultura, enfim, sua história fossem 

retratados de modo positivo” (JOVINO, 2006, p. 187). 

Nesse caminhar, Fúlvia Rosemberg (1985), a partir da 

análise de textos e ilustrações das produções literárias infantis 

entre 1950 e 1975, aponta os estereótipos sexuais e raciais 

presentes na literatura, principalmente na representação da 

figura feminina. 

São apenas dois exemplos de estudos, mas que 

contextualizam parte do panorama da condição da 

personagem negra na literatura infantil e sintetizam duas 

posições: ou invisibilização, ou estereotipia. 
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Apenas neste século, e especialmente a partir da 

promulgação da Lei 10.639/2003, o mercado editorial passou 

a incentivar uma melhor e maior representatividade de 

personagens negras. Entretanto, como destaca Débora Araujo: 

[...] ainda que nas duas últimas décadas 
esteja havendo um aumento de livros com 
diversidade étnico-racial, são as editoras 
pequenas, com pouca distribuição no 
território nacional, que têm investido 
maciçamente em livros com temática da 
cultura afro-brasileira e africana. Assim, 
escolas, centros de educação infantil, 
professoras e professores ficam a mercê 
de editoras maiores que conseguem entrar 
facilmente nas grandes livrarias ou que 
possuem uma estrutura de representantes 
comerciais por todo o país, favorecendo a 
divulgação de uma literatura monocultural 
e hegemonicamente branca. (ARAUJO, 
2018, p. 222) 

Diante dessa informação, o olhar atento da/o docente 

faz-se necessário na escolha do livro literário, sob pena de 

“cair em ciladas”, selecionando obras que reforçam o racismo 

e a discriminação. 

A partir do conceito de Debus (2017) – de literatura 

com temática da cultura africana e afro-brasileira – e das 

contribuições de Araujo (2018), no que tange a escolha de 
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livros com tendências positivas para leitura literária infantil, 

analisamos, para este artigo, duas obras, a fim de responder a 

pergunta: a literatura na educação infantil contribui para o 

fortalecimento da identidade de crianças negras e não negras? 

Análise de obras literárias 

As panquecas de Mama Panya 

Escrito por Mary e Rich Chamberlin, com ilustrações de 

Julia Cairns, o livro é uma tradução da obra originalmente 

intitulada Mama Panya's Pancakes e publicada no Brasil em 

2005 pelas Edições SM. A narrativa se passa em uma aldeia do 

Quênia e tem como protagonistas o menino Adika e sua mãe, 

Mama Panya, que vão viver um dia muito especial por causa 

das atitudes de Adika. Em um determinado dia, Mama Panya 

chama Adika para irem até o mercado do vilarejo. E, ao 

descobrir que sua mãe iria fazer panquecas para o jantar, o 

pequeno sai convidando todos os amigos e amigas que 

encontra, o que vai deixando sua mãe desesperada, com 

receio de que os ingredientes que conseguiu comprar com seu 

dinheiro não sejam suficientes. 

As ilustrações, ainda que em certa medida tenham 

traços caricaturais, não desumanizam ou desvalorizam as 
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personagens negras: seus traços são bem estruturados e 

definidos e as vestimentas coloridas e diferentes umas das 

outras contribuem para o público leitor, especialmente 

ocidental, situar-se um pouco mais acerca da cultura de onde 

a narrativa se passa. 

Chama a atenção, também, elementos de africanidade, 

como a figura do baobá e do ancião. Logo nas primeiras 

páginas, Adika aparece sentado à sombra do baobá enquanto 

aguarda a mãe. O cuidado e o respeito aos mais velhos é 

evidente quando Adika convida Mzee Odolo para comer 

panquecas e fala: “[...] tínhamos que convidar Mzee, ele é 

nosso amigo mais velho” (CHANBERLIN; CHANBERLIN, 2005, p. 

8). 

Nas imagens a seguir (Figuras1 e 2), é possível observar 

o contexto de comunitarismo e torno do compartilhamento 

dos alimentos. 
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Figura 1 – Capa do livro As panquecas de Mama Panya 

 

Fonte: Ilustrações de Júlia Cairns (CHAMBERLIN; CHAMBERLIN, 2005). 

Figura 2 – Momento da refeição 

 

Fonte: Ilustrações de Júlia Cairns (CHAMBERLIN; CHAMBERLIN, 2005). 
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Trata-se de uma obra que contextualiza aspectos da 

vida campesina de um país de muita diversidade histórica e 

cultural como o Quênia, e isso contribui grandemente para 

fortalecer, entre as crianças pequenas, laços de amizade e 

companheirismo, a partir de uma perspectiva africana. Como 

destaca Eliane Debus: 

Se ler o outro e sobre o outro tem 
importância fundamental na formação 
leitora do individuo, o contato com textos 
literários, que apresentam personagens 
em diferentes contextos, ou a existência 
de escritores oriundos de diferentes 
contextos permite uma visão ampliada de 
mundo. Desse modo a literatura negra ou 
afro-brasileira e/ou a temática da cultura 
africana e afro-brasileira se faz 
imprescindível [...]. (DEBUS, 2017, p. 22-
23) 

Princesa Arabela, mimada que só ela! 

O livro Princesa Arabela, mimada que só ela! escrito e 

ilustrado por Mylo Freeman, originalmente publicado na 

Bélgica com o nome Prinses Arabella is jarig, foi publicado no 

Brasil em 2008 pela Editora Ática. Narra a história de Arabela, 

uma princesinha muito mimada que vive em um castelo com 

seu pai, o rei, e sua mãe, a rainha. O aniversário de Arabela 

está se aproximando e seus pais não sabem com o que 
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presenteá-la, pois a princesa já tem de tudo. Quando 

questionada sobre qual presente gostaria de ganhar, Arabela 

pede algo um tanto inusitado para desespero de ambos: um 

elefante. 

A narrativa compõe-se de uma família negra da 

realeza, ilustrada de modo bastante provocativo por Mylo 

Freeman, com moldes tradicionais europeus: vestimentas em 

tecido grosso e quente, castelo medieval, súditos e servos 

vestidos como vemos em filmes ingleses de época (Figuras 3 e 

4). Tudo isso provoca no público leitor mais experiente um 

interessante deslocamento de expectativas, pois a estética 

negra, retratada pelos cabelos e cor de pele das personagens, 

produz surpresa por estar caracterizada em um contexto 

supostamente europeizado. Também produz, nas crianças 

pequenas – especialmente as negras –, um efeito de 

fortalecimento da representatividade negra, o que as pode 

levar a acessar imagens de princesas parecidas consigo 

próprias. 

As duas ilustrações a seguir exemplificam a valorização 

estética presente na protagonista e em sua família. 
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Figura 3 – Capa do livro Princesa Arabela, mimada que só ela! 

 

Fonte: Mylo Freeman (2008). 

Figura 4 – Ilustrações internas do livro Princesa Arabela, mimada que só 
ela! 

 

Fonte: Mylo Freeman (2008). 
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Nessa obra literária, é possível observar o que Araujo 

(2018) conceitua como “Tendências da produção literária 

contemporânea com personagens negras”, sendo uma delas o 

“conflito do universo infantil”: 

Nessa tendência não há menção, no texto 
verbal, à cor da pele, textura dos cabelos 
ou, ainda, a conflitos raciais vivenciados 
pela(s) personagem(ns). O que marca 
racialmente as personagens negras não 
são elementos verbais, mas sim as 
ilustrações que as apresentam em 
contextos cotidianos, vivendo experiências 
infantis comuns a tantas crianças, como: 
medo de crescer (ou não), saudade de 
alguém, criação de hipótese para explicar 
o mundo, ciúmes, birras, etc. A qualidade 
de vida também é uma característica 
comum nessa tendência: o contexto 
familiar é realçado por cenas de carinho, 
atenção e amor mútuo. (ARAUJO, 2018, p. 
225-226) 

Nessa narrativa é possível, também, analisar a 

superação da ideia de que só existem princesas brancas e 

loiras, sendo esta uma obra literária comprometida com a 

forma de apresentar personagens negras e que rompe com as 

concepções de representações de negros e negras em 

situação de sofrimento e servidão. 
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Considerações preliminares 

As obras literárias aqui brevemente apresentadas 

ilustram um contexto muito recente da literatura infantil com 

temática da cultura africana. São obras escolhidas por 

comporem dois panoramas diferentes sobre África: um que 

retrata o comunitarismo (marca das tradições africanas) e 

outro que tematiza um contexto muito comum a qualquer 

criança: o egocentrismo. Assim, enquanto Princesa Arabela, 

mimada que só ela! aborda conflitos do universo infantil 

(ARAUJO, 2018), As panquecas de Mama Panya reitera valores 

culturais africanos, oportunizando ao público leitor 

perspectivas múltiplas sobre África. E, especialmente para as 

crianças pequenas, oferece a elas uma ampliação dos 

referenciais culturais já que tão costumeiramente não lhes é 

apresentada uma literatura para além dos contos de fadas 

europeus. 

É possível destacar dois aspectos em comum entre 

ambas: o retrato de uma flora e fauna rica e diversa; os 

vínculos familiares e de amizade. Em As panquecas de Mama 

Panya é possível ver o amor e amizade entre as personagens e 

o prazer em compartilhar momentos felizes, e em Princesa 

Arabela, mimada que só ela! é visível o amor, o cuidado e a 
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atenção da família de Arabela para com ela. Embora isso seja 

um argumento típico, nem sempre foi comum a personagens 

negras, o que realça a importância de tais obras. 

Assim, pelo investigado até o momento, já é possível 

responder parcialmente a pergunta deste estudo: a literatura 

infantil pode ser um canal para a construção positiva da 

identidade de crianças negras? Se a literatura oferecida para 

esse público leitor tiver um contexto de valorização e de 

superação de preconceitos e estereótipos, uma obra literária 

pode, sim, contribuir para o fortalecimento da identidade de 

todas as crianças, em especial de crianças negras. 
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UMA LEITURA DE POR QUE EU NÃO CONSIGO GOSTAR 
DELE/DELA?  

Aira Suzana Ribeiro Martins1 

Introdução 

Neste texto, apresentamos algumas considerações 

sobre a obra Por que eu não consigo gostar dele/dela? (2020), 

de Anna Claudia Ramos e Antônio Schimeneck. Próprio para o 

jovem leitor, o livro trata do preconceito em relação à 

orientação afetivo-sexual do adolescente, fato que, a despeito 

dos avanços da ciência e da tecnologia, está presente em 

nossa sociedade. É importante reconhecer que, embora 

estejamos bem distantes de um nível de tolerância razoável 

em relação a questões de gênero, sentimos que caminhamos 

para uma mudança de postura por parte da sociedade, já que, 

atualmente, é possível encontrarmos no mercado publicações 

como a de Anna Claudia Ramos e Antônio Schimeneck e, 

ainda, pesquisas que propiciam importantes debates, 

promovendo alguns avanços positivos em relação a essa 

temática. 

                                                           
1
Doutorado em Língua Portuguesa- UERJ-2006.  

Professora do Mestrado Profissional em Práticas de Educação Básica 
(MPPEB) e professora do Ensino Fundamental do Colégio Pedro II (CPII).  
Supervisora do Programa de Residência Docente (CPII).  
Lattes: http://lattes.cnpq.br/5782483080580976 
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No espaço escolar, entretanto, o tema ainda é 

considerado tabu, como observa Moita Lopes (2008). De 

acordo com o pesquisador, os educadores consideram a 

sexualidade parte da vida privada do aluno e, por isso, não 

cabe à escola incluí-la como um tema a ser discutido. Nossa 

experiência mostra, ainda, que a abordagem do tópico 

provoca reações contundentes de certas famílias que insistem 

em impedir que os filhos participem de discussões 

relacionadas a questões sobre gênero ou sexualidade. 

Segundo alguns pais, esse é um tema que não deve ser 

discutido na escola e, como é possível perceber em conversas 

informais com jovens, muitas famílias preferem não discutir 

essas questões, responsabilizando o adolescente pelo 

comportamento que foge à heteronormatividade. Os 

depoimentos encontrados na obra de Anna Claudia Ramos e 

Antônio Schimeneck confirmam essa informação; muitas 

pessoas relembram um passado de incompreensão de seu 

círculo familiar e social em decorrência de sua orientação 

afetivo-sexual. 

Em função da rejeição na família e na sociedade, esses 

adolescentes correm o risco de desenvolver condutas que 

podem afetar não só a sua saúde física e mental como a 
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sociedade. Por que eu não consigo gostar dele/dela? traz 

quatro narrativas, cujos personagens expressam desconcerto 

em razão de suas características não condizentes com os 

modelos considerados padrões pela sociedade. Além dos 

contos, estão presentes no livro, como já comentamos, 

depoimentos de pessoas que experimentaram algum tipo de 

dificuldade em relação à sua sexualidade, têm parentes ou 

amigos homossexuais ou são solidárias às causas LGBTQIA+. 

Para o desenvolvimento de breves considerações a 

respeito do tema abordado, buscamos as contribuições de 

Moita Lopes, e Louro (1998), entre outros. As reflexões de 

Simões (2009), inspiradas na teoria semiótica de Peirce (1975), 

são importantes não só para os comentários sobre o texto 

verbal, como também a respeito da imagem, da diagramação 

e do projeto gráfico do livro. A configuração da obra, no que 

diz respeito a esses últimos aspectos citados, merece 

comentários à parte, pois, nós, leitores, fomos presenteados 

com uma bela edição, em que um primoroso projeto gráfico e 

imagético viabiliza um perfeito diálogo entre texto verbal e 

imagem. 

Nas próximas linhas, apresentamos algumas reflexões 

sobre a concepção de heteronormatividade que predomina no 
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mundo ocidental, a despeito dos avanços dos estudos sobre a 

sexualidade, com base em estudos de Moita Lopes e Louro. 

A sexualidade na sociedade ocidental 

As questões ligadas à sexualidade, como observa Moita 

Lopes, estão associadas à lógica monocultural, que se baseia 

em um modelo único aceitável, sem considerar as diferenças. 

Esse pensamento, segundo Venn (2000, apud MOITA LOPES, 

2008, p. 135), teve início no século XVI, na Europa. No 

processo de construção do continente europeu, na era 

moderna, com o objetivo de conquistar outras terras e 

assegurar seu poder nos espaços conquistados, o europeu 

inicia o trabalho de desconsiderar as diferenças, impondo 

como modelo homens, europeus, colonizadores e brancos. De 

acordo com o mesmo pesquisador, Venn (2000), essa 

concepção, da qual sofremos consequências até hoje, revela 

que as verdades e os modelos são forjados segundo os 

interesses do grupo que detém o poder, de forma a assegurar 

sua posição. Essa concepção monocultural em relação à 

sexualidade, aperfeiçoada no Iluminismo, uma época em que 

havia a predominância dos conceitos referentes às ciências 

biológicas e às ciências exatas, tinha estreita relação com a 
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concepção cartesiana, segundo a qual a essência do sujeito 

estaria na sua formação biológica, logo, a sexualidade seria 

vivida de modo universal, em que a mulher era definida pela 

sexualidade e pelo seu corpo, e o homem pelo seu espírito e 

sua energia. Essas diferenças estabeleciam os opostos 

complementares, que asseguravam a procriação. De acordo 

com Costa (1996, apud, CORRÊA, 1999), esse modelo 

fundamentava a concepção da inversão sexual. Desse modo, 

para o Iluminismo, o inverso do homem não seria a mulher, 

mas o homossexual, o sujeito portador da sexualidade 

feminina. Com isso, evidenciava-se o modelo baseado em 

premissas supostamente biológicas, que davam destaque à 

superioridade do homem, relegando a mulher e o 

homossexual a uma posição inferior, de marginalidade, com 

repercussões em outras esferas de suas vidas. 

No século XX, os movimentos sociais de indivíduos sem 

prestígio social, não só mulheres e homossexuais, como 

também negros, iniciaram discussões sobre o 

monoculturalismo. Estudos e teorizações pós-coloniais, 

feministas, antirracistas e queer reforçaram os 

questionamentos sobre essa lógica que impunha um modelo e 

apagava qualquer diferença, como observa Moita Lopes. 
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Em relação à questão da sexualidade, após estudos da 

área das ciências humanas adquirirem certo prestígio 

científico, verificou-se o equívoco da lógica da hegemonia, 

pois, conforme observa Louro, os seres humanos adquirem 

sentido socialmente. A expressão da sexualidade é 

socialmente estabelecida e codificada, e a interação do 

indivíduo com o meio social auxilia a construção de sua 

identidade de sexo e de gênero. Compreendeu-se que, sendo 

o homem um ser biológico e social, a sexualidade é individual. 

O neurocientista Roberto Lent, em artigo publicado 

recentemente, no jornal O Globo (2022), fez a seguinte 

indagação: “Será que existe um cérebro masculino e um 

cérebro feminino, a determinar o comportamento sexual das 

pessoas de modo binário, acompanhando a dualidade dos 

órgãos genitais?” (LENT, 2020). Ele cita uma pesquisa 

desenvolvida pela cientista israelense Daphna Joel, segundo a 

qual, além dos mecanismos biológicos conhecidos, há outros 

fatores que modulam a diferenciação sexual do cérebro, como 

hormônios e genes característicos de uma ou outra direção do 

desenvolvimento. De acordo com a pesquisadora israelense, o 

ambiente psicossocial também influi, modulando o 

desenvolvimento biológico e gerando uma mistura de 
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características de cada pessoa. A pesquisadora concluiu, em 

seus estudos, que cada pessoa tem um perfil próprio, em 

virtude de o cérebro ter uma composição diferente de 

características regionais masculinas e femininas, ou seja, na 

sua concepção, o cérebro é um mosaico de sexos. O autor do 

artigo, Roberto Lent, após apresentar de forma mais 

detalhada as descobertas de Daphna Joel, conclui que esses 

estudos mostram que não há homens e mulheres, há pessoas. 

É urgente que descobertas como essa sejam divulgadas 

em diferentes níveis de complexidade científica. Assim, as 

mudanças a que assistimos, que já são significativas em 

relação à população LGBTQIA+, poderão ocorrer com mais 

celeridade em todas as instâncias da sociedade. 

A Teoria Queer 

No final do século XX, pesquisadores da área da 

Filosofia e dos Estudos Culturais, rompendo com a lógica 

cartesiana, iniciaram reflexões sobre a sexualidade e o desejo 

na organização das interações sociais. A corrente teórica que 

surgia iniciou a análise do discurso das obras cinematográficas 

e das mídias em geral em busca da compreensão da 

sexualidade como construção social e histórica. Denominada 
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Teoria Queer, essa corrente estranhava, também, o fato de as 

Ciências Sociais tratarem a ordem social como sinônimo de 

heterossexualidade, embora houvesse um significativo 

número de estudos sobre sexualidades não hegemônicas, de 

acordo com Miskolci (2009). 

 Como informa o mesmo autor, as obras História da 

Sexualidade I: A vontade de Saber (1976), de Foucault e 

Gramatologia (1967), de Derrida, inspiraram questionamentos 

que formaram as ideias iniciais da teoria. Segundo o filósofo 

francês (FOULCAUT, 1976, apud MISKOLCI, 2009), a 

sexualidade é um dispositivo histórico de poder que se 

desenvolveu nas sociedades modernas do ocidente desde o 

século XVIII e se baseou na inserção do sexo em sistemas de 

utilidade e regulação social. 

Vista como um dispositivo, a sexualidade opera por 

meio de variados discursos e práticas sociais. Objeto de 

estudos em diversas áreas, criou-se uma delimitação de suas 

formas, que podiam ser toleráveis ou abomináveis. Em relação 

à obra de Derrida, Miskolci informa que esse pensador 

sistematizou o conceito de suplementaridade, segundo o qual 

os significados são organizados de acordo com a dinâmica de 

presença e ausência. Logo, seguindo a lógica do pensamento 
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de Derrida, os idealizadores da Teoria Queer chegaram à 

conclusão de que a definição da heterossexualidade necessita 

da presença da homossexualidade. 

A Teoria Queer, desse modo, investiga não só os 

mecanismos de heteronormatividade, que promovem o 

controle e a interdição das relações entre pessoas do mesmo 

sexo, impondo o padrão da heterossexualidade, como 

também estuda as práticas sociais que organizam a sociedade 

na perspectiva da sexualidade, de acordo com Seidman (1996, 

apud MISKOLCI, 2009). Essa corrente de pesquisa, assim, se 

ocupa da observação de indivíduos heterossexuais e 

homossexuais. 

Como vemos, o século XX foi marcado por 

questionamentos em torno das estruturas binárias, iniciados 

no século XVI, com a visão reducionista, monocultural e 

etnocêntrica, que culminaram com a negação de direitos não 

só a homossexuais como também a mulheres, negros e 

indígenas. Os conflitos e as rupturas fizeram surgir estudos 

pós-coloniais, antirracistas, feministas e queer, que discutem 

as concepções normalizadoras dos gêneros, das raças e das 

sexualidades, como assinala Moita Lopes. 
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Essas considerações em torno de problemas ligados ao 

gênero e à sexualidade são importantes para contextualizar a 

obra de Anna Cláudia Ramos e Antônio Schimeneck. As 

reflexões apresentam, ainda, a relevância do livro no quadro 

das publicações dirigidas ao público jovem, que mostram, 

repetindo Roberto Lent, que nossa sociedade não é formada 

por homens e mulheres, mas por pessoas. 

A obra Por que eu não consigo gostar dele/dela? 

O livro de Anna Cláudia Ramos e Antônio Shimeneck é 

apresentado pelos próprios autores e prefaciado pela 

psicanalista Regina Navarro Lins. É organizado em partes, que 

podem ser lidas a critério do leitor, com quatro contos, dois de 

cada autor. Em cada uma das partes, após os dois contos, há 

vários depoimentos sobre questões ligadas às relações 

familiares e sociais em razão da orientação sexual e afetiva 

dos indivíduos. 

Como comentamos anteriormente, a obra é primorosa 

em relação à organização; em uma parte, os narradores 

oniscientes contam histórias de um personagem feminino e, 

na outra parte, as histórias são contadas sob o ponto de vista 

de um narrador masculino. Há uma interessante integração 
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entre texto verbal, texto não verbal e projeto gráfico, 

portanto, os múltiplos códigos promovem um diálogo que 

contribui para a significação total da obra. Considerando que 

todos os elementos presentes no livro fazem parte de sua 

estrutura, buscamos auxílio da teoria semiótica de Peirce, que 

investiga os signos em sua totalidade, os verbais e os não 

verbais. Buscamos, também, o auxílio de obras inspiradas na 

concepção semiótica de extração peirciana, como a de 

Simões. 

Em linhas gerais, a teoria semiótica de Peirce tem 

como objetivo a busca da verdade, que é a significação de um 

signo. De acordo com essa teoria, vivemos rodeados de 

signos; podemos afirmar, desse modo, que a obra Por que eu 

não consigo gostar dele/dela é um signo. A interpretação 

desse signo se dá graças à semiose, ou seja, ao processo de 

interpretação, em que o signo se desenvolve na mente 

interpretadora, tornando-se mais desenvolvido. Esse processo 

se dá numa triangulação, na qual são necessários o signo ou 

representamen, ou seja, aquilo que representa alguma coisa 

para alguém, o objeto ou referente, isto é, a coisa 

representada, e o interpretante, que é o signo criado na 

mente do receptor. Em relação àquilo que representam, isto 
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é, ao objeto, há três classes de signos: ícones ou semelhanças, 

que servem para transmitir ideias das coisas que representam, 

imitando-as; índices ou indicações, que mostram algo sobre as 

coisas por estarem conectadas a elas e, por fim, há os 

símbolos, que foram associados a seu significado pelo uso, 

como, por exemplo, as palavras, as frases, o discurso, os livros 

(SIMÕES, 2009). 

Por meio da teoria da iconicidade verbal (SIMÕES, 

2009), é possível observar o livro em sua materialidade visual. 

De acordo com os postulados de Peirce, qualquer signo se 

fundamenta em uma imagem mental de algo, que é a imagem 

primeira, representada por um ícone que guarda relação com 

o pensamento por um sinal sonoro ou gráfico, como os 

pictogramas e os ideogramas. 

É inquestionável a importância do elemento imagético 

na obra Por que não consigo gostar dele/dela? , daí considerar 

todos os aspectos visuais nela presentes, isto é, a 

diagramação, as imagens e o projeto gráfico do texto. 

Segundo Simões, a iconicidade é “a potencialidade de 

materializar nas mentes interpretadoras signos-referência, 

que deflagrem o processo interpretativo, independente do 

código em uso” (2007, p. 42). Portanto, de acordo com a 
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pesquisadora, o texto, isto é, as imagens textuais que 

produzem a iconicidade, podem fazer emergir imagens 

mentais, que, por sua vez, deflagram raciocínios. 

De acordo com a semiótica de extração peirciana, 

todos os atributos plásticos de um texto têm grande 

importância; portanto, o projeto gráfico, a organização das 

narrativas, os depoimentos, o contraste de cores, o 

espelhamento dos títulos e as partes do livro organizadas em 

posições contrárias são elementos de significação. Vemos que 

todos esses itens obedecem a um primoroso projeto, que 

representa um mapa de leitura para a obra de Anna Claudia 

Ramos e Antônio Schimeneck. Pela disposição de todos os 

elementos paratextuais e textuais que compõem a obra, 

observamos que, iconicamente, ela tem como fio condutor os 

opostos, de que tratamos nas próximas linhas. 

Os elementos paratextuais 

Em relação ao projeto gráfico de Raquel Matsushita, o 

livro oferece a possibilidade de nós, leitores, também 

participarmos de sua organização. A denominação de capa e 

contracapa ou quarta capa vai depender da forma como 

manuseamos o objeto livro. A leitura, também, pode ser feita 
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segundo nossa escolha. Podemos ler os contos e os 

depoimentos na ordem como estão dispostos e, em seguida, 

passar para a outra parte, do outro lado, e seguir a mesma 

ordem de leitura, ou ler os textos ficcionais e depois os textos 

não ficcionais ou vice-versa. Estaremos seguindo os opostos 

que partilham do projeto da obra a despeito de nosso plano 

de leitura. Em uma seção do livro, aparecem a ficha técnica, a 

dedicatória, o sumário e o prefácio, seguidos da parte textual; 

no outro pedaço, em sentido contrário, estão dispostos a lista 

nominal dos colaboradores da edição do livro, o sumário e a 

apresentação da obra feita pelos autores, seguidos do texto. 

Como vemos, a ordem de leitura fica a critério do 

leitor, que tem em suas mãos um livro dividido em partes que 

podem ser independentes, uma parte em cada sentido, se 

assim o desejar. Ainda, em relação aos elementos 

paratextuais, nas capas, vemos que o título da obra aparece 

espelhado (Figura 1). 
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Figura 1 – Capa do livro 

 

Fonte: RAMOS, Anna Claudia e SCHIMENECK, Antônio. 
Por que eu não consigo gostar dele/dela? Rio de Janeiro: Oficina Raquel, 

2020. 

A forma espelhada, isto é, contrária, invertida do título 

lembra a expressão popular “invertido”, que tem raízes no 

conceito iluminista de homossexual, como apresenta a 

acepção 2 do Dicionário Online de sinônimos (2022): 

homossexual, pederasta, bicha. Esse título, que está numa 

caixa, pode representar, também, o tronco e a cabeça do 

menino ou da menina, cujas pernas aparecem abaixo das 

caixas. 

A sociedade, de um modo geral, seguindo a tradição 

iniciada no século XVI, tem como norma a heterossexualidade 

e, por meio desse pensamento, organiza todos os 

procedimentos, sendo, portanto, considerados dissidentes 
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aqueles que não se encaixam nesse modelo. Como 

observamos, o título que aparece nas capas é um elemento 

icônico, oferecendo pistas para a formação da significação da 

obra na mente interpretadora. 

Contrariamente, no interior do livro, na segunda capa 

de cada parte, esse título não tem mais as letras invertidas. 

Podemos associar essa disposição das letras às formas de 

parecer e de ser do sujeito, isto é, a capa espelhada é o sujeito 

considerado avesso à ordem da hegemonia de sexo e de 

gênero. As letras dispostas da forma oposta à capa, poderiam 

ser um índice de que esse sujeito, em seu íntimo, se expressa 

como realmente é. Essa segunda capa também pode ser 

considerada um convite ao leitor para adentrar um universo 

no qual não há diferenças, com discussões sobre a sexualidade 

e o afeto dentro de uma normalidade incompreendida pelas 

convenções morais e sociais. (Figura 2) 
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Figura 2 – Segunda capa 

 

Fonte: RAMOS, Anna Claudia e SCHIMENECK, Antônio. 
Por que eu não consigo gostar dele/dela? Rio de Janeiro: 

Oficina Raquel, 2020. 

Podemos associar os conflitos presentes na obra de 

Anna Claudia Ramos e Antônio Schimeneck à reflexão de 

Butler (2003) segundo a qual a sociedade qualifica os 

indivíduos em humanas/humanos em razão da conformidade 

entre sexo, gênero, prática sexual e desejo. Considerando a 

visão iluminista da mulher e do homossexual, só o homem 

heterossexual poderia ser visto como ser humano. 

Obedecendo à delimitação dos opostos, vemos que os 

depoimentos, no projeto do livro, estão em outro plano, como 

vemos na Figura 3. 
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Figura 3 – Interior do livro 

 

Fonte: RAMOS, Anna Claudia e SCHIMENECK, Antônio. 
Por que eu não consigo gostar dele/dela? Rio de Janeiro: 

Oficina Raquel, 2020. 

Esse plano poderia representar o sentimento de 

superação de pessoas que enfrentaram problemas 

semelhantes aos dos personagens. Dando prosseguimento à 

descrição do projeto gráfico do livro, fazemos referência às 

caixinhas que acompanham a publicação. Elas podem ser 

montadas pelo leitor e lembram a expressão popular “sair da 

caixinha”; na obra, os personagens de ficção e os seres reais 

discutem livremente as questões ligadas à sua sexualidade 

(Figura 4). 
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Figura 4 – Objetos que acompanham o livro 

 

Fonte: RAMOS, Anna Claudia e SCHIMENECK, Antônio. 
Por que eu não consigo gostar dele/dela? Rio de Janeiro: 

Oficina Raquel, 2020. 

A caixa que também aparece na capa, em cujo interior 

está o título da obra, pode simbolizar que cada indivíduo é 

uma caixinha que pode ser observada por vários ângulos. A 

pessoa, portanto, não pode ser avaliada apenas por um 

aspecto, capaz de levá-la à exclusão e à estigmatização. Assim 

também são considerados indivíduos como as mulheres, os 

negros, os portadores de necessidades especiais, os 

moradores de comunidades e outros grupos estigmatizados 

por não pertencerem aos padrões aceitáveis. Finalizamos esta 

seção com um trecho do depoimento de Caio Riter, presente 

no livro: “... a sexualidade é plural, tal como a vida é plural, 
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como as pessoas são plurais” (RAMOS; SCHIMENECK, 2020, p. 

16). 

Os elementos textuais 

A parte do texto verbal da obra, como já observamos, é 

formada de dois opostos. Inicialmente, aparecem os textos 

ficcionais e, após estes, os depoimentos; portanto, nos textos 

verbais, encontramos narrativas inspiradas em fatos reais e 

relatos que guardam muitas semelhanças com as narrativas 

ficcionais. Vejamos algumas considerações sobre os textos de 

ficção. 

Os contos 

Obedecendo à organização da obra, que segue os 

contrários, os textos verbais se encaixam no mesmo projeto. 

Em cada lado do livro, aparecem dois contos; de um lado, 

essas narrativas são escritas na perspectiva de um narrador 

masculino, portanto, em 1ª pessoa; do outro lado, as histórias 

são narradas em 3ª pessoa, em que o narrador onisciente 

conta a história de um personagem feminino. Ainda, seguindo 

os opostos, os contos homônimos ao título são narrados em 

1ª e 3ª pessoa, respectivamente: Por que não consigo gostar 
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dela?, de Anna Claudia Ramos, tem o narrador em 1ª pessoa; 

Por que não consigo gostar dele?, de Antônio Schimeneck, é 

narrado em 3ª pessoa. 

As histórias do livro têm narrativas com personagens 

adolescentes que enfrentam a angústia não só por serem 

considerados diferentes, como também por serem obrigados 

a se ajustar aos padrões determinados. Os personagens vivem 

o dilema de já reconhecerem sua individualidade, ao mesmo 

tempo em que percebem as expectativas do meio familiar e 

social em relação ao seu papel determinado pelo sexo: se 

nasceu menino deve namorar uma menina; se nasceu menina 

deve se relacionar afetivamente com um menino. Cazeiro, 

Souza e Bezerra (2019) consideram que esse procedimento da 

sociedade tem a finalidade de manter o status quo de 

dominação de uma hegemonia de sexo e de gênero sobre as 

chamadas minorias, nas quais os indivíduos homossexuais 

estão enquadrados, como mostra esta passagem: 

― Trouxe violinha, especialidade da casa 
― apontou o quiosque. 
― Para reporem as energias ― piscou o 
olho para Suzanna e gracejou: ― 
comportem-se. (RAMOS, 2020, p. 13) 
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Esse excerto da narrativa Por que eu não consigo 

gostar dele mostra que o pai do personagem Suzanna, 

irrefletidamente, deduziu que, se a filha estava conversando 

com um menino, este seria, certamente, seu namorado. Na 

história, embora a mãe tivesse declarado seu total apoio à 

filha em qualquer dificuldade, a garota sente um pouco de 

aflição diante da expectativa do pai. 

Na narrativa de autoria de Schimeneck, Por que não 

consigo gostar dele?, o personagem João, se vê oprimido por 

não corresponder às expectativas dos colegas de classe, 

chegando a ficar doente. Felizmente, a colega escolhida pelo 

grupo para ser a namorada desse personagem percebeu a 

dificuldade pela qual o garoto passava e presenteou-o com um 

livro com a seguinte dedicatória: 

Antes eu achava que você não gostava de 
mim, agora tenho certeza que você gosta 
tanto que não quis me namorar só pra 
enganar uns e outros lá do colégio. Só pros 
outros pensarem que você não é o que 
você sabe que é. 

Te amo, menino lindo! Você é 
megacorajoso. Pense nisso! Um dia não vai 
precisar esconder nada de ninguém. 
Quero ser sua amiga pra sempre. 
Beijinhos, Duda J<3J<3J. (RAMOS, 2020, p. 
16, grifos da autora) 
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Como afirma Regina Navarro Lins, no prefácio do livro, 

as histórias presentes revelam situações comuns, que ocorrem 

no dia a dia, pois a sociedade espera que os indivíduos 

desempenhem os papéis que lhes foram determinados, isto é, 

o relacionamento afetivo e sexual com o sexo oposto. No 

projeto da obra, as narrativas de ficção são inspiradas em 

situações típicas enfrentadas pelo jovem dissidente. 

Na compreensão de um texto à luz da iconicidade, 

devemos considerar, também, sua plasticidade. Segundo 

Simões, esse atributo pode ser estendido ao plano abstrato, já 

que formamos imagens no processo de raciocínio. A 

compreensão de textos, desse modo, se realiza a partir de 

uma negociação entre as imagens mentais construídas por um 

enunciador e reconstruídas por um leitor. A iconicidade pode 

ser observada, também, no plano da estruturação gramatical 

e, de acordo com a mesma pesquisadora, na trama textual, a 

seleção lexical, a ordem dos elementos frasais, a eleição do 

gênero e do tipo textual são itens que devem ser considerados 

porque fazem parte da iconicidade textual. O registro de 

língua, do mesmo modo, pode ser incluído no plano da 

iconicidade textual. 
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Observamos que as narrativas de Por que eu não 

consigo gostar dele/ dela?  são escritas, predominantemente, 

em um registro mais coloquial, como vemos no trecho de Por 

que eu não consigo gostar dele?: 

― Tá namorando, hein? 
― Nem vou comentar. 
― Relaxa, filha. É bacana conhecer gente 
nova. Além disso, vai ser bom ter um 
genro pra trocar uma ideia, tem muita 
mulher no pedaço. (SCHIMENECK, 2020, p. 
14) 

Podemos observar também o mesmo registro de língua 

na narrativa Por que não consigo gostar dela? Vejamos este 

trecho: 

Na segunda-feira foi horrível. Todo mundo 
estava esperando que eu fosse ficar com a 
Duda. Mas me deu uma coisa estranha por 
dentro. Eu comecei a ficar tão irritado que 
nem falei com a Duda. Evitei cruzar com 
ela o quanto pude. Fiz isso durante umas 
duas semanas. Os boatos do colégio se 
dividiam entre eu ser gay, metido ou 
maluco. E a Duda não falava nada. Só me 
olhava, de longe. (RAMOS, 2020, p. 13) 

Esse excerto destacado mostra o predomínio de 

orações curtas, justapostas. A progressão textual também é 

típica da oralidade e da linguagem do jovem: “Todo mundo 

estava esperando que eu fosse ficar com a Duda. Mas me deu 
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uma coisa estranha por dentro. Eu comecei a ficar tão irritado 

que nem falei com a Duda”. Vemos que o narrador 

personagem prefere repetir o substantivo Duda, sem fazer 

referência por meio de outro substantivo, como “menina”, 

“garota”, ou o pronome pessoal oblíquo tônico “ela”. 

Nos trechos citados, vemos que o tom coloquial se 

confirma na seleção lexical, com palavras e expressões típicas 

de situações informais e próprias de um público jovem, como 

a expressão “no pedaço”, que aparece no trecho: “Além disso, 

vai ser bom ter um genro pra trocar uma ideia, tem muita 

mulher no pedaço”. A expressão “ficar com”, que aparece no 

texto de Ramos (2020), além de ser coloquial, é típica da 

linguagem dos jovens: “Todo mundo estava esperando que eu 

fosse ficar com a Duda”. 

Há um bom número de interjeições, expressões típicas 

da oralidade, como a que aparece na passagem: “― Tá 

namorando, hein?” Na mesma passagem, vemos o fenômeno 

fonológico da aférese (está > tá), em que fonemas no início da 

palavra são suprimidos. Esse emprego também é próprio do 

registro coloquial. Esses poucos exemplos mostram que os 

textos têm uma linguagem bem adequada ao público-alvo da 

obra. 
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Os dois outros contos relatam as situações típicas do 

conflito de adolescentes com a sua sexualidade e as 

hostilidades do meio social e familiar. A segunda história de 

Schimeneck (RAMOS; SCHIMENECK, 2020), escrita sob o ponto 

de vista de um narrador masculino, se inicia com a sua partida 

da cidade natal, após completar dezoito anos, decidido a 

tomar o próprio rumo. Após essa introdução, o narrador 

personagem faz uma volta ao tempo, narrando uma existência 

marcada por brincadeiras e hostilidades por parte da 

sociedade e agressão física de seu pai, que o submeteu, 

inclusive, a uma terapia psicológica e religiosa. O inventário de 

constrangimentos e sofrimentos é feito durante a viagem e 

finaliza com a chegada do personagem à rodoviária, onde 

Tiago, antigo companheiro de terapia, o esperava para uma 

vida de liberdade, sem cobranças externas. 

No segundo conto de Ramos (RAMOS; SCHIMENECK, 

2020), o narrador relata a história do personagem feminino, 

Gilmara que, em razão da incompreensão do pai, resolve 

procurar o avô que não conhecia e pedir-lhe abrigo. Nesse 

encontro, toma conhecimento de que esse avô, no passado, 

ao assumir sua sexualidade, fora rejeitado pelo filho. 
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Como afirmamos anteriormente, o registro de língua, a 

seleção lexical e a estruturação sintática presentes na obra 

são, predominantemente, típicos da linguagem coloquial. O 

conto “O inventário de erros”, de Schimeneck, entretanto, 

foge a esse padrão, com registro de língua e vocabulário mais 

cuidados. A diagramação do texto, com o predomínio de 

orações curtas, separadas por ponto, causa um efeito 

estilístico diverso das outras histórias. Essa estrutura provoca 

no leitor uma reflexão sobre cada enunciado de forma 

cinematográfica, ou seja, a disposição de frases leva o leitor a 

formar a imagem mental das cenas, como mostra o excerto 

seguinte: 

Refrear. Pensar em outra coisa. Manipular 
o pensamento doentio. 
A regra. 
Para se manter nela, foram criados os 
exercícios de desomossexualização, 
através da repetição contínua do mantra: 
― Sou homem, tenho comportamento de 
homem. 
― Os atos homossexuais são repulsivos e 
antinaturais. 
Domar o cérebro. Ele comanda tudo. 
(SCHIMENECK, 2020, p.25) 

A configuração da história passa para a mente 

interpretadora a noção do ambiente da terapia de 
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condicionamento imposta ao narrador, por meio do 

predomínio de orações absolutas, separadas por ponto ou 

vírgula. A seleção lexical com verbos, substantivos, adjetivos e 

expressões formadas por substantivos e adjetivos também 

contribui para a formação das imagens mentais, importantes 

para o processo de compreensão: refrear, pensar, manipular, 

domar, regra, pensamento doentio, atos homossexuais, 

repulsivos, antinaturais. 

Os depoimentos 

A mesma temática abordada nos textos ficcionais é 

abordada nos depoimentos. Ao ler os testemunhos das 

pessoas, percebemos muitos pontos em comum entre os 

textos ficcionais e os textos não ficcionais, a começar pelas 

palavras de Rodrigo Maciel, cujas angústias inspiraram Anna 

Claudia Ramos a criar o conto Por que não consigo gostar 

dela? e, mais tarde, juntamente com Antônio Schimeneck, 

editar uma obra com outras narrativas e também com a parte 

dos depoimentos. As histórias, como a própria Anna Claudia 

revela, foram inspiradas em fatos, com o intuito de levar uma 

palavra de compreensão para o jovem LGBTQIA+ que, muitas 

vezes, por falta de informação, orientação e rodeado de 
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pessoas também desinformadas e presas a conceitos radicais, 

passa a ter uma existência com sentimento de culpa, 

chegando a tomar decisões extremas, como vemos em uma 

das histórias. 

Os depoimentos de pessoas LGBTQIA+ e de indivíduos 

que defendem essa causa, contribuindo com seu 

conhecimento na criação de histórias, nas práticas de leitura, 

no ensino, no suporte psicológico, espiritual e afetivo, vêm 

reforçar as reflexões provocadas pelas histórias de ficção. 

Vários depoimentos reforçam para o leitor as questões 

trazidas nas histórias de ficção, como o sentimento de medo e 

constrangimento nas situações de agressões verbais e 

brincadeiras de colegas, os rompimentos familiares e o 

sentimento de culpa provocado por incompreensão. 

A leitura proporciona uma troca de sentidos não 

somente entre o leitor e o autor, mas também com a 

sociedade onde se encontram, como lembra Cosson (2014). 

Segundo o autor, os sentidos do texto são resultados de trocas 

de pontos de vista entre indivíduos que estão situados num 

dado meio, em uma época. As dificuldades enfrentadas pelos 

personagens, no caso, dos contos da obra Por que eu não 

consigo gostar dele/dela? refletem uma visão de mundo da 
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sociedade em que se situam as histórias. A literatura, 

também, como afirma Cosson, permite que sejamos outros, 

vivamos a experiência presente na ficção e, ainda, 

continuemos a ter nossa própria identidade. Por meio da 

leitura literária, portanto, o leitor passa a viver a experiência 

do personagem, podendo se identificar com esse sujeito 

ficcional ou compreender os dramas relatados. 

Considerações finais 

Felizmente, o mundo caminha para novas descobertas 

e disseminação de informações que muito podem ajudar os 

jovens chamados dissidentes, que resistem em assumir o 

papel que lhes é imposto. A literatura pode colocar os 

sentimentos em palavras e dar coragem para o indivíduo se 

aceitar, assumindo seus desejos e afetos, de acordo com as 

palavras do jovem que inspirou a elaboração do conto que 

representou o ponto de partida para a criação da obra Por que 

eu não consigo gostar dele/dela?. 

O livro de Anna Claudia Ramos e Antônio Schimeneck 

apresenta um diálogo perfeito entre texto verbal e texto não 

verbal, oferecendo inúmeras possibilidades de leitura, com 

novas descobertas e convites a reflexões. Os depoimentos 
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mantêm uma perfeita harmonia com os textos de ficção, 

podendo levar o leitor a estar no lugar dos personagens, 

experimentando suas dificuldades e mostrando-lhe a 

dimensão de atitudes discriminatórias em relação a pessoas 

consideradas fora dos padrões hegemônicos de 

masculinidade. A força das narrativas e dos depoimentos 

provocam o sentimento de compaixão não só em relação às 

pessoas LGBTQIA+ como também aos outros indivíduos que 

fazem parte das chamadas minorias: mulheres, negros, 

indígenas, portadores de deficiências, imigrantes e moradores 

de comunidades. 

Sabemos que o tema abordado pela obra pode 

provocar alguma reação contrária por parte de famílias mais 

conservadoras, mas a discussão sobre temas considerados 

tabus é necessária, pois determinadas atitudes mostram, 

muitas vezes, falta de esclarecimento. A leitura de narrativas e 

depoimentos como aqueles que estão presentes na obra de 

Anna Claudia Ramos e Antônio Shimeneck pode ser uma 

forma de apresentar realidades aos jovens com as quais se 

identificam, promovendo o autoconhecimento e a autoestima. 

A leitura e a discussão de temas considerados polêmicos pelas 

novas gerações podem, também, ser um caminho para que 
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tenhamos um mundo mais leve, mais justo e livre do peso do 

preconceito promovido pela desinformação. 
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MONSTROS E SUBJETIVIDADE QUEER: ALGUNS 
APONTAMENTOS DE LEITURA NOS ÁLBUNS INFANTIS DE 

OLGA DE DIOS 

John Brendo Diniz Oliveira 1 

“Os monstros 
encarnam, pois, 
receios e desejos 
vários e são sempre 
lugar para a reflexão 
dos limites do 
‘normal’, para o 
questionamento do 
lugar do Homem num 
Universo 
desconhecido, repleto 
de bestas medonhas 
[...]”. 

Ana Margarida Ramos 

Introdução 

No final do século XIX, a literatura infantil brasileira 

começa a circular entre as escolas de maneira didática a fim 

de que os(as) professores(as) ensinassem as crianças, por 

meio de um viés sistemático, lúdico e prazeroso, os valores 

morais e sociais como modelos do engendramento de uma 

cultura escolar urbana, segundo o ponto de vista republicano 

de instrução (MORTATTI, 2001). Entretanto, nas décadas finais 

                                                           
1
Graduado em Letras-Espanhol, pós-graduado em Literatura Infantojuvenil 

na UFF e mestrando em Teoria da Literatura e Literatura Brasileira na UFF. 
Lattes: http://lattes.cnpq.br/0164785620004696 
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do século XX, houve um marco histórico de produção e de 

consumo de livros infantil e juvenil, conhecido como “boom”. 

Com isso, o caráter pedagógico do livro para crianças no Brasil 

de 1970 a 1990 passou a ser questionado em razão da 

liberdade literária e mercadológica: 

O impulso que a literatura infantil e juvenil 
recebeu a partir dos anos 70 no Brasil e 
que ficou conhecido como o boom dessa 
modalidade literária, pôs em circulação, no 
país, uma produção altamente 
significativa, tanto em volume como em 
qualidade de material. Como 
consequência, os livros destinados à 
criança e ao jovem, antes relegados aos 
desvãos das livrarias, passaram a ocupar 
espaços mais nobres. (SILVA, 2009, p. 107) 

Diante desse marco, a literatura infantil é retomada 

por pesquisadores que apontaram novas questões nas 

características da produção da literatura infantil do Brasil, tais 

como as variações entre o gênero didático e o literário, em 

favor da liberdade (KIRCHOF; BONIN; SILVEIRA, 2013). Dessa 

maneira, muitos críticos e intelectuais começaram a 

desconstruir as representações estereotipadas encontradas 

nos livros que eram direcionados ao público infantil. Logo, 

pensarmos na liberdade de pensamento na literatura revela-
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se um caminho que proporciona a construção de um mundo 

para além do que está na obra, possibilitando o rompimento 

de paradigmas implementados pela sociedade. 

Nesse cenário, a literatura infantojuvenil ampliou seus 

horizontes, ganhando espaços dentro do campo da literatura 

como forma de ratificar a liberdade de pensamento para a 

educação das crianças e dos jovens. Consequentemente, essa 

manifestação da literatura torna-se produtiva e fecunda, 

constituindo um “campo fértil para a tematização de 

diferenças étnicas, etárias, raciais, de deficiência, de 

orientação sexual, de gênero, de conformação corporal” 

(KIRCHOF; BONIN; SILVEIRA, 2013, p. 1045). O interesse de 

leituras e de pesquisas por essas temáticas fez-se mais 

acessível, especialmente nos anos 2000, no panorama social 

mais amplo, com reflexos em um conjunto de produções 

direcionadas às crianças (KIRCHOF; BONIN; SILVEIRA, 2013). 

Desse modo, escrever, publicar e consumir conteúdos 

que nos fazem pensar e questionar sobre a diversidade sexual 

nos álbuns infantis é sair da zona de conforto, além de levar 

para o mundo, de forma lúdica e agradável, a existência desse 

pluralismo de identidades que deve pautar qualquer 

sociedade democrática. Ademais, um indivíduo que não tenha 
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acesso às formas de existências plurais é capaz de adotar uma 

política de elementos contraditórios e conflitivos que podem 

trazer consequências perigosas para grupos 

historicamente/socialmente marginalizados. 

Considerando essa breve apresentação da construção 

histórica da literatura infantojuvenil e a capacidade que ela 

tem de ser um instrumento que possibilita a grupos 

marginalizados ocuparem uma posição de 

existência/resistência, o objetivo deste artigo é 

compreendermos a forma com que a figura do monstro é 

tratada nas narrativas dos álbuns de Olga de Dios, cuja tônica 

direciona-se para a ideia de uma subjetividade queer. A fim 

disso, na primeira seção, contextualizaremos as consequências 

e os obstáculos que pessoas pertencentes à comunidade 

LGBTQIA+ enfrentam durante o seu dia a dia. Dessa maneira, 

entenderemos o ato de “sair do armário” como forma de 

aceitação e de coragem, objetivando o respeito e o espaço 

dessa comunidade na sociedade. Essa seção servirá de pano 

de fundo para o entendimento de como recebemos, enquanto 

leitores, a produção da autora. Na segunda seção, 

pontuaremos as questões relacionadas à diversidade sexual 

dentro da literatura Infantojuvenil e à reapropriação do queer 

244



que, conforme a análise que empreenderemos, materializa-se 

nos corpos dos monstros, construídos culturalmente. Para 

tanto, lançaremos mão da ideia do queer como meio de 

libertação da identidade, que, segundo Butler (2014), é 

construída como um ato ou, até mesmo, como uma 

performance. 

Além disso, utilizaremos como objeto de estudo as 

obras Monstro Rosa e Em Família da autora e ilustradora 

espanhola Olga de Dios, a partir das quais discutiremos a 

questão dos monstros na literatura para a infância como 

forma de representação. Para a justificativa deste trabalho, 

faz-se urgente reconhecer a importância de que assuntos 

como os supracitados sejam tratados em todas as idades, visto 

que o preconceito e a violência se intensificam cada vez mais 

no Brasil, onde há, conforme o notório trabalho de 

levantamento e de pesquisa do Grupo Gay da Bahia (GGB), 

“importantes grupos que evidenciam e tornam 

geograficamente reconhecidas as múltiplas violências [...] 

desde processos relacionados à violação, até os crimes de ódio 

– mortes cometidas com requintes de crueldade e violência” 

(OLIVEIRA, 2020, p. 14). Afinal, as normas estabelecidas pela 

sociedade, que funcionam como espécies reguladoras de 
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gênero, determinam sobre o sujeito a maneira de vida e de 

expressão. 

Entretanto, sob tais determinações, os sujeitos não são 

apenas conduzidos por uma normalidade ou padrão, como 

também pela formação de uma sociedade que predestinará 

outros sujeitos, os quais, de alguma forma, serão acometidos 

por esse padrão (BUTLER, 2014). Segundo Butler (2014), o 

gênero não define alguém pelo que “é”, e tampouco pelo que 

esse alguém “tem”. Entender essa questão vai muito além do 

conceito de sexo biológico e nos convida a enxergar o gênero 

como aparato 

[...] pelo qual a produção e a normalização 
do masculino e do feminino se manifestam 
junto com as formas intersticiais, 
hormonais, cromossômicas, físicas e 
performativas que o gênero assume. Supor 
que gênero sempre e exclusivamente 
significa as matrizes ‘masculino’ e 
‘feminina’ é perder de vista o ponto crítico 
de que essa produção coerente e binária é 
contingente, que ela teve um custo, e que 
as permutações de gênero que não se 
encaixam nesse binarismo são tanto parte 
do gênero quanto seu exemplo mais 
normativo. Assimilar a definição de gênero 
à sua expressão normativa é reconsolidar 
inadvertidamente o poder da norma em 
delimitar a definição de gênero. Gênero é 
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o mecanismo pelo qual as noções de 
masculino e feminino são produzidas e 
naturalizadas, mas gênero pode muito 
bem ser o aparato através do qual esses 
termos podem ser desconstruídos e 
desnaturalizados. (BUTLER, 2014, p. 253) 

Nesse sentido, pensando na ideia da (a)normalização e 

do corpo estranho, Louro (2004) argumenta que os corpos se 

alteram continuamente e que as marcas de gênero e de 

sexualidade são também cambiantes e provisórias dentro do 

contexto cultural. Dessa maneira, aquele visto como 

“estranho”, que está fora dos padrões apresentados pela 

heteronormatividade, acaba sendo excluído e calado pela 

maioria. De outro modo, “compreender o mundo de uma 

maneira não normalizadora exige mais do que pensar em 

famílias diversas, em inclusão, em mais do mesmo” 

(MISKOLCI, 2012, p. 61). Nessa perspectiva do “estranho”, 

somos convocados a fazer o uso da Teoria Queer, uma vez que 

ela pensa a subjetividade de forma alargada, permitindo 

inúmeras interpretações, principalmente, no que tange às 

figuras dos monstros que povoam os álbuns infantis da 

escritora espanhola Olga de Dios, nosso objeto principal de 

reflexão. 
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Pensando na ideia da construção dos monstros como 

representação do corpo estranho, Cohen (2000) afirma que a 

percepção da corporificação do monstro surge num certo 

momento cultural em meio às encruzilhadas metafóricas. Ele 

incorpora, em seus numerosos aspectos: o medo, o desejo, a 

ansiedade e a fantasia, dando-lhes a estranheza e a 

independência. Refletindo sobre isso, percebe-se que essa 

concepção: 

[...] A ‘pedagogia dos monstros’ não 
desenvolve uma pedagogia dirigida à formação 
de monstros nem uma pedagogia que utilize os 
monstros com fins formativos. A pedagogia dos 
monstros recorre aos monstros para mostrar 
que o processo de formação da subjetividade é 
muito mais complicado do que nos fazem crer 
os pressupostos sobre o ‘sujeito’ que 
constituem o núcleo das teorias pedagógicas – 
críticas ou não. (SILVA, 2000, p. 20) 

Visto que a subjetividade apresentada pelos monstros 

se torna, no mínimo, duvidosa quando suas características não 

apresentam gênero, raça, etnia etc., trabalhar com as obras da 

autora e ilustradora Olga de Dios possibilita-nos perceber 

novas formas de se quebrar os paradigmas imputados a um 

corpo e (re)construir novos aspectos sobre essa identidade, 

mostrando a falibilidade dos métodos tradicionais em 

organizar os atributos e a experiência humana. Esse território 

248



“desterritorializado” convocado pelo monstro é uma geografia 

que sempre foi vista como ameaçadora e, portanto, vem 

sendo um espaço cultural sempre contestado (COHEN, 2000), 

ocupando, então, um lugar “dentro do armário”. 

O papel do monstro na literatura infantojuvenil 

A literatura infantojuvenil e sua diversidade 

A Literatura infantojuvenil pode ser um veículo para 

romper preconceitos e discriminações, construindo novos 

olhares para a diversidade. Contudo, apesar desse caráter 

(trans)formador, é preciso ter em mente que a literatura, em 

particular a Literatura Infantojuvenil, sempre esteve atrelada 

ao contexto social e cultural no qual ela se estabeleceu. Dessa 

forma, muitas vezes, as obras são “produzidas dentro de 

contextos, valores, quadros de referência e verdades em que 

seus autores e autoras se situam” (SILVEIRA, 2003, p. 3), 

podendo não condizer com a realidade daqueles(as) que 

escapam do padrão normativo da sociedade, como pessoas 

LGBTQIA+. Ademais, para que um(a) pesquisador(a) produza 

materiais sobre essas questões, é importante que ele(a) tenha 

referências no campo da Literatura Infantojuvenil que se 

articulem com a temática que será discutida.  
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A necessidade dessas discussões na literatura dá-se ao 

saber que, segundo o relatório anual de 2020 do Grupo Gay da 

Bahia, a cada 26 horas, um LGBTQIA+ morre de forma 

violenta, vítima de homicídio ou suicídio, o que “faz do nosso 

país o campeão mundial de crimes contra as minorias sexuais” 

(OLIVEIRA, 2020). Um dos motivos da constituição desse 

cenário é o fato que, no Brasil, a ideia de identidade de gênero 

e de orientação sexual ainda é centrada no padrão cis-

heteronormativo. Por consequência, Miskolci (2012) afirma 

que aqueles(as) que presenciam os efeitos de se desviarem do 

padrão tendem a não agir em prol do rompimento desses 

processos por verem, na discriminação, um alerta para aceitar 

a norma e evitar ser o próximo alvo da sociedade. Segundo 

Barcellos (2006), esse fato pode ser confirmado ao vermos 

críticas a autores(as) literários(as) que abordam temáticas 

relacionadas a sexualidades ou gêneros desviantes. 

O reconhecimento da importância desses assuntos em 

todas as idades e em todos os lugares pode contribuir para a 

redução das intolerâncias e das discriminações, além de 

permitir a representação política daqueles(as) que se sentem 

diferentes dos padrões (cis-hetero) normativos. Segundo Rojo 

(2013), para se educar, nos dias atuais, é necessário adotar 
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uma epistemologia e uma pedagogia múltiplas, isto é, uma 

maneira específica de compreender o mundo, no qual a 

diversidade local e a proximidade global tenham valores 

diante de uma perspectiva crítica. 

Ramos (2012) considera temáticas que abordam 

questões de gênero, de sexualidade, de guerra, de violência, 

entre outras, promovedoras, sobretudo, de caminhos para o 

questionamento e a reflexão. Esses temas podem permitir o 

esclarecimento e as críticas, de forma a contribuir para o 

conhecimento histórico, social e cultural, que podem ser 

vistos como um tabu. Tais temáticas têm sido objeto de 

(re)criações literárias constantes e multifacetadas na 

contemporaneidade. De acordo com Ramos (2008), o papel da 

literatura infantojuvenil deixa de ser a pregação de uma moral 

e passa a residir no desencadeamento de debates sobre o 

respeito às diversidades, uma vez que o gênero não está 

isento de reiterações das normas e pode, dessa forma, 

aproximar-se cada vez mais do(a) leitor(a). 

[...] o surgimento de uma nova literatura 
infanto-juvenil representa uma peça 
constantemente referida na literatura 
sobre a leitura na escola. Obras 
emancipatórias vêm tomar o posto das 
obras pedagogizantes, castradoras e, 
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abordando temáticas mais próximas ao 
cotidiano dos leitores e menos cerceadas 
por preocupações moralistas clássicas, 
serviriam duplamente para uma abertura 
crítica de suas mentalidades. (SILVEIRA, 
2005, p. 117) 

Nesse contexto, em conformidade com Zilberman 

(1985), a literatura infantojuvenil passa a ser um meio 

pedagógico que abrange questões pertinentes à diversidade 

nos currículos escolares, pois, além de permitir a valorização e 

a identificação dos(as) alunos(as), propicia uma nova visão 

sobre si mesmo(a), despertando as diferenças, até então, 

despercebidas em cada sujeito. Sendo assim, a autora defende 

que a literatura é essencial nos currículos escolares: 

A justificativa que legitima o uso do livro 
na escola nasce, de um lado, da relação 
que estabelece com seu leitor, 
convertendo-o num ser crítico perante sua 
circunstância; e, de outro, do papel 
transformador que pode exercer dentro 
do ensino, trazendo-o para a realidade do 
estudante e não submetendo este último a 
um ambiente rarefeito do qual foi 
suprimida toda a referência concreta. 
(LAJOLO; ZILBERMAN, 2003, p. 26) 

Desse modo, pode-se considerar a sala de aula um 

espaço de encontro de diversidades, pois é nesse ambiente 

que a criança descobrirá outras definições de identidades, de 
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culturas e a construção das representações sociais, sendo a 

Literatura Infantil um instrumento de mediação para essas 

discussões. Assim, como afirma Daros (2013), com a leitura de 

obras que problematizam a diversidade sexual e gênero, 

crianças e, até mesmo, adultos podem estabelecer “relações 

entre os personagens e suas histórias fictícias com situações 

reais do cotidiano, constituindo uma atmosfera de liberdade 

de representação das ideias e valores dos sujeitos“ (DAROS, 

2013, p. 179). Nesse viés, quais histórias e personagens 

podem nos levar a reflexões sobre a temática? Existem 

personagens característicos da Literatura Infantil, que 

possibilitem fazer essas relações? Caberia à representação do 

monstro nas histórias assumir o papel do sujeito abjeto e 

viabilizar essas discussões? 

A figura do monstro: reapropriação do queer? 

Segundo Safatle (2015), no final do século XIX, a 

palavra queer tinha a ideia de “bizarro”, “estranho”, 

“excêntrico” e passou a ser caracterizado como um termo 

pejorativo aos homossexuais. Entretanto, nos anos 1980, essa 

palavra foi atribuída a pessoas LGBTQIA+ num processo de 

ressignificação, que fez de um termo negativo e motivo de 
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vergonha uma forma de luta às forças normalizadoras, as 

quais tinham por objetivo a exclusão de dissidentes sexuais e 

de gênero (MISKOLCI, 2014). Nesse contexto, Louro (2004) 

declara que: o “queer” é o sujeito da sexualidade desviante 

que não quer ser incluído nem tolerado; 

[...] É um jeito de pensar e de ser que não 
aspira o centro nem o quer como 
referência; um jeito de pensar e de ser que 
desafia as normas regulatórias da 
sociedade, que assume o desconforto da 
ambiguidade, do ‘entre-lugares’, do 
indecidível. (LOURO, 2004, p. 7-8) 

Nesse mesmo cenário, outros vocábulos associados 

aos estudos sobre gênero e sexualidade passam a ser 

ressignificados. Segundo Salih (2015), Butler, uma das 

principais teóricas da Teoria Queer, passa a compreender, por 

exemplo, o conceito de identidade de gênero como uma 

performatividade constituída. Além disso, Butler considera, 

também, a materialidade dos corpos, afirmando que o gênero 

é construído como um ato, um tipo corporal, ou seja, o gênero 

é uma performance, sendo ela uma “construção que oculta 

normalmente sua gênese” (BUTLER, 2010, p. 199). 

O fato de a realidade do gênero ser criada 
mediante performances sociais contínuas 
significa que as próprias noções de sexo 
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essencial e de masculinidade e 
feminilidade verdadeiras ou permanentes 
também são constituídas, como parte da 
estratégia que oculta o caráter 
performativo do gênero e as possibilidades 
performativas de proliferação das 
configurações de gênero fora das 
estruturas restritivas da dominação 
masculina e da heterossexualidade 
compulsória. (BUTLER, 2010, p. 201, grifos 
da autora) 

Pensando nesse caráter performativo, para Preciado 

(2019), o que define o nosso sexo, supostamente, como 

homens ou mulheres, é meramente uma construção social. 

Desde pequenos, aprendemos a ser homens ou mulheres 

conduzidos por uma “norma” a qual tem a heterossexualidade 

como única e determinante. Sendo assim, como vimos 

ressaltando, aqueles(as) que escapam dessa norma são 

caracterizados como estranhos, perspectiva que pode ser 

associada à figura do monstro. 

O substantivo masculino da palavra monstro, 

etimologicamente (monstrum), é conhecido como o que é 

contra a ordem regular da natureza; anomalia, deformidade2. 

Isso posto, podemos relacionar a palavra àquele corpo que 

                                                           
2
Etimologia da palavra monstro retirada no dicionário online Michaelis. 

Disponível em: https://michaelis.uol.com.br. Acesso em: 27 jul. 2021. 
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não segue padrões, que se revela, que adverte. Cohen (2000) 

afirma que os monstros nascem entre as encruzilhadas 

metafóricas, caracterizando-se apenas como um corpo, e não 

como um sujeito. Essa corporificação dá-se devido a um certo 

momento cultural, ou seja, esse corpo monstruoso é 

autenticamente cultural. Ele é incorporado ao aspecto físico, à 

personalidade, de forma evidente, incluindo-lhe os medos, os 

desejos, as ansiedades e as fantasias que se destinam a uma 

independência e a uma vida estranha. O seu corpo é, ao 

mesmo tempo, corpóreo e incorpóreo; sua ameaça é a 

propensão a mudar. 

O horizonte no qual os monstros moram 
pode muito bem ser imaginado como a 
margem visível do próprio círculo 
hermenêutico: o monstruoso oferece uma 
fuga de seu hermético caminho, um 
convite a explorar novas espirais, novos e 
interconectados métodos de perceber o 
mundo [...] O monstruoso é uma espécie 
demasiadamente grande para ser 
encapsulada em qualquer sistema 
conceitual; a própria existência do 
monstro constitui uma desaprovação da 
fronteira e do fechamento [...]. (COHEN, 
2000, p. 31-32) 

Dessa forma, a imagem do monstro é vista com 

estranheza em todos os sentidos tradicionais da vivência 
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humana. Essa existência sobrenatural contrasta com qualquer 

ideologia/discurso tradicionalista, pois o monstro expõe, de 

modo arbitrário, que ele é mutável e inconstante. A sua 

persistência em causar estranheza resiste a qualquer 

identidade engessada. Com isso, percebemos que a figura do 

monstro está sempre em processo/desenvolvimento, e essa 

(re)construção dos personagens nas ficções tem mostrado a 

maneira pela qual eles são inseridos tanto nas narrativas 

quanto nas animações. 

As campanhas publicitárias, os filmes e as animações 

têm crescido cada vez mais. A diversidade nos produtos, 

qualquer que seja a categoria, demonstra que toda luta por 

direitos e combates contra o preconceito tem valido à pena. 

No entanto, essa aceitação não está agradando a todos, visto 

que falar desse assunto fere a integridade do bom e velho 

tradicional costume, sendo ela escandalizada aos quatro 

ventos com manifestações de incitação ao ódio e com 

agressões verbais ou, até mesmo, física. Assim, Louro (2004) 

assevera: 

[...] por um lado, alguns setores sociais 
passam a demonstrar crescente aceitação 
da pluralidade sexual e, até mesmo, 
passam a consumir alguns de seus 
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produtos culturais; por outro, setores 
tradicionais renovam (e recrudescem) seus 
ataques, realizando desde campanhas de 
retomada dos valores tradicionais da 
família até manifestações de extrema 
agressão e violência física. (LOURO, 2004, 
p. 28) 

A fim de pensar as questões que são relevantes à 

diferença, é notável que os contos de fadas, como os da 

Disney, na maioria das vezes, ensinam às crianças que o final 

feliz é sempre aquele em que o príncipe salva a princesa, e o 

monstro é o vilão. Para contextualizar, tomemos, como 

exemplo, a animação do longa-metragem Ariel, a sereia do 

mar. Nessa animação, Ariel sonha em se tornar humana e 

casar com o amor de sua vida, todavia a personagem tem seu 

dom vocacional roubado por um monstro marinho chamado 

Úrsula. Essa personagem com características desviantes, 

inspirada em uma drag queen famosa dos anos 1980, 

evidencia esse corpo estranho, que foge dos padrões, e essa 

representação nos possibilita a interpretação de um corpo 

queer. 

Apesar de algumas animações associarem as figuras 

dos vilões aos monstros, atrelando-lhes características não-

normativas, outras, que surgem na contemporaneidade, 
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buscam contrapor-se a esse discurso. Nessa perspectiva, o 

monstro, algumas vezes, já não é mais visto como um vilão. 

Podemos pensar, por exemplo, na animação da Pixar, Luca, 

que apresenta a vida de dois meninos os quais se viam 

diferentes da espécie humana titulada como normal. 

A longa-metragem aborda temáticas como aceitação, 

amizade, diversidade e importância do apoio familiar. Luca 

descobre que, com a ajuda do seu melhor amigo, Alberto, ao 

sair do mar, passa a ter características humanas. Porém, 

devido a sua identidade de monstro, o personagem enfrenta 

preconceitos da população junto ao seu amigo. Essa 

discriminação pautada na animação da Disney é marcada pelo 

desconhecimento e pelo (pré)conceito que os humanos têm 

sobre os monstros marinhos. 

No início, a família do Luca não o apoia em suas 

descobertas, mas, logo após vê-lo feliz, os pais abrem mão dos 

seus princípios e passam a apoiá-lo em suas conquistas. Isso 

mostra o quanto o apoio familiar pode ser importante para 

conquistarmos nossos sonhos e acreditarmos que somos 

sempre capazes. Com essa animação, percebemos que o 

medo, o temor e a estranheza que os indivíduos – metade 
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humanos e metade monstros – transmitiam, aos poucos, dão 

lugar para o respeito e para a aceitação do outro. 

Nessa percepção do diferente, o processo de formação 

de identidade é baseado na existência de um “outro”. A 

representação de identidade só será perceptível dentro de 

uma rede discursiva múltipla, ou seja, o que ela “é” será 

completamente ligado àquilo que ela “não é” e vice-versa, o 

que promove a construção de categorias binárias que 

permeiam a sociedade. Dessa forma, é possível que o ser 

estranho cause questionamentos quando ele não se enquadra 

em nenhum dos polos de binariedade estabelecidos, como os 

binários homem/mulher, masculino/feminino, 

heterossexual/homossexual.  

Essa perspectiva que foge da binariedade revoluciona 

os parâmetros tradicionais de construção de uma identidade, 

atribuindo a este conceito, um caráter fluido, mutável e não 

universal. Nesse cenário, algumas estruturas sociais, como a 

linguagem, passam a ser componentes centrais para a 

concepção de identidade, em particular identidade de gênero 

e sexual. 

Segundo Louro (2000), o discurso literário, como um 

dispositivo de linguagem, tem potencializado e viabilizado a 
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formação do leitor e atuado como meio estratégico de 

desenvolvimento, direto ou indireto, de questões mais 

complexas pelas quais as identidades de cada sujeito são 

inseridas, articuladas, vivenciadas. 

Retomando a figura do monstro, podemos interpretá-

lo com base na mesma concepção atrelada ao termo queer, 

pois ele, assim como o termo em seu surgimento, apresenta a 

estranheza, a raridade e a esquisitice. A monstruosidade do 

personagem é, normalmente, caracterizada pela ausência de 

marcas normativas que o constroem. Nesse sentido, a figura 

do monstro pode contribuir para desconstruir valores 

normativos e problematizar discussões que categorizam algo 

como (a)normal. 

A partir dessa concepção do monstro, a literatura pode 

ampliar e potencializar questões estigmatizadas pelas quais as 

identidades de cada sujeito são inseridas, articuladas e 

vivenciadas dentro de um contexto social. Certamente, no que 

se refere à diversidade e às identidades, a literatura 

infantojuvenil é essencial para esse tipo de formação. 
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A abordagem e a visibilidade dos monstros em alguns livros 
infantis de Olga de Dios 

Roseado, amarelado, esverdeado, grande, pequeno, de 

um olho só, peludo, sensível, de unhas pintadas, de boca 

grande, assustador, estranho, diferente: essas são 

características de alguns personagens de Olga de Dios. A 

escritora, arquiteta e comunicadora visual espanhola lésbica, 

narra histórias por meio de imagens, instrumentos valiosos 

para a educação, mediante as quais dialoga com a diversidade, 

o respeito, a empatia etc. Segundo Olga de Dios, seu trabalho 

é constituído por personagens e ilustrações que narram 

histórias que coincidem com suas experiências pessoais. 

A criadora dos monstros afirma, em uma entrevista 

dada a Gloria Moreno, na revista Oveja Rosa (MORENO, 

2015), que as suas ilustrações servem para tratar da realidade 

humana sem precisar entrar em detalhes, ou seja, sem 

precisar caracterizar o corpo de forma estereotipada. Nas 

narrativas de outros autores, os personagens, na maioria das 

vezes, são definidos pela cor de pele, pela estatura física, pelo 

sexo, pelo gênero etc. Contudo, para definir os aspectos do 

monstro, não é necessário criar estereótipos, pois todos(as) 

podem ser representados(as) por ele (o monstro) de algum 
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modo. Além disso, essa figura representativa pode levar a 

mensagem a diferentes âmbitos da diversidade, tanto afetivo-

sexual quanto cultural. 

Atualmente, em um país no qual se valorizam a 

padronização e as regras sobre o outro, é preciso, cada vez 

mais, trabalhar com temas que rompam paradigmas e que 

apresentem uma sociedade mais livre e justa. Nos álbuns da 

escritora espanhola, a igualdade de gênero e a diversidade são 

temas frequentes que têm como finalidade conscientizar o 

leitor, de forma didática, sobre problemas que existem no 

mundo, como, por exemplo, o preconceito, a exclusão, etc. Na 

maioria das suas ilustrações, em pequenos ou em grandes 

detalhes, a artista usa o símbolo do arco-íris como referência à 

visibilidade do orgulho LGBTQIA+, protagonizada por 

personagens sem distinção de gênero. 

Esse movimento da figura dos personagens está 

relacionado com outras questões da obra e permite ao leitor 

não o associar aos padrões únicos. A autora consegue 

aproximar o seu leitor com perguntas, desafios de buscas etc., 

possibilitando que essas pequenas inferências e recursos 

façam parte da valorização da representatividade e da 

identidade em seus livros. 
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De origem espanhola, suas obras foram traduzidas 

para vários idiomas, entre eles, o português: Monstruo Rosa, 

En Família, Leotodolda, Pájaro Amarillo, Monstruo Azul, La 

Rana de Tres Ojos e Los Tres Hermanos de Oro. Monstro Rosa, 

a primeira e principal obra de Olga de Dios, ganhou diversos 

prêmios3 e foi publicada originalmente na Espanha, em 2013, 

pela editora Apila. Esse livro “é dedicado a todas as pessoas 

que em algum momento já se sentiram um Monstro Rosa” 

(Dios, 2016). Monstro Rosa, antes de nascer, já era diferente 

dos outros: enquanto todos os ovos eram iguais, o seu era 

rosa e grande. Depois de nascer e se desenvolver, o 

personagem percebeu que não era igual aos outros. De cor 

rosa, estatura alta, um olho grande e com uma boca enorme, 

se via oposto aos demais que eram brancos, pequenos, 

semelhantes e sérios. 

                                                           
3
Prêmios Juul. 2018. Federação Navarra de Ikastolas, Apila 2013 (Melhor 

livro ilustrado), Aurélio Branco (Melhor Projeto de design gráfico e artes), 
Golden Pinwheel (Melhor Projeto de design gráfico e artes), Prêmio 
Triângulo Cultura 2014. Prêmio Apila (primeira impressão 2013). 
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Figura 1 – Monstro Rosa antes de nascer

 

Fonte: DIOS, Olga de. O Monstro Rosa. São Paulo: Boitatá, 2016. 

Antes de nascer, ele já era diferente dos 
outros. Era COR-DE-ROSA, e os outros 
eram brancos. Monstro Rosa era grande e 
os outros eram pequenos. Ele sempre ria 
de qualquer bobagem, enquanto os outros 
não abriam o bico. (Dios, 2016, n.p.) 

Monstro Rosa não se sentia confortável nesse lugar, 

até que um dia, decidiu aventurar-se em busca de um novo 

lugar para viver, onde sua diferença fosse aceita e respeitada. 

Nessa obra, é perceptível que o monstro é uma figura 

representativa daqueles que se sentem “estranhos” em meio 

a outros que aparentam certa normatividade. Ao longo da 

leitura, é possível fazer um diálogo com o texto verbal e o 
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texto visual, pois a ilustração contribui para que o texto verbal 

seja compreensível, eliminando quaisquer dúvidas. 

Além disso, considerando o viés da linguagem, o texto 

é o resultado singular de um processo que depende de um 

sujeito falante particular e de circunstâncias de produções 

particulares. Cada texto é composto de vários discursos 

ligados ao gênero ou a situações diferentes (CHARAUDEAU, 

2001). Dessa maneira, a língua é tanto a manifestação 

concreta da ideologia – as categorias nas quais os falantes são 

autorizados a pensar – quanto o espaço de seu 

questionamento ou desfazimento (CULLER, 1999). 

O texto visual, como a narração, é característico e 

muito sensível à personalidade do personagem. A figura do 

monstro diante dos outros personagens, aparentemente 

parecidos, mostra a concepção do que seria o “normal” e o 

que seria o “anormal”, pois, para Miskolci (2012), o queer 

revela-se em meio às injustiças e violências na disseminação 

das normas estabelecidas pela sociedade. A imagem do 

monstro a seguir, produzida plasticamente, difere dos outros 

e soma-se ao texto verbal, exibindo “mais do que diz e, com 

isso, participa de uma construção de sentidos baseada em 
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inferências e afetos, propícia para a avaliação dos seres e das 

coisas, mas também para sensibilização” (FERES, 2016, p. 09). 

Figura 2 – Monstro Rosa se sentindo diferente dos outros 

 

Fonte: DIOS, Olga de. O Monstro Rosa. São Paulo: Boitatá, 2016. 

Nesse eixo da ilustração versus escrita, nota-se um 

grande avanço criativo nas imagens que se encarregam de 

complementar ou, até mesmo, encaminhar o leitor à 

sensibilidade do texto, levando em consideração a 

configuração espaço-visual. Tanto a imagem quanto o texto 

verbal podem representar algo concreto, mas o arbitrário só 

pode ser representado de maneira indireta por imagens 

(SANTAELLA, 2012). De modo simultâneo ao texto verbal, as 

ilustrações dispõem de cores que expressam sentimentos 

no(a) pequeno(a) leitor(a). Assim, por exemplo, os tons de 
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branco e cinza, que apresentam uma mesma tonalidade (cores 

neutras) para caracterizar os “normais”, dizem respeito 

àqueles que representam a monotonia da sociedade, 

diferenciando-se do Monstro Rosa, que tem a cor 

protagonizada pelo seu nome. Por fim, a personagem 

descobre um lugar onde todos eram diferentes e alegres. 

Monstro Rosa se sentiu acolhido e passou a viver com todos 

os seres diferentes que havia naquele local. 

Figura 3 – Monstro Rosa é acolhido por outros seres diferentes 

 

Fonte: DIOS, Olga de. O Monstro Rosa. São Paulo: Boitatá, 2016. 

Além do Monstro Rosa, outro trabalho da autora e 

ilustradora que aborda a diversidade é a obra Em Família, 

publicada em 2015 pela editora La Casa Encedida, na versão 
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original em espanhol. A obra retrata para o leitor o fato de 

que, assim como existem diferenças em tudo na vida – obras 

de arte, maneiras de locomoção etc. – existe, também, a 

diversidade familiar. A história é narrada por um dos 

personagens que conta as atividades de vários monstros e 

suas respectivas famílias, como a visita ao museu, ao ateliê e a 

um terraço com hortas. Ao longo da leitura, é exibido ao 

leitor, mediante as ilustrações, diversos modelos de família, 

constituídos por personagens monstros, um diferente do 

outro, sem distinção de gênero, raça etc. Essas representações 

por meio da arte se tornam fundamentais para a comunicação 

visual nos livros infantojuvenis, pois: 

[...] a ilustração actua sobretudo como 
mediação do discurso verbal, apoiando a 
decodificação do(s) sentido(s) do texto. A 
ilustração pode ainda complementar o 
texto, permitindo o deslocamento de 
várias informações para as imagens ou 
aprofundá-lo, ampliando as possibilidades 
da história e complicando o enredo. 
(RAMOS, 2010, p. 31) 

A arte e a criatividade da autora vão muito além dos 

aspectos linguísticos, com a presença de técnicas literárias e 

plásticas sendo expressas por meio dos paratextos que se 

contrapõem aos elementos linguísticos. Ademais, seus livros 
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coloridos e lúdicos atraem o(a) leitor(a), possibilitando 

grandes debates sobre várias questões sociais, além de 

estimular a reflexão e um olhar para a diversidade. 

Figura 4 – A diversidade dos monstros

 

Fonte: DIOS, Olga de. Em Família. São Paulo: Boitatá, 2018. 

Em toda a narrativa, as ilustrações dos monstros não 

impõem nenhuma marca de gênero, tampouco são 

estereotipadas. Dessa forma, cabe ao leitor querer ou não 

identificar os personagens. Para Feres (2016), essa ação verbo-

visual permite ao leitor: 

[...] evocar, para além dos sentidos 
intelectivos, ‘sentidos sentidos’, tantas 
vezes indizíveis, que, muitas vezes, 
orientam o modo de olhar do leitor, 
fidelizando-o a concepções e crenças 
partilhadas socialmente, ou ainda, 
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levando-o a questionar preconceitos ou 
estereotipias. (FERES, 2016, p. 09) 

Questionando o modo de olhar do leitor, Cohen (2000) 

diz que enxergar o monstro é contestar a sua existência. 

Podemos, assim, estabelecer um diálogo com o pensamento 

de Louro (2004) ao definir esse corpo como marcas de gênero 

e de sexualidade, visto como “estranho” e ausente de todos 

os estereótipos. Além disso, esse monstro apresenta 

características diversas, oferecendo inúmeras possibilidades 

de interpretação, além da compreensão considerada “não 

padronizada”. No entanto, conforme o próprio Miskolci (2012) 

declara, essas perspectivas que saem do padrão colaboram 

para se pensar nos diversos modelos da família, na inclusão, 

isto é, na compreensão de um mundo não normalizador. 

As estratégias de abordagem do livro ilustrado Em 

família estendem-se, no contexto familiar, aos elementos 

paratextuais que estabelecem uma relação com a diversidade 

social. Olga de Dios levanta questões importantes para a 

educação do leitor, desenvolvendo um conflito, e, ao final, 

uma possível solução para ele. Percebemos, por exemplo, nas 

ilustrações, a presença de vários monstros com características 

diferentes, inclusive, personagens portadores de necessidades 
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especiais, o que, de certa forma, retrata a visibilidade 

inclusiva. 

Figura 5 – A pluralidade dos monstros 

 

Fonte: DIOS, Olga de. Em Família. São Paulo: Boitatá, 2018. 

Além disso, as famílias contidas nas ilustrações não 

têm um gênero definido, permitindo ao leitor novas 

percepções de identidades. De acordo com Preciado (2019), 

essa figura do monstro torna-se queer, porque não apresenta 

características normativas heterossexuais, com a 

denominação de macho ou fêmea, e não é conduzida por essa 

“norma” como se fosse única. Considerando essa diversidade 

visual do monstro e suas supostas identidades, a ilustradora 

nos proporciona o exercício de enxergar e de analisar as 
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imagens, viabilizando uma transformação em nossa 

“capacidade de ver” e, com isso, singularizar o potencial de 

sintetizar, nas imagens, seus significados (OLIVEIRA; 

ZIMMERNANN, 2007). Por meio das leituras e das 

representações visuais, a autora possibilita ao leitor diversas 

alternativas de compreensão. Os monstros do livro Em Famíla 

(DIOS, 2018) mostram essas potencialidades, veiculando um 

caráter estético e verbo-visual. 

A artista considera que todas as pessoas têm algo que 

as fazem monstruosamente diferentes, e é por isso que suas 

representações não são seres humanos, para que não seja 

preciso estereotipá-los. Dessa forma, sendo monstros, seus 

corpos podem ser libertos das normas impostas pela 

sociedade, como bem evidenciado ao final de seu livro: 

“Monstro Rosa é um grito de liberdade!” (DIOS, 2016). 

Considerações finais 

A importância de um estudo problematizador da 

literatura infantil pode ajudar na (des)construção de imagens 

sobre o que é dito como normal endereçadas à população 

desde sua infância. Dessa forma, faz-se necessário que 

discussões de temáticas estigmatizadas permeiem os livros 
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destinados ao público infantojuvenil, possibilitando que esses 

(novos) leitores adquiram um pensamento crítico para essas 

questões. 

Os monstros representados, tanto por Olga de Dios, 

como em animações da Disney, servem para mostrar que a 

definição de um ser não se restringe aos padrões 

estabelecidos pela sociedade. Permitir ao leitor o contato com 

figuras estigmatizadas, usualmente apresentadas com 

características não normativas, sem que elas estejam 

atreladas a personagens antagônicos – heroísmo ou 

protagonismo –, viabiliza que aqueles enquadrados nesse 

contexto possam ter referências positivas de suas 

particularidades e subjetividades. Ademais, mesmo para 

aqueles(as) que não escapam do padrão normativo, a 

abordagem dessas tematizações, no caso a diversidade sexual 

e de gênero, pode demonstrar as múltiplas faces do afeto, 

pluralizando experiências e prevenindo comportamentos 

homofóbicos no futuro (RAMOS, 2010). 

Sendo assim, com obras como as de Olga de Dios, 

temos que pensar sobre o estranho e a diversidade sexual ou 

de gênero, o que implica enriquecer e fomentar o respeito 

desde a infância. Isso pode permitir que, um dia, todos os 
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indivíduos tenham o seu espaço na sociedade sem 

preconceitos e discriminações. 
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RACISMO, LOUCURA E QUESTÕES IDENTITÁRIAS: UMA 
ANÁLISE DO LIVRO DENTRO DE MIM NINGUÉM ENTRA, DE 

JOSÉ CASTELLO 

Luana Cristo Falçoni1 
Mariana Passos Ramalhete2 

“O pensamento é uma 
máquina mágica, que 
fabrica coisas mágicas 
também. Coisas 
mágicas costumam ser 
invisíveis. Por isso, se 
eu não escrevo, 
ninguém vê essas 
coisas e elas 
desaparecem”. 

José Castello 

Introdução 

Sobre o processo de leitura, Zilberman (1999) afirma 

que a “[...] a leitura, quando inserida no processo social, 

renuncia a qualquer tipo de neutralidade. Traz embutida uma 
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orientação democrática que [...] se dilata ou se contrai de 

acordo com os propósitos dos grupos que recorrem a ela 

como parte de seus projetos de ação” (ZILBERMAN, 1999, p. 

43). Compreender, então, como é delineado o perfil estético-

literário dos livros brasileiros direcionados aos públicos infantil 

e juvenil chancelados pelo Prêmio Jabuti é de suma 

importância. Isso porque deve-se considerar as atribuições de 

sentido, a constituição de um público leitor e as relações 

inextricáveis entre mercado, oferta de livros, políticas públicas 

e formação de jovens leitores (RAMALHETE, 2019). 

Este trabalho integra uma pesquisa a nível de Pibic, 

intitulada O panorama da literatura juvenil brasileira (2015-

2020), a qual objetiva analisar o perfil estético-literário dos 

livros brasileiros direcionados ao público adolescente e/ou 

jovem a partir de três crivos: os livros que foram laureados 

pelo prêmio FNLIJ, pelo prêmio Jabuti e os livros mais 

vendidos, no período de 6 anos (2015 a 2020). 

Esta pesquisa, especificamente, debruça-se sobre o 

livro premiado em 2017 pelo Prêmio Jabuti na categoria 

Juvenil, intitulado Dentro de mim ninguém entra, de José 

Castello, e objetiva analisá-lo tendo em vista as noções de 

racismo, de loucura e as questões identitárias. Além disso, 
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buscar-se-á responder se o fato de Bispo do Rosário ser negro, 

pobre e nordestino influenciou no seu diagnóstico 

psiquiátrico. Para isso, serão usados, principalmente, os 

estudos de Danto (2014) sobre o descredenciamento da arte 

moderna, de Federici (2017) sobre o disciplinamento do corpo 

e, para ajudar a embasar as reflexões sobre o conceito de 

loucura, serão usados os artigos de Foucault (1972; 2006) e de 

Providello e Yasui (2013). 

Isto posto, este trabalho justifica-se pela necessidade 

premente de serem conhecidas as instâncias legitimadoras de 

obras de literatura juvenil brasileira que primam por uma 

qualidade estético-literária. Além disso, faz-se mister salientar 

a importância de se fomentar mais pesquisas sobre os livros 

premiados, a fim de se acompanhar o que está sendo ofertado 

para os públicos infantil e juvenil. Dessa forma, será possível 

ampliar as discussões sobre o perfil estético dos livros e 

buscar formas de se problematizar as questões que são 

trazidas por eles, de modo a formar leitores críticos e ativos na 

sociedade. 
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Dentro de mim ninguém entra 

O livro Dentro de mim ninguém entra, de José Castello, 

ganhou a edição do Prêmio Jubuti de 2017, na categoria 

Juvenil. O livro foi publicado pela editora Berlendis & 

Vertecchia em 2016, São Paulo, e suas ilustrações são 

compostas por fotografias tiradas por Andrés Otero das obras 

do artista Bispo do Rosário. A obra possui 160 páginas e é 

dividida em duas partes: a primeira, narrada por um menino 

que está internado em um hospital, e a segunda, que contém 

o relato da visita de José Castello a Bispo do Rosário. 

Dentro de mim ninguém entra é uma história narrada 

por um menino que está hospitalizado, amarrado a uns fios 

numa maca. Sem ter muito com o que “matar seu tempo”, o 

menino decide contar histórias a si mesmo, então usa um 

caderno para escrevê-las e fugir da realidade. Com isso, ele 

descobre que existe um mundo dentro dele que ninguém 

consegue ter acesso – nem mesmo seus pais, os médicos ou 

enfermeiros –, que é a sua própria consciência, seu castelo 

interno. E é a partir da metáfora do castelo que a narrativa vai 

se desenvolver, com seus personagens que nele buscam 

abrigo para superar algum trauma e encontrarem a si 

próprios. Assim, o livro trabalha com a temática da identidade, 
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da necessidade de ser si mesmo para conseguir ser feliz. Dessa 

forma, é enfrentando os medos ou as rejeições que é possível 

superá-los e encontrar a verdadeira felicidade, que reside 

numa vida autêntica. 

Em consonância com Castello (2016), a história foi 

inspirada na vida de Arthur Bispo do Rosário, um sergipense 

que foi internado em um hospício com o diagnóstico de 

esquizofrenia paranoide por se considerar o novo Messias, 

que deveria preparar o mundo para o Apocalipse. Foi no 

Manicômio Juliano Moreira que Bispo começou a desenvolver 

sua arte, um conjunto de vários objetos que ele colecionava 

com a finalidade de salvá-los do esquecimento. Em sua 

entrevista com ele, José Castello pôde observar este homem 

peculiar que criou o seu próprio mundo para se livrar dos 

rótulos dos julgamentos alheios. Olhando para dentro, Bispo 

encontrou um lugar só seu em que conseguiu dar plenitude à 

sua missão, sem que ninguém pudesse entrar para atrapalhá-

lo – nem mesmo os psiquiatras com seus tratamentos. 

Nesse sentido, vale ressaltar que na obra de Bispo do 

Rosário não havia um ideal estético, mas sim a expressão da 

sua subjetividade e das suas crenças (SÁ, 2020). Bispo do 

Rosário, oficialmente considerado louco, deixou seu legado na 
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arte e um convite a acreditar em si próprio, mesmo sendo 

incompreendido pelas demais pessoas. Afinal, os grandes 

gênios fogem à compreensão humana. 

Sobre a materialidade da obra, conforme a Figura 1, 

ela é em brochura, possui capa preta com um título vermelho 

em caixa-alta e uma fotografia de uma gaiola de pássaro. A 

julgar por esses elementos, tem-se a impressão de que a obra 

tratará de assuntos identitários ou existenciais, já que uma 

gaiola remete à ideia de aprisionamento. 

Figura 1 – Capa Dentro de mim ninguém entra 

 

Imagem elaborada pela autora. Fonte: CASTELLO, 2016. 
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Desse modo, pode-se relacionar essa gaiola com o 

manicômio no qual Arthur Bispo do Rosário morava, uma vez 

que ele estava cerceado de sua liberdade física e intelectual, já 

que fora considerado louco. Essa gaiola fechada e vazia 

remete à criação artística de Bispo, que não se limitava aos 

muros do hospício e conseguia representar o seu mundo 

interior. Por sua vez, o livro Dentro de mim ninguém entra 

trata de temas identitários explorados pelos personagens que 

vão procurar abrigo no castelo de Arthur I, nome que o 

menino hospitalizado dá a si mesmo na história. 

O castelo interior criado pelo menino é uma metáfora 

da sua própria consciência. Tal simbolismo de relacionar 

construções (casas, prédios, castelos etc.) com o estado 

mental de uma pessoa já foi explorado, por exemplo, no conto 

Casa tomada (1946), de Julio Cortázar, e em William Wilson, 

de Edgar Allan Poe, (1839). O próprio protagonista deste livro 

reconhece que “[...] a cabeça é uma espécie de castelo em que 

a gente guarda nossas coisas mais íntimas” (CASTELLO, 2016, 

p. 7). 

Nesse sentido, a organização do castelo revela o 

estado da mente do protagonista: as personagens são partes 

da personalidade dele. Portanto, há lugares do castelo que 
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nem mesmo Artur I sabe que existem: só toma conhecimento 

quando ele decide inventá-los para abrigar as pessoas que 

chegam até ele. “Em meu castelo se passam muitas coisas que 

eu não sei explicar. Em minha cabeça, também é assim” 

(CASTELLO, 2016, p. 26).  

Do mesmo modo, na mente humana há vários “cantos” 

desconhecidos e outros que se tem medo de acessar, pois lá 

vivem os monstros que revelam o pior de cada um. Mas Artur 

I afirma que é necessário reconhecer o monstro que mora 

dentro de cada pessoa para poder controlar os seus passos, 

pois ele faz parte da identidade de cada um. 

Os visitantes que chegam até o castelo trazem consigo 

seus medos e limitações e estão sempre em busca de algo que 

lhes falta. Assim, Artur I decide escrever uma história sobre a 

necessidade de ser você mesmo para só então conseguir se 

superar e ser a sua melhor versão de si. Dessa forma, a partir 

dos personagens, depreende-se que é enfrentando os medos 

ou as rejeições que é possível superá-los e conseguir 

encontrar a verdadeira felicidade, que reside na 

autoaceitação. 

Cada visitante é a personificação de algum ponto fraco 

da pessoa. Nesse sentido, a primeira personagem que chega 
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até o castelo é o João, que representa a fofoca. Depois, chega 

Alcenor, um monge com mania de grandeza e que aspirava às 

“coisas do Alto”; Lúcio, com a ganância e o materialismo; 

Leonilda e sua anorexia. Também somos apresentados ao 

salão de festas do castelo, que é repleto de espelhos. As 

pessoas que dançam nesse salão representam a 

superficialidade, pois gostam de viver de aparências e de 

seguir o senso comum. Elas também se importam com a 

opinião alheia e se comparam com todo mundo, alimentando 

um complexo de inferioridade. Além disso, o livro trata da 

timidez e do medo, representados por Franz, o porteiro; do 

verdadeiro espírito de liderança, com o rei Arthur I; e da 

vaidade, com sua esposa Abigail. “Salvei essas pessoas, 

também, da mania que as pessoas têm de serem o contrário 

do que elas são. De serem mais, de serem menos, de serem 

diferentes. O bom mesmo é ser quem a gente é. Isso basta” 

(CASTELLO, 2016, p. 116). 

Para cada personagem, Arthur designa uma função no 

castelo em que cada um precisará enfrentar seu medo. Por 

exemplo, ele coloca Leonilda para trabalhar como cozinheira 

do castelo, assim o contato com a comida faz com que ela 

supere a anorexia. Outro exemplo é o Franz, que ele coloca 
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para ser o porteiro para obrigá-lo a conversar com as pessoas 

e a perder a timidez. 

Desse modo, Franz recebe um destaque especial, pois, 

segundo Arthur I, “[...] Franz é só um disfarce que eu uso para 

enganar os outros” (CASTELLO, 2016, p. 72). Como Franz é o 

porteiro do castelo, é ele que permite quem entra ou não. 

Assim, a sua timidez é usada como pretexto quando Arthur 

não quer se comunicar com os adultos ou deixar alguém 

entrar em seu castelo. 

Em última análise, a construção do livro oscila entre a 

narrativa de Arthur I sobre seu castelo e a narrativa que ele 

faz quando os adultos interrompem sua história – geralmente 

o médico ou os seus pais. O menino possui uma visão negativa 

dos adultos, pois eles não conseguem entendê-lo. Além disso, 

ele tem um pressentimento de que a qualquer momento eles 

vão tirar seu caderno de anotações, pois ele passa a maior 

parte do tempo isolado nele escrevendo. 

Sobre os adultos, vale destacar a precariedade de 

representação feminina na obra, contando apenas com a mãe 

de Arthur, as enfermeiras e duas personagens do castelo 

interior. De modo geral, essas mulheres são descritas por 

Arthur de forma muito fútil, sempre enfatizando que elas só 
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se preocupam com questões estéticas, com compras e outras 

coisas rasas. Isso corrobora a visão de que as mulheres são 

frágeis, consumistas e coadjuvantes dos homens, os quais, na 

história, têm maior simpatia de Arthur. 

O único funcionário de que o protagonista gosta é o 

enfermeiro Ademir, porque ele é discreto e não faz perguntas, 

além de oferecer uma caixa para Arthur guardar seu caderno. 

Essa é a última cena do livro, seguida pela fotografia intitulada 

“instrumentos de trabalho”. A partir disso, a interpretação fica 

ainda mais aberta: será que o menino foi para uma cirurgia? 

Será que ele morreu? Sendo o livro uma homenagem a Arthur 

Bispo do Rosário, que já faleceu, os questionamentos se 

tornam válidos. 

Arthur Bispo do Rosário: uma rápida biografia 

Em consonância com o site Museu Bispo do Rosário 

(2021), Arthur Bispo do Rosário nasceu em 1909, em Sergipe, 

e se alistou na Marinha de Guerra, da qual foi desligado por 

suas atividades associadas à prática de boxe. A partir disso, 

trabalhou na empresa Light and Power e também atuou como 

pugilista até sofrer um acidente de trabalho que o deixou 

manco. 
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Ainda de acordo com o site, foi no dia 22 de dezembro 

de 1938 que Bispo do Rosário teve a visão de estar descendo 

do céu acompanhado por sete anjos. Assim, parte para um 

mosteiro e se apresenta como o novo Messias, o que 

desencadeia sua primeira internação no Manicômio Juliano 

Moreira. Após fugir algumas vezes do hospício, Bispo aceita 

sua condição e relata ouvir vozes “que lhe diziam que chegara 

a hora de representar todas as coisas existentes na Terra para 

a apresentação no dia do juízo final” (MUSEU BISPO DO 

ROSÁRIO, 2021, on-line). Desse modo, o nome Bispo do 

Rosário carrega muito o seu estigma e a sua relação com a 

religião. Bispo é seu nome de batismo, mas também se refere 

a um padre na plenitude de seu sacramento, além da peça de 

xadrez que só se move na diagonal. Já o nome Rosário 

significa padroeiro dos negros. Assim, “a loucura de Bispo era, 

de alguma forma, a tragédia de um homem prisioneiro de seu 

nome” (CASTELLO, 2016, p. 130). 

Após sua internação, Bispo começou a produzir sua 

arte, catalogando, em sua cela do manicômio, todos os 

objetos com que tinha contato para salvá-los do 

esquecimento e apresentá-los no juízo final. Desse modo, “a 

arte, para Bispo, não passava de uma máquina de duplicação 
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do mundo, um simples acervo de cópias que, chegado o fim 

dos tempos, serviriam de forma para que as coisas existentes 

pudessem ressurgir” (CASTELLO, 2016, p. 127). Sua missão 

acabou aos 80 anos, mas seu legado permanecerá para 

sempre. 

Figura 2 – Arthur Bispo do Rosário 

 

Fonte: Site do Museu Bispo do Rosário, 2021. 

Arthur Bispo do Rosário: o louco artista 

Ao se voltar o olhar para a vida de Bispo do Rosário, 

nota-se um limite entre a genialidade e a loucura. Bispo era 

pobre, negro e nordestino, características que têm um cunho 

pejorativo, dado o histórico discriminatório e racista do Brasil. 

A partir disso, cabe o questionamento de se esses fatores 
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influenciaram em seu diagnóstico psiquiátrico, uma vez que 

ele se opôs ao padrão imposto pela sociedade capitalista e, 

sendo artista, rompeu com a lógica do mercado. 

Sobre esse aspecto, Federici (2017) salienta que para o 

capitalismo é importante que haja o disciplinamento do corpo. 

Assim, para atender aos seus interesses, surgiu a necessidade 

de a burguesia controlar o corpo por meio do trabalho e criar 

mecanismos para naturalizar o que não é natural, como 

acordar de madrugada para trabalhar e só voltar tarde da 

noite. Desse modo, o corpo era medido de acordo com a força 

de trabalho, a qual se tornou mercadoria, e quem se opunha a 

esse regime era morto. 

Nesse sentido, Bispo do Rosário se recusou a ter o seu 

corpo disciplinado e foi considerado louco. Mesmo tendo o 

seu corpo físico trancado em um hospício, o seu espírito ficou 

livre e deu continuidade ao que acreditava. Além disso, o 

artista não tem lugar na burguesia, porque ele não trabalha de 

forma a gerar lucro para a indústria. Assim, Bispo “não se 

expressava visando à posteridade, sendo que grande parte de 

seus elementos possuem materiais não resistentes ao tempo, 

ou seja, a sua obra é efêmera, fugindo dos padrões de 

consumo” (SÁ, 2020, p. 18). Desse modo, a obra de Bispo é 
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questionadora, pois traz a arte para a realidade, indo contra a 

vontade da classe dominante (STEN, 2021). 

A partir disso, vale a pena citar o ensaio de Danto 

(2014) sobre o Descredenciamento filosófico da arte. “A arte é 

um ser oprimido pela filosofia platônica” (STEN, 2021, on-line), 

pois Platão descredenciou a arte ao colocá-la apenas no plano 

do metafísico, do belo e da contemplação, enxergando o 

artista como algo fora da realidade. Isso porque a arte leva à 

reflexão, ao pensamento crítico e à quebra do pensamento 

alienante, tudo o que o capitalismo menos quer, pois quanto 

mais a arte estiver ligada às futilidades, mais ela perde a sua 

força (DANTO, 2014). 

Assim, o impulso da arte moderna teve como desejo 

destruir a ideia de beleza, por isso a maioria das vanguardas 

foi desprezada. Dessa forma, Bispo foi rejeitado porque não 

fez parte das Belas Artes e sua obra contradiz a definição de 

arte platônica. O seu reconhecimento póstumo se deve ao 

fato de a sua obra ter sido fetichizada e virado mercadoria 

para a indústria cultural, não pelo seu real valor estético e 

simbólico. 

Tendo em vista o comentário de Sten (2021) de que o 

artista é visto como algo fora da realidade, vale destacar o que 
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a sociedade entende por loucura. Providello e Yasui (2013) 

relembram que Foucault afirma que a loucura é uma invenção 

do homem, portanto só existe em sociedade. Desse modo, o 

conceito de loucura foi variando ao longo tempo até chegar à 

Idade Clássica, a qual invalidou a linguagem das pessoas 

consideradas loucas. 

[...] Foucault demonstra com clareza que a 
loucura, após o Renascimento, foi 
capturada por um discurso amplo que a 
desqualificava enquanto linguagem, pois a 
enredava em um jogo de forças com a 
razão, razão essa que se tornava o ponto 
alto do regime de verdades ocidental. 
Enquanto isso, a loucura se tornava uma 
linguagem falsa, incapaz de falar a 
verdade. (PROVIDELLO & YASUI, 2013, p. 
1520) 

Nesse sentido, a loucura seria uma linguagem que não 

diz nada, portanto os internos dos manicômios tiveram 

roubadas as suas chances de escreverem a própria história ou 

deixarem obras para a posteridade (PROVIDELLO & YASUI, 

2013). Foi somente com a psicanálise de Freud que os loucos 

passaram a ter uma linguagem, a qual deveria ser entendida 

segundo seus termos e interpretada pelas pessoas 

consideradas sãs. Assim, “a loucura passa a ser linguagem que 
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diz, mas não diz, que fala apenas através dela mesma – 

linguagem muda de verdades” (PROVIDELLO & YASUI, 2013, p. 

1521). 

Entretanto, a linguagem dos loucos encontra sua 

expressão por meio da arte. Foucault (2006) reitera que na 

Idade Média, no Renascimento e na fase barroca o louco era 

visto como uma pessoa que contava a verdade sem saber que 

a contava, o que causou certa preocupação para a Idade 

Clássica. Por isso, o conceito de loucura foi reduzido ao crivo 

da desrazão, uma vez que, segundo Foucault (1972), a loucura 

começa quando há a perturbação entre o homem e a verdade. 

Dessa forma, a arte passou a ser a linguagem da loucura, pois 

ambas partem do que é “o não pensável, o caos, a ruína, o 

transgressor da racionalidade, a ininteligibilidade da natureza, 

o exterior ao homem” (PROVIDELLO & YASUI, 2013, p. 1522). 

Tem-se, portanto, o louco artista, forçado a viver fora da 

sociedade por trazer aspectos que ainda não foram 

descortinados pela razão humana. 

Contudo, Providello e Yasui (2013) salientam que a 

forma de a arte e a loucura se relacionarem com o exterior à 

racionalidade é diferente. Enquanto a arte faz um movimento 

de vaivém entre os limites da razão e da desrazão, o louco 
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quebra esses limites e se entrega ao outro lado. Todavia, o 

louco tem seus momentos de sanidade, o que permite fazer a 

sua relação com a arte, “pois o fazer arte, por mais que se 

relacione com uma dimensão desarrazoada, é um trabalho de 

razão” (PROVIDELLO & YASUI, 2013, p. 1525). 

Existem relatos, por exemplo, de Van Gogh 
dizendo que, quando estava pintando, 
tinha certeza de sua sanidade, ou de 
Arthur Bispo do Rosário, que quando 
sentia ‘o muro desabando’ pedia que o 
trancassem em seu quarto com muitos 
materiais para que pudesse produzir (e 
assim evitar o surto). (PROVIDELLO & 
YASUI, 2013, p. 1525) 

Em sua entrevista com Bispo, Castello (2016) afirma 

que ele não se considerava um artista, pois, para ele, a palavra 

artista remetia à ideia de fama, brilho e riqueza terrana. Bispo 

se considerava o salvador, o que é contrário a todas essas 

características que a palavra artista carrega. “Visto como 

‘artista’, e aqui não há nenhuma desonra para a arte, Bispo 

seria traído. Metade da obra, aquela parte que não quer 

brilhar, mas transcender, ficaria de fora” (CASTELLO, 2016, p. 

145). Nesse sentido, as inúmeras exposições que suas obras 

ganharam não trariam muito orgulho para Bispo e, a 
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contragosto da Indústria Cultural, sua arte foge aos padrões 

alienantes, coisificantes e que visam somente ao lucro. 

Por fim, em 2018, o Museu Bispo do Rosário fez uma 

exposição com obras inéditas de Bispo, as quais retratam suas 

origens africanas. A exposição, intitulada Quilombo do 

Rosário, faz um paralelo entre os negros trazidos para o Brasil 

e as pessoas consideradas loucas, pois ambos foram 

sequestrados de suas vidas e tiveram que reinventar sua 

realidade (TVBRASIL, 2018). 

Considerações finais 

À luz dessas reflexões, o livro Dentro de mim ninguém 

entra possui um perfil estético-literário pautado na elaboração 

e no cuidado com a linguagem, além de tratar de temas caros 

à atualidade, como as questões identitárias, os transtornos 

psicológicos e a discriminação. A forma como esses assuntos 

foram abordados na obra leva à reflexão e ajuda a construir 

um pensamento mais crítico e ético quanto às questões da 

vida. Além disso, num mundo contemporâneo marcado pelo 

mundo das aparências e ilusões, esse livro é um convite belo e 

filosófico à autoaceitação. 
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Reitera-se a importância da Literatura Juvenil na 

problematização de temas fraturantes, ou seja, aqueles 

considerados “pesados” ou “proibidos” para as crianças. Isso 

porque a censura não é a solução para resguardar as crianças 

de possíveis perigos da sociedade, mas sim a desmistificação 

de temas tabus para que o sujeito alcance a criticidade e a 

emancipação. Nesse sentido, o livro Dentro de mim ninguém 

entra dialoga sobre esses temas de forma leve e delicada, 

afirmando a importância da autoaceitação para se ter uma 

vida feliz. 

Por fim, conclui-se que o conceito de loucura é um 

projeto da sociedade para aprisionar as pessoas que fogem 

aos padrões alienantes. Além de Bispo do Rosário ter que 

enfrentar o estereótipo de louco, ele ainda precisou quebrar 

as barreiras do racismo e do preconceito contra o nordestino. 

Dado o histórico escravocrata e racista do Brasil, que via os 

negros como pessoas preguiçosas e vagabundas, um negro 

artista, que se dizia o novo Messias, não passaria 

despercebido. Assim, a arte de Bispo é uma forma de 

resistência ao sistema, que superou os muros do manicômio. 
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ENTRE AUTORAS E PERSONAGENS: REPRESENTAÇÕES DO 
FEMININO NO CONTRATO NARRATIVO 

Antônio Herdy Lopes Dias1 
Mariana Oliveira Brito2 

GlayciKelli Reis da Silva Xavier3 

“Por meio da literatura 
o aluno se desenvolve 
como indivíduo". 

COSSON 

Introdução 

A leitura de textos literários nos permite conhecer 

novas realidades e entrar em contato com perspectivas 

diferentes da nossa, levando-nos a refletir sobre a realidade 

que nos cerca e a experimentar novas emoções. Por isso, as 

atividades de leitura na escola devem ir além do mero 

decodificar, de modo a preparar leitores críticos que sejam 
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verdadeiros leitores, e não meros “ledores”. Conforme aponta 

Vargas (2000), a diferença entre o leitor e o “ledor” está na 

qualidade da decodificação, ou seja, no modo de sentir e de 

perceber o que está escrito: 

O leitor, diferentemente do ledor, 
compreende o texto na sua relação 
dialética com o contexto, na sua relação 
de interação com a forma. O leitor adquire 
através da observação mais detida, da 
compreensão mais eficaz, uma percepção 
mais crítica do que é lido, isto é, chega à 
política do texto. A compreensão social da 
leitura dá-se na medida dessa percepção. 
Pois bem, na medida em que ajudo meu 
leitor, meu aluno, a perceber que a leitura 
é fonte de conhecimento e de domínio do 
real, ajudo-o a perceber o prazer que 
existe na decodificação aprofundada do 
texto. (VARGAS, 2000, p. 7-8) 

Sob essa perspectiva, com vistas a contribuir nas 

reflexões sobre a formação de leitores críticos, o presente 

artigo tem como proposta de trabalho apresentar atividades 

desenvolvidas por licenciandos do curso de letras da 

Universidade Federal Fluminense (UFF) na sala de leitura do 

Colégio Universitário Geraldo Reis (COLUNI-UFF), por meio do 

projeto “Semiolinguística e ensino: a sala de leitura como 
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espaço de fruição”4, sob a orientação das professoras da 

Universidade. O referido projeto foi aplicado em turmas do 

segundo segmento do Ensino Fundamental. 

Como fundamentação teórica da pesquisa, foi tomada 

por base a Teoria Semiolinguística de Patrick Charaudeau, 

considerando-se o contrato de comunicação, o modo de 

organização narrativo, os conceitos de 

interpretação/compreensão e os imaginários sociodiscursivos. 

O projeto foi desenvolvido a partir da leitura e da 

interpretação textual de contos das escritoras Lygia Fagundes 

Telles (2015) e Júlia Lopes de Almeida (2019). Por meio das 

atividades propostas, os alunos foram conduzidos a realizar 

uma leitura mais aprofundada dos textos, ativando o processo 

inferencial; puderam observar a figura das mulheres nos 

contos lidos, tanto como autoras (circuito externo) quanto 

como personagens (circuito interno); e foram estimulados a 

refletir, fazer relações e questionar o que liam. 

 

                                                           
4
Participaram do projeto, além dos autores do artigo, as professoras-

coordenadoras Ilana da Silva Rebello (UFF) e Márcia de Assis Ferreira 
(COLUNI-UFF), além da aluna-bolsista Nina Oliveira Teixeira (UFF). 
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Pressupostos da Semiolinguística importantes para o 
desenvolvimento do projeto 

Para a realização do projeto de leitura, foi tomada por 

base teórica principal a teoria de Análise do Discurso chamada 

Semiolinguística, de Patrick Charaudeau (2016). A 

Semiolinguística é uma teoria que se debruça sobre o material 

linguageiro, fazendo uma análise não só do signo verbal, mas 

também dos elementos não verbais e dos aspectos 

situacionais. Assim, além de privilegiar a forma e o sentido – 

nível linguístico –, a teoria, em sua metodologia, leva também 

em consideração o nível discursivo, o que é de suma 

importância para a compreensão textual. 

A partir dessa premissa, foi levado em consideração o 

que a teoria diz sobre o modo de organização narrativo, o 

conceito de interpretação/compreensão e os imaginários 

sociodiscursivos como um caminho para que os alunos se 

tornem leitores críticos. Além disso, foi tomado como 

referencial o contrato de comunicação, a fim de se 

trabalharem as figuras do leitor, do autor e do narrador. 

Como o trabalho centrou-se na análise de contos, 

privilegiou-se o estudo do modo narrativo de organização do 
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discurso. Quanto aos modos de organização do discurso, de 

uma forma geral, Patrick Charaudeau (2016) afirma que: 

Os procedimentos que consistem em 
utilizar determinadas categorias de língua 
para ordená-las em função das finalidades 
discursivas do ato de comunicação podem 
ser agrupadas em quatro Modos de 
Organização: o Enunciativo, o Descritivo, o 
Narrativo e o Argumentativo. 
(CHARAUDEAU, 2016, p. 74) 

Ao tratar do modo narrativo especificamente, o 

estudioso discorre em seu livro sobre a tradição escolar e diz 

que, comumente, os termos “narração” e “narrativa” são 

utilizados como se fossem equivalentes.  No entanto, será que 

uma narrativa é uma narração?  É contar uma 

história? Segundo o autor, a narrativa corresponde ao contar 

e “não é somente descrever uma sequência de fatos ou 

acontecimentos, como dizem os dicionários” (CHARAUDEAU, 

2016, p. 153). 

Segundo o teórico, para que haja uma narrativa, é 

necessário que se tenha um narrador revestido de uma 

intencionalidade, e é isso que, de certa forma, vai dar um 

sentido particular à narrativa. Por isso, é preciso que o 

contexto de comunicação seja levado em consideração e não 
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se deve olhar apenas as categorias linguísticas para identificar 

o modo narrativo. Deve-se levar em consideração, sobretudo, 

a ação desenvolvida e identificar sua função e finalidade. Com 

isso, cabe apontar que a narrativa é uma totalidade e, dentro 

dela, podem aparecer os modos narrativo e descritivo.   

Pensando nisso e nos contos das escritoras, por mais 

que sejam ficcionais, a narrativa sempre será ancorada na 

realidade. Esse ponto nos leva a refletir que, por mais que 

tenhamos características formais dentro dos textos e que, 

aparentemente, não haja nenhuma intenção por detrás deles, 

precisamos estar atentos e, como leitores, observar as 

“entrelinhas”, pois o narrar pode estar ali para orientar o olhar 

do leitor em determinada direção, já que, muitas vezes, 

“narrar convence, ainda que não seja por meio da imposição 

de ideias numa argumentação estrita, mas por meio de 

implícitos e de estratégias ligadas à narração” (FERES, 2017, p. 

4). 

Portanto, em uma atividade escolar, torna-se 

necessário que se tenha dois momentos com os alunos: “um 

momento de compreensão literal do sentido fora de contexto 

(sentido de língua); um momento de compreensão específica 

do sentido que é obtido ao final de uma atividade 
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interpretativa a partir do contexto e da situação (sentido de 

discurso)” (CHARAUDEAU, 2021, p. 5). 

Nessa atividade interpretativa inferencial, muitas 

vezes, é possível detectar os imaginários que circulam na 

sociedade. Segundo Patrick Charaudeau, 

o imaginário é uma forma de apreensão 
do mundo que nasce na mecânica das 
representações sociais, a qual, conforme 
dito, constrói a significação sobre os 
objetos do mundo, os fenômenos que se 
produzem, os seres humanos e seus 
comportamentos, transformando a 
realidade em real significante. 
(CHARAUDEAU, 2017, p. 578) 

Dessa forma, o imaginário possui uma dupla função, 

que é a de criação de valores e de justificação da ação. Além 

disso, um imaginário pode receber um valor positivo ou 

negativo, dependendo do domínio ou prática social no qual se 

insere.  

Segundo Charaudeau (2017), a estruturação dos 

imaginários vai se dividir em saberes de crença e saberes de 

conhecimento. Neste trabalho, iremos nos deter nos saberes 

de conhecimento, que também vai ter duas divisões: o saber 

científico e o da experiência. O segundo nos interessará mais 

diretamente, já que: 
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O saber de experiência, por sua vez, 
constrói igualmente explicações sobre o 
mundo que se aplicam ao conhecimento 
do todo, mas sem nenhuma garantia de 
serem provadas: não possui 
procedimentos particulares nem 
instrumentos. Pelo contrário, todo 
indivíduo pode se valer de um saber de 
experiência desde que o tenha 
experimentado e que possa supor que 
qualquer outro indivíduo na mesma 
situação tenha experimentado a mesma 
coisa. (CHARAUDEAU, 2017, p. 582) 

No contrato de comunicação formulado por Patrick 

Charaudeau (2016), mais especificamente nos textos 

narrativos, o circuito externo é formado por dois parceiros que 

são de carne e osso: EUc (sujeito comunicante), representado 

na narrativa pelo autor, e TUi (sujeito interpretante), que seria 

o leitor real. Eles são externos e situacionais e atuam no 

circuito do fazer. Os outros dois sujeitos são os protagonistas, 

ou seja, são os seres criados pelo eu-comunicante e eles 

encenam no circuito do dizer. É o EUc quem detém a iniciativa 

do processo de produção e tem o objetivo de influenciar o 

TUi, que é outro sujeito em carne e osso e é aquele que ouve 

ou lê o texto. 
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Já o circuito interno é formado pelas idealizações 

colocadas em cena pelo EUc. Quando o EUc fala por meio do 

EUe (sujeito enunciador) – na figura do narrador –, ele projeta 

uma imagem de si, e tem um alvo idealizado, o TUd (sujeito 

destinatário) – o leitor idealizado. O TUi, por sua vez, cria 

imagens do EUe e pode coincidir ou não com o TUd que foi 

projetado. Há, portanto, no mínimo, quatro sujeitos e esses 

sujeitos vestem diferentes máscaras, a depender do que está 

acontecendo na situação e troca comunicativa, já que, em 

cada situação da vida, desempenhamos um papel social 

diferente, conforme pode ser observado no quadro a seguir: 

Figura 1 – A encenação narrativa 

 

Fonte: Charaudeau (2016, p. 184). 
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Nesse cenário, para que a comunicação seja eficaz, é 

extremamente necessário levar em consideração as seguintes 

premissas: estamos aqui para dizer o quê? Quem fala a quem? 

Sobre o quê? Em que ambiente físico de espaço e tempo? 

Enfim, ao iniciar a leitura de um texto, para uma boa 

compreensão/interpretação, é importante se atentar a esses 

elementos, como destacamos no projeto desenvolvido, que 

será descrito a seguir. 

Metodologia: o projeto em prática 

Sobre a inspiração para o projeto 

Anteriormente à introdução dos bolsistas nas aulas da 

Sala de Leitura, foram realizados encontros síncronos com as 

professoras orientadoras do Projeto, Glayci Xavier, Ilana 

Rebello e Márcia de Assis, para a leitura e discussão de textos 

teóricos que abordavam as ferramentas virtuais que poderiam 

auxiliar no cotidiano escolar do contexto remoto e sobre a 

Teoria Semiolinguística, o ensino de Literatura e o letramento 

literário, sendo os principais referenciais teóricos: Antunes 

(2010), Pauliukonis (2004), Cosson (2020) e Charaudeau 

(2016). 
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Para dar início à formulação de um projeto a ser 

trabalhado com as turmas de Ensino Fundamental II do 

COLUNI-UFF, no 2° trimestre do ano letivo, foi necessário 

observar as atividades desenvolvidas no 1° trimestre e, a partir 

disso, encontrar o momento em que a maior parte dos alunos 

se engajou para a realização de uma determinada tarefa. 

Notou-se que a participação mais acalorada que os 

estudantes tiveram foi oriunda de uma discussão sobre o 

medo, que surgiu após o questionamento da professora 

regente sobre os sentimentos da personagem protagonista 

Malala, do livro Malala, a menina que queria ir à escola, de 

Adriana Carranca, publicado pela Editora Companhia das 

Letrinhas, utilizado para o plano de aula das turmas de 6° e 7° 

anos. Essa estratégia teve um êxito tão grande que foi 

replicada com as turmas de 8° e 9° anos, que liam o livro O 

menino Negro, de Camara Laye, publicado pela Editora 

Seguinte. Com isso, surgiu a ideia de se trabalharem contos de 

terror e suspense no período seguinte. 

Com o ponto de partida definido previamente, coube 

ao grupo de bolsistas, Antônio Herdy, Mariana Oliveira e Nina 

Teixeira, decidir quais obras seriam utilizadas para a 

formulação e realização das atividades do 2° trimestre de 
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2021. Foi de acordo geral que o conto “Venha ver o pôr do 

Sol”, de Lygia Fagundes Telles, deveria estar incluído, visto que 

já havia sido abordado em reuniões de estudo do grupo sobre 

o modo narrativo. Já o conto “As Rosas”, de Júlia Lopes de 

Almeida, foi sugerido pela bolsista Mariana Oliveira, que já 

havia pesquisado a obra da autora em seu Trabalho do 

Conclusão de Curso (TCC), intitulado Protagonistas mulheres 

na obra de Júlia Lopes de Almeida: estratégias de 

ficcionalização dos perfis femininos na sociedade patriarcal 

dos oitocentos (2021). Os contos foram escolhidos para o 

trabalho com as turmas, pois, apesar de serem narrativas 

ficcionais, há neles uma ancoragem na realidade. 

A partir dessa premissa, é de suma importância pensar 

que, por mais que tenhamos características formais dentro 

dos textos e que, aparentemente, não haja nenhuma intenção 

por trás deles, o leitor precisa olhar nas entrelinhas, pois o 

“narrar” pode estar ali para convencê-lo de algo, conforme já 

mencionado anteriormente. 

Desenvolvimento do plano de aula 

Com as obras já escolhidas, foi requisitado que os 

bolsistas organizassem um plano de aula, visando à realização 
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de atividades durante o segundo trimestre de 2021. As 

atividades propostas tiveram como tema central a discussão 

sobre o papel da mulher na sociedade e a violência contra a 

mulher, a partir da leitura e da interpretação textual dos 

referidos contos. O trabalho seria desenvolvido com alunos de 

8º e 9º anos do Colégio de Aplicação Universitário Geraldo 

Reis (COLUNI-UFF). 

O objetivo geral da produção das atividades foi 

desenvolver a leitura e a compreensão de textos, a partir da 

análise dos dois exemplares do gênero “conto”, relacionando 

o texto ao seu contexto de produção. Além disso, buscou-se 

com as atividades propostas que os alunos pudessem 

reconhecer e analisar os contos e suas especificidades; 

compreender o contexto discursivo no processo de leitura e 

sua importância na interpretação textual; refletir sobre a 

condição da mulher em nossa sociedade, a partir da leitura e 

da produção textual; identificar a analogia entre os temas e 

reconhecer a sua funcionalidade no processo de leitura e 

interpretação textual; além de destacar as influências entre as 

obras. 

Com o intuito de se distanciar da monotonia em sala 

de aula, agravada devido ao contexto de atividades remotas 
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em virtude da pandemia da COVID-195, as tarefas foram 

pensadas com o uso de ferramentas digitais. A primeira delas 

foi o Wordwall6, que emula jogos didáticos com suportes 

conhecidos, como, por exemplo, roletas, caça palavras, portas 

giratórias de programas de auditório etc. A segunda 

ferramenta foi o Jamboard7, que possibilita a criação de um 

mural virtual no qual os alunos poderiam interagir ao acessar 

o link disponibilizado pela professora regente da turma. Outro 

recurso foi a utilização de slides nos momentos de 

contextualização sobre o mundo real, como foi o caso de uma 

apresentação sobre casos de feminicídio próximos à região 

onde o COLUNI-UFF se localiza, ou seja, Niterói. 

Ao utilizar esses elementos que fogem de um modelo 

de professor/transmissor de conteúdo e de aluno/receptor, 

aumentou-se o engajamento dos discentes, colocando-os em 

uma posição mais ativa em meio aos debates, às conversas e 

aos questionamentos organizados pelos licenciandos e pela 

professora Márcia (responsável pela Sala de Leitura e uma das 

                                                           
5
Doença respiratória infecciosa altamente contagiosa causada pelo 

coronavírus SARS-CoV-2. 
6
Plataforma projetada para a criação de atividades personalizadas, em 

modelo gamificado. 
7
Quadro virtual interativo desenvolvido pelo Google. 
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coordenadoras do projeto). Esse método foi utilizado no 

período anterior e apresentou bons resultados ao incitar a 

participação dos estudantes do 2º segmento do Ensino 

Fundamental. 

Sobre a aplicação em sala de aula 

Para que fossem feitas as atividades, tornou-se 

necessário que houvesse dois momentos com os alunos: um 

momento de compreensão literal, que priorizasse o sentido de 

língua; e um momento de compreensão específica do sentido, 

que levasse ao sentido de discurso. Primeiramente, foi feita a 

leitura dos contos sem mencionar o contexto de produção e, 

após esse processo, houve uma breve apresentação sobre as 

escritoras. Nesse momento, ainda não havia sido trabalhadas 

as possíveis intenções das escritoras ao escreverem seus 

contos. 

Dessa maneira, o plano de aula foi estruturado da 

seguinte forma: as aulas seriam numeradas, com o intuito de 

facilitar a organização da equipe, e cada uma dessas etapas 

retomaria conceitos lecionados na aula anterior, para auxiliar 

os estudantes a fixar o conteúdo, visto que só seria 

disponibilizada uma aula por semana para a atividade, com a 
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duração de 40 minutos. Nos parágrafos seguintes, pode-se 

observar o progresso dos bolsistas e da professora regente 

junto às turmas de 8° e 9° anos do COLUNI-UFF. 

Na Aula 1, ocorreu a apresentação do conto “Venha 

ver o pôr do sol”, a partir de uma leitura dramatizada, 

realizada pela professora Márcia, até o momento de clímax do 

conto, com o intuito de instigar a curiosidade dos alunos. Após 

a leitura, foi pedido que os alunos fizessem um levantamento 

de hipóteses acerca do que iria acontecer daquele ponto em 

diante no texto. Com isso, foi proposto que eles trouxessem 

na aula seguinte suas leituras e impressões sobre o desfecho 

do conto. 

Posteriormente, na Aula 2, como primeira etapa, os 

graduandos bolsistas fizeram uma breve exposição com o uso 

de slides sobre a escritora Lygia Fagundes Telles, comentando 

sobre sua vida e sobre sua carreira no meio literário. Na 

segunda parte da aula, houve uma conversa sobre o desfecho 

do conto entre os alunos e os docentes, a respeito de suas 

expectativas sobre o final, verificando se elas haviam sido 

atendidas. A professora Márcia, então, solicitou que os alunos 

escrevessem no Jamboard, criado por ela previamente, três 

adjetivos e três substantivos que pudessem expressar as 
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sensações que foram despertadas neles durante a leitura do 

conto. 

Durante a Aula 3, os alunos realizaram duas atividades: 

uma de vocabulário pelo aplicativo Wordwalle um jogo no 

mesmo aplicativo sobre o uso do discurso indireto livre 

presente no conto de Lygia Fagundes Telles. 

Já na Aula 4, num primeiro momento, foi feita uma 

roda de leitura do conto “As Rosas”, de Júlia Lopes de 

Almeida, e uma análise oral sobre alguns pontos em comum 

com o conto lido anteriormente, feita com o intuito que, em 

algum momento, os alunos abordassem a questão do 

feminicídio. Posteriormente, ocorreu um debate a partir de 

algumas questões que foram disponibilizadas de forma 

interativa pelo aplicativo Wordwall. 

Nessa atividade, focalizando o circuito interno da 

narrativa, as perguntas foram as seguintes: “Como a mulher é 

retratada no conto da Lygia? E no conto da Júlia?”; “Quem 

conta a história?”; “Vocês conseguem perceber nos contos 

como é descrito o cenário, o tempo e os personagens?”; “Os 

contos lidos se aproximam ou se distanciam? Que pontos os 

aproximam? Em que pontos se distanciam?”; “Qual é a 

relação entre os títulos e as temáticas dos contos?”; “Que tipo 
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de narrador é utilizado nos contos?”; “Como podemos 

comprovar essa afirmação a partir de elementos textuais 

presentes nos contos?”; “Que sensações foram suscitadas no 

momento da leitura dos contos?”; “Em que época os contos 

provavelmente foram escritos?”; “Se vocês pudessem 

conversar com algum personagem, o que vocês poderiam 

dizer a ele?”. Todas essas perguntas foram explicadas e 

contextualizadas oralmente, pelos graduandos, durante a 

aula, e os alunos tiveram como auxílio à disponibilização dos 

próprios contos, que poderiam ser retomados pelos bolsistas 

por meio de uma síntese ou de sua leitura na íntegra. 

Nas Aulas 5 e 6, pensando no circuito externo da 

narrativa, os bolsistas apresentaram para os alunos, com o uso 

de slides, quem era a escritora Júlia Lopes de Almeida e o 

contexto social no qual ela estava inserida, abordando temas 

como sua importância ao ser cofundadora da Academia 

Brasileira de Letras e o veto que recebeu da mesma 

instituição. Além disso, os estudantes também foram levados 

a refletir sobre a narrativa, verificando a interferência do 

contexto social e as estratégias utilizadas pela autora em seu 

texto. Em seguida, foram levantadas algumas questões acerca 

dos temas ditos anteriormente, com o uso de um formulário 
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da plataforma Google Workspace8. Antes de apresentar o 

formulário para os alunos, foram apresentadas as notícias 

sobre feminicídio relacionando com os contos lidos. 

Em seguida, na Aula 7, houve uma conversa sobre as 

respostas dos formulários produzidos pelos alunos e 

procedeu-se a uma breve explicação, feita com o uso de 

slides, a respeito da estrutura do gênero conto. A abordagem 

do gênero foi feita com o intuito de explicitar aos estudantes 

do segundo segmento do Ensino Fundamental quais eram as 

partes de um conto (introdução, desenvolvimento, 

ápice/clímax e desfecho), para que não se confundissem ao 

realizarem a atividade final. 

Durante essa aula, os bolsistas apresentaram aos 

estudantes uma proposta de atividade final na qual eles 

teriam a oportunidade de mudar os rumos da história lida. 

Houve uma proposta de escrita inventiva em que os alunos 

poderiam escrever um novo desfecho para os contos lidos e, 

por conta disso, era necessário seguir as orientações, 

evitando, dessa forma, que os alunos cometessem algum 

                                                           
8
Serviço do Google que disponibiliza diversas ferramentas online como a 

criação de formulários, reuniões virtuais, slides, etc. 
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equívoco com a história – como, por exemplo, alterar o ápice 

(clímax) da história – ou escrevessem além do desfecho. 

Por fim, na aula seguinte (Aula 8), ocorreu um debate 

sobre os finais escritos pelos alunos. Os textos foram lidos 

pelos próprios criadores ou pelos licenciandos, no caso 

daqueles alunos que não se sentiram confiantes para fazer a 

leitura em voz alta. 

Resultados: exposição dos trabalhos feitos pelos alunos 

Um dos objetivos, a partir dos trabalhos direcionados 

aos alunos da Sala de Leitura, é o de explorar sua capacidade 

inventiva. Por conta desse caráter, foi proposta como 

atividade final a elaboração de novos desfechos para os 

contos lidos, nos quais se tem originalmente a morte de 

ambas as personagens mulheres por figuras masculinas 

próximas. No processo de reescrita, os alunos deveriam levar 

em consideração os seguintes aspectos: a manutenção e a 

delimitação das características do gênero conto; a inserção no 

mesmo contexto sociocultural, temporal e geográfico; o 

registro e a modalidade de escrita no padrão do restante do 

conto; e por fim, porém crucial, o uso de sua criatividade para 

o desenvolvimento da tarefa solicitada. 
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Obteve-se um bom retorno dos alunos, os quais 

apreciaram bastante a oportunidade de escrever um novo 

desfecho, já que muitos ficaram indignados com os finais 

originais dos contos. Além disso, cabe ressaltar que, apesar de 

não ser uma atividade obrigatória – ou seja, que valesse 

pontuação para a nota –, uma grande parcela dos alunos das 

turmas de 8° e 9° anos realizou o que foi pedido. Isso fez com 

que os bolsistas e a professora ficassem satisfeitos, apesar de 

a participação não ter sido total, considerando-se o contexto 

remoto, no qual temos consciência de que a atuação dos 

estudantes em sala de aula é extremamente reduzida, se 

comparada com a do período de ensino presencial. 

A seguir, como resultado do trabalho desenvolvido nas 

turmas, é possível observar duas das produções dos alunos, 

sendo uma de um estudante da turma de 9° ano, que optou 

pelo conto “As Rosas”, e outra de um aluno do 8° ano, que 

optou por “Venha ver o pôr do sol”. 

O enredo do conto “As Rosas” gira em torno da história 

de uma mulher cujo jardineiro todos diziam ser um homem 

calado e metido consigo, que cuidava das rosas que ela tanto 

estimava. Certo dia, ela acordou muito ansiosa para colhê-las. 

No entanto, teve uma surpresa: não havia rosas, apenas 
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folhas. Foi até o quarto do jardineiro para saber o que havia 

acontecido com suas flores e encontrou a filha dele sob elas, 

pois o pai tirou sua vida devido ao fato de a jovem ter fugido 

com um homem. Mesmo tendo sido maltratada por tal 

homem, ela ainda o amava. Para manter uma suposta honra 

idealizada, o jardineiro comete o ato e cobre o corpo da moça 

com as rosas para embelezá-la. 

Reescrita do desfecho do conto “As Rosas”, de 
Júlia Lopes de Almeida 

O segui até o quarto, estava apavorada e 
curiosa ao mesmo tempo. Parei 
imediatamente na porta e disse com firmeza: 
— Não entrarei. 
O jardineiro lançou um olhar amedrontador e 
balbuciou com raiva e tristeza na voz: 
— Fique aí então, senhora. 
Confesso que fiquei com pena, mas o medo 
falava mais alto. 
Quando ele voltou, fiquei deslumbrada com o 
ramo de rosas que trazia em suas mãos. As 
minhas rosas. Então, o jardineiro parou e disse:  
—As colhi para você. Eu a amo. Sempre te 
amei. Admiro sua beleza todos os dias, 
enquanto caminha pela sua residência, pelo 
seu jardim... 
Fiquei estupefata quando ouvi essas palavras, 
não sabia como reagir. Um calafrio percorreu 
meu corpo por inteiro. 
—Aceite essas rosas como fruto do meu amor! 
— disse ele com uma expressão serena. 
— Estou lisonjeada, porém o sentimento não é 
recíproco. Sinto muito. — falei e me arrependi 
imediatamente. 
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Assim que disse essas palavras, o homem 
sacou uma arma e apontou para mim. Eu 
estava paralisada de medo. E antes de puxar o 
gatilho, tartamudeou: 
—Se eu não posso ter o seu amor, ninguém 
pode! 
E essa foi a última lembrança da minha vida. 

(Desfecho escrito por um aluno do 9° ano.) 

Com a atividade, é possível perceber que o aluno 

utilizou sua criatividade para produzir um desfecho 

totalmente diferente do conto lido, mas mantendo um fator 

fundamental do final original da obra, que é o feminicídio. 

Muda-se aquela que sofre o crime e a motivação, mas o ponto 

crucial para finalizar a obra permanece o mesmo. 

Percebe-se a destreza do aluno que, ao escrever, 

subverteu a expectativa do leitor de forma muito ágil, pois 

cria-se a tensão da protagonista com medo de o jardineiro lhe 

fazer algum mal caso ela entrasse em sua residência, o que 

causa o sentimento de angústia e apreensão em quem está 

lendo. Logo em seguida, isso é alterado ao colocar o homem 

com um buquê de flores, e declarando seu amor por sua 

patroa, transformando, desse modo, a angústia em uma 

sensação de alívio, pois é criada a impressão de que o temor 

construído ao longo da narrativa era, na verdade, apenas o 
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temor da personagem principal, visto que acompanhamos a 

história de acordo com a visão dela. 

No final da narrativa, ocorre uma nova subversão dos 

sentidos no momento em que ela diz ao jardineiro que não 

corresponde ao amor dele, o que faz com que o homem tome 

uma atitude violenta contra a mulher. Dessa forma, 

demonstra-se ao leitor que a tensão construída ao longo da 

obra se justificava, pois realmente havia perigo na figura do 

empregado da protagonista. 

Já o enredo do conto da escritora Lygia Fagundes 

Telles, intitulado “Venha ver o pôr do Sol”, gira em torno de 

dois personagens: Ricardo e Raquel, um antigo casal de 

namorados. Algum tempo após o rompimento, ele resolve 

convidá-la para um último passeio, em um cemitério 

abandonado que, conforme a história avança, torna-se cada 

vez mais assustador. Por fim, Ricardo trancou a ex-namorada 

na catacumba e o final do conto é trágico, pois Ricardo se 

afasta cada vez mais do local do crime até ouvir ao longe a voz 

de Raquel. 

 

 

324



Reescrita do conto: “Venha ver o pôr do sol”, 
de Lygia Fagundes Telles 

“Raquel seguiu o homem escada abaixo com 
cautela, indo em direção à catacumba. Já havia 
se arrependido de ter ido a este encontro. 
Pensava onde estava com a cabeça para 
aceitar reencontrar seu ex, pior, em um 
cemitério. Ela sentiu um calafrio e parou nos 
últimos degraus, sem pensar duas vezes correu 
de volta para cima, ouvia os gritos e passos de 
Ricardo atrás dela, mas não parou sequer um 
segundo. Seus pés doíam, mas já estava se 
aproximando da entrada. De repente, Raquel 
estava no chão, havia torcido o pé na correria, 
olhou para trás e viu Ricardo se aproximando. 
Entrou em desespero e se levantou 
rapidamente, passou pelas crianças que havia 
visto quando chegou e continuou correndo até 
seu carro. Prometeu a si mesma nunca mais ter 
contato com este homem estranho”. 

(Desfecho reescrito por um aluno do 8° ano.) 

No texto do aluno, pode-se ver que ele optou por um 

final não trágico, em que a protagonista Raquel consegue 

escapar de seu ex-namorado, diferente do que ocorre no 

conto de Lygia Fagundes Telles. Porém, isso é feito sem perder 

uma das principais características do texto original, que é a 

tensão estabelecida no ambiente. No fragmento “mas não 

parou sequer um segundo. Seus pés doíam, mas já estava se 

aproximando da entrada. De repente, Raquel estava no chão, 

havia torcido o pé na correria, olhou para trás e viu Ricardo se 
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aproximando”, isso fica explícito, pois demonstra ao leitor que 

o perigo ainda não havia acabado, por meio da presença do 

personagem Ricardo, ao seguir Raquel, e pela fadiga gerada 

pela corrida até a saída do cemitério, além da torção no pé, 

ocasionada pela corrida. O conjunto desses fatores mantém 

no leitor a sensação de que ela poderia ser alcançada por seu 

agressor e, com isso, o sentimento de angústia e tensão 

permanece até o momento em que o escritor confirma a fuga 

do cemitério. 

Podemos observar, com os trabalhos dos alunos, que 

eles compreenderam de forma satisfatória a estrutura que foi 

pré-determinada, não somente pelos bolsistas e pela 

professora ao propor a atividade e conduzir aulas voltadas 

para a compreensão desse fator, mas, principalmente, pela 

própria escrita das autoras das obras originais, que foi a base 

para o direcionamento da conclusão dos estudantes. 

Isso demonstra que as aulas sobre o assunto e a 

prática de retomar o que foi aprendido anteriormente tiveram 

um resultado positivo para a construção dos resultados. Além 

disso, nota-se que, apesar de seguirem o direcionamento 

dado pela escrita e reproduzissem a essência dos textos de 
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Júlia Lopes de Almeida e Lygia Fagundes Telles, os alunos não 

deixaram de adicionar a personalidade deles em seus textos. 

Conclusão 

Com a entrega dos trabalhos, ao final do período 

escolar, antes do recesso, e a subsequente avaliação feita 

pelos graduandos e pela docente responsável, notou-se que, 

apesar de as atividades realizadas na Sala de Leitura não 

valerem nota, a maioria dos estudantes concluiu e entregou o 

trabalho final, o que demonstrou responsabilidade para com a 

disciplina. 

Vale ressaltar que, apesar de estarem em atividades 

remotas, os alunos conseguiram, com o apoio da professora 

regente, encontrar maneiras de romper a barreira da falta de 

aparelhamento tecnológico suficiente para administrar as 

atividades, o que foi uma preocupação do grupo ao longo de 

todo o período pandêmico. Como exemplo dessas soluções, 

pode-se citar o fato de que aqueles que não conseguiam 

digitar por uma ferramenta de texto convencional puderam 

tirar fotos dos cadernos escritos ou então mandar 
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printscreens9 de textos escritos pelo WhatsApp10. Tal situação 

foi valorizada, tendo em vista o esforço dos alunos, mas 

também causou preocupação em relação ao suporte que o 

Estado deu a eles durante a situação em que o ensino 

presencial era inviável. 

Contudo, mesmo com os fatores mencionados 

anteriormente, as atividades, além de terem sido enviadas em 

boa quantidade, também apresentaram qualidade em sua 

escrita inventiva. Muitos trabalhos foram extremamente 

criativos, como são os casos demonstrados no item 4, o que 

era um dos critérios do grupo ao construir a atividade, além 

de ser um dos objetivos que constituem o caráter da Sala de 

Leitura como um todo. 

Para além da atividade final, notou-se que a 

participação em aula foi baixa, se comparada ao período 

presencial que sucedeu o trimestre letivo não presencial que é 

objeto deste artigo. No entanto, nos momentos em que eram 

aplicadas as ferramentas virtuais, como o Wordwalle 

Jamboard, era notável o aumento na participação dos alunos 

                                                           
9
Captura de imagem da tela de telefone, computador, entre outros. 

10
Aplicativo de comunicação que viabiliza troca de mensagens, chamadas, 

envio de arquivos etc. 
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para comentarem e responderem às atividades desenvolvidas 

com as ferramentas. Tendo em vista esse êxito alcançado, foi 

decidido pela professora Márcia de Assis que elas deveriam 

ser aplicadas também nas aulas presenciais. Isso foi possível 

graças ao quadro interativo conectado à internet, que está 

instalado na sala de aula. 

Com isso, pode-se destacar que, a despeito do 

contexto pandêmico e das variadas situações socioeconômicas 

nas quais os alunos se encontravam, considera-se que o 

período foi produtivo quanto à realização das atividades e que 

as expectativas dos licenciandos e das professoras 

coordenadoras em relação às turmas de 8° e 9° anos foram 

atendidas. Essa experiência nos mostrou que, conforme 

afirma Feres (2021, p. 95), “a mediação do professor, crítica e 

bem fundamentada, é o caminho seguro para a superação de 

tantos obstáculos enfrentados pelo povo brasileiro em busca 

de seu lugar cidadão”. Para isso, é muito importante, frente às 

dificuldades, estudar, pesquisar, buscar novos caminhos e 

adaptar a prática pedagógica ao contexto educacional. 

Acredita-se ainda que, com o aprendizado adquirido 

durante esse momento online, além do conhecimento sobre 

os alunos, os bolsistas puderam adquirir importantes 
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experiências para sua prática docente, úteis tanto no período 

posterior de atividades na Sala de Leitura quanto em sua 

futura vida profissional. É perceptível que projetos como esse 

proporcionam uma ampliação na formação de graduandos, ao 

entrarem em contato com o cotidiano escolar, preparando-os 

para quando efetivamente ingressarem no magistério, além 

de ser construtivo para os alunos envolvidos, que passaram a 

ter mais pessoas com quem conversar, tirar suas dúvidas, 

colaborar para a realização de atividades e fornecer opiniões 

novas para um mesmo assunto. Essa aceitação dos bolsistas 

no espaço da sala de leitura foi notada quando os alunos 

souberam que o COLUNI-UFF retomaria as aulas presenciais e 

muitos questionaram se os graduandos estariam incluídos 

nesse processo. 

Por fim, é justo comentar que, mesmo com todos os 

problemas existentes em virtude da pandemia de Covid-19, 

ainda foi possível apresentar textos literários aos alunos de 

forma bem-sucedida e neles instigar a vontade de ler e a 

curiosidade pela leitura, graças às estratégias adotadas. Não 

menos importante, foram apresentadas também a eles as 

experiências do grupo com os livros e o hábito de ler, 

tentando demonstrar o tempo todo que a literatura nos 
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desenvolve como indivíduos, conforme as palavras de Cosson 

(2020), que constam na epígrafe do presente artigo. 
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