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EXISTIR, PERSISTIR, RESISTIR: A CONSTRUÇÃO DE UM EVENTO
Os textos aqui reunidos resultam de apresentações de Comunicação oral ou
em forma de Pôster, efetuadas durante o VIII Seminário de Literatura Infantil e Juvenil
(VIII SLIJ) e do IV Seminário Internacional de Literatura Infantil e Juvenil e Práticas de
Mediação

Literária

(IV

SELIPRAM):

(r)ex(s)istências

literárias

na

contemporaneidade, ocorrido na Universidade Federal de Santa Catarina, no
período de 05 a 08 de novembro de 2019, congregou pesquisadores envolvidos com
o estudo da leitura, das práticas educativas construídas em diálogo com a literatura
infantil e juvenil e formação do leitor literário.
O evento foi organizado pelo Grupo de Pesquisa em Literatura Infantil e Juvenil
e Práticas de Mediação Literária (LITERALISE – UFSC/CNPq), com evolvimento do
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Alfabetização e Ensino da Língua Portuguesa
(NEPALP–UFSC) e do Programa de Educação Tutorial (PET) Pedagogia/UFSC.
Contou com o apoio institucional dos Programas de Pós-Graduação em Educação
(PPGE/UFSC) e Programas de Pós-Graduação em Estudos da Tradução
(PPGET/UFSC), grupos de pesquisa e projetos de extensão da UFSC, UDESC,
UNIVALI, Faculdade Municipal de Palhoça, como também das editoras Paulinas (SP),
Paulus (SP), Gato leitor (SC), Pulo do Gato (SP) e Mercado Livros (PR).
Detalhando esse propósito, buscamos fomentar a cultura, a produção científica
e artística no campo da literatura infantil e juvenil na UFSC e na comunidade externa
a ela, por meio de um evento de visibilidade internacional; propiciar a reflexão e a
análise de questões teóricas e aplicadas relacionadas à pesquisa em literatura infantil
e juvenil; possibilitar a divulgação de estudos teóricos e de práticas que pudessem
contribuir para releituras com diferentes enfoques e abordagens postos sobre esse
objeto de pesquisa, e por fim, aproximar o professor-leitor de escritores e suas
respectivas produções literárias para ampliação de conhecimentos sobre a literatura
infantil e juvenil.
As primeiras edições do evento foram realizadas na Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC) durante os anos de 2001, 2002 e 2003 e retomada, em 2011,
agregando o Seminário de Literatura Infantil e Juvenil de Santa Catarina, organizado
também em quatro edições (2006, 2007, 2008 e 2009) pela Unisul. Nos anos de 2012,
2014 e 2016 o evento ocorreu na UFSC. Destacamos que em 2014 deu-se um salto
qualitativo ao evento colocando-o no plano internacional ao trazer para a conferência
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de abertura a professora doutora Ana Margarida Ramos da Universidade de Aveiro
(Portugal), que tem se destacado naquele país, e fora dele, em pesquisas e
publicações sobre literatura infantil. Em 2016 tivemos as participações da professora
doutora Sara Reis da Silva, da Universidade do Minho (Portugal) e da escritora
Yolanda Reyes, de Bogotá (Colombia). Em 2018, nos dias 12 e 13 de julho, a 3ª.
edição do Seminário Internacional ocorreu no âmbito do contexto português, sendo
realizada na Universidade do Minho, contando com a participação de trinta de dois
(32) pesquisadores da Região da Galícia, Espanha, Brasil e Portugal, como
conferencistas. Em 2014 as ações artístico-culturais se efetivaram por mesas,
minicursos, performances, roda de conversa, dança circular, entre outras. Na ocasião
participaram 562 pessoas, 93 trabalhos apresentados em forma de comunicação oral
e 38 em formato de pôsteres, totalizando 131 trabalhos. Em 2016 o resultado de
público superou as expectativas, vale destacar que tínhamos um público esperado de
900 participantes e atingimos um público de 1590 ao longo dos três dias, como
registrado em tabela a seguir:
Caracterização

Esperado

Efetivado

Professores/pesquisadores

320

475

Alunos de graduação

235

300

Alunos de Pós-graduação

310

510

Profissionais da educação

100

200

Alunos do Ensino Médio

-

55

Monitores

-

50

965

1590

Básica

TOTAL

Quanto aos resultados de produção, destacamos que desde a edição de 2009
temos publicado os Anais do Evento:
•
•
•

VII Seminário de Literatura Infantil e Juvenil - SLIJ - 2016
http://linguagem.unisul.br/paginas/ensino/pos/linguagem/eventos/silij/7-SLIJ2017-Anais.pdf
VI Seminário de Literatura Infantil e Juvenil - SLIJ – 2014
http://linguagem.unisul.br/paginas/ensino/pos/linguagem/eventos/silij/6_SLIJ_
2014_Anais.pdf
V Seminário de Literatura Infantil e Juvenil - SLIJ – 2012
http://linguagem.unisul.br/paginas/ensino/pos/linguagem/eventos/silij/anaissilij-2012.pdf
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•

IV Seminário de Literatura Infantil e Juvenil - SLIJ – 2009
http://linguagem.unisul.br/paginas/ensino/pos/linguagem/eventos/silij/anaissilij-2009.pdf

Para além dos Anais temos como resultado do evento publicações em livros e
dossiês de periódicos. Abaixo, as publicações encontram-se listadas, conforme a sua
modalidade.
Livros:
•
•
•

•

A literatura infantil e juvenil de Língua Portuguesa: leituras do Brasil e d´além
mar (DEBUS, 2008) – Resultado do Evento de 2006.
Literatura Infantil e Juvenil: leituras, análises e reflexões (DEBUS, JULIANO;
DOMINGUES, 2010) – Resultado do evento de 2009.
Literatura Infantil e Juvenil: do literário a outras manifestações estéticas
(DEBUS, JULIANO; BORTOLOTTO, 2016) – Resultado do evento de 2014 –
*Prêmio de melhor livro teórico sobre literatura infantil e juvenil da FNLIJ
(Fundação Nacional do Livro infantil e Juvenil). Esta publicação foi inserida no
Catálogo de Bolonha do ano de 2017.
Literatura infantil e juvenil pelas frestas do contemporâneo (DEBUS, BAZZO,
BORTOLOTTO, 2017) – Resultado do evento de 2016. Foi inserida no
Catálogo de Bolonha de 2018.

Dossiês:
•

•

Dossiê Literatura e infâncias, organizadores Eliane Debus (UFSC), Fernando
José Fraga de Azevedo (UMinho) e Sara Reis da Silva (UMinho) - Revista
Poiesis (Unisul Tubarão). Publicações resultantes do III Seminário
Internacional
(2018),
realizado
na
Universidade
do
Minho.
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Poiesis/issue/view/295
DEBUS, E.S.D; AZEVEDO, F. F. ; SILVA, S. R. . APRESENTAÇÃO Dossiê:
Literatura e infâncias. Tubarão (SC): UNISUL, 2018 (Publicação online).
http://www.portaldeperiodicos.unisul.br/index.php/Poiesis/article/view/7018/40
98
Desse modo, as reflexões sobre a produção literária para crianças e jovens,

abordadas e discutidas nos diferentes eventos abarcaram a literatura infantil e juvenil
em âmbito nacional e internacional e, de modo particular, a literatura infantil e juvenil
produzida no Estado de Santa Catarina. Vale ainda demarcar que as edições de 2009,
2012, 2014 e 2016 contaram com financiamento da Fundação de Apoio à Pesquisa
Científica e Tecnológica do Estado de Santa Catarina (FAPESC) e da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e em 2014 e 2016 com o
apoio da SECULT/SECARTE/UFSC.
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Em 2019 – ano do qual resulta esta publicação –, apesar de vivenciarmos um
período de severo contigenciamento de recursos impostos pelo Governo Federal,
realizamos o evento com poucos recursos (SECARTE/UFSC; Print/Capes), mas a
muitas mãos. Contamos com a parceria de diferentes Programas de Pós-Graduação
da UFSC e Universidade parceiras. Para além disso, contamos com o apoio de
diferentes artistas e pesquisadores que se organizaram em termos de recursos
financeiros pessoais e conosco estiveram. Por oportuno, esclarecemos que o evento
foi totalmente gratuito a seus partícipes.
No seminário contamos com a presença de vários palestrantes, nomes
conhecidos no cenário da literatura infanto-juvenil (autores, escritores, editores,
professores e profissionais da área). As ações desenvolveram-se em formato de
mesas redondas, minicursos, apresentações de comunicações e pôsteres e muitas
atividades culturais (lançamentos de livros, contações de histórias, sessões musicais,
entre outras) que aconteciam sempre em locais estratégicos do evento, atraindo o
público que por ali passava. Além disso, houve encontro de crianças com autores em
algumas escolas da região da UFSC.
Nas apresentações de pôsteres, contemplamos no caderno de resumos um
total de 83 trabalhos, esses que, no geral, foram produzidos por mais de um autor. Já
nas apresentações de comunicações, recebemos 312 trabalhos que foram divididos
em vários eixos, para que fosse possível realizar a apresentação de todos os inscritos.
Tivemos 12 mesas redondas em vários espaços da Universidade que contaram com
a presença de autores com reconhecimento na área (nacional e internacional) e
editores. Com certeza, esse seleto grupo de profissionais contribuíram para que esses
espaços de diálogo fossem de conhecimentos e compartilhados. Salientamos que
tivemos um coletivo de 43 palestrantes e 13 mediadores. Além desse quadro, foram
sete os minicursos ministrados por pesquisadores de diferentes estados, com temas
dos mais diversos.
As atividades culturais que aconteceram durante o VIII SLIJ e IV SELIPRAM
foram realizadas no ambiente interno e externo à UFSC. Internamente à universidade
contamos com várias atividades nos intervalos, inclusive abrindo novas mesas
redondas. Nos dois dias de lançamentos de livros também contamos com a
participação de artistas da região envolvendo os participantes do evento e a
comunidade universitária. Promovemos encontros de autores com as crianças do
Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI/UFSC), do Colégio de Aplicação (CA/UFSC)
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e da Escola Municipal Beatriz de Sousa Brito (escola da rede municipal de ensino de
Florianópolis). Foram sete os encontros concretizados, acolhendo, em média, 100
crianças. No Núcleo de Desenvolvimento Infantil (NDI/UFSC) aconteceram três
encontros com uma média de 100 participantes. No Colégio de Aplicação tivemos dois
encontros e uma média de 80 crianças. Já na Escola Municipal Beatriz de Sousa Brito,
tivemos dois encontros e uma média de 160. Ademais, tivemos exposições de livros
artesanais no hall do evento, momento em que recebemos a visita de muitas crianças
das escolas da região, principalmente do NDI/UFSC. Algumas dessas atividades
culturais aconteceram na abertura de algumas mesas redondas, como o caso do
Coletivo Alcathea, grupo de mulheres contadoras de histórias de diferentes lugares
de Santa Catarina, que se apresentou na Conferência de abertura do evento para um
público médio de 300 pessoas. Outras foram apresentadas no hall do evento, onde
ficavam o credenciamento e as editoras vendendo seus livros. Nesse local, no qual
também aconteciam os lançamentos de livros, passava o público do seminário,
concentrando

frequentemente

um

número

expressivo

de

pessoas.

Concomitantemente ao lançamento de livros ocorriam apresentações musicais. A
média de público que circulou nesse espaço foi de 400 pessoas por dia de
lançamento.
Por fim, sabedores que somos de que um evento é feito a muitas mãos, como
frisamos nesse texto, congregadas, certamente, por um objetivo único, registramos
nosso cordial agradecimento aos 45 monitores, alunos de graduação e pós-graduação
da UFSC, por abraçarem a causa, efetivando evento do porte do VIII SLIJ e IV
SELIPRAM e assumindo a responsabilidade em todas as demandas que do grupo
fora solicitado. Nosso cordial agradecimento também à Comissão Executiva, aos
palestrantes, aos participantes que, de um modo ou de outro, entrelaçaram mãos,
repercutindo em exitosos resultados desse acontecimento de (r)ex(s)istências
literárias na contemporaneidade.
As organizadoras
Eliane Santana Dias Debus (UFSC)
Maria Laura Pozzobon Spengler (UDESC)
Caroline Machado (UFSC)
Nelita Bortolotto (UFSC)
Anelise Zimermann (UDESC)
Observação: Os conteúdos e a revisão dos textos publicados são de integral
responsabilidade de seus autores.
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A FORMAÇÃO DOCENTE E A MEDIAÇÃO LITERÁRIA: REFLEXÕES SOBRE AS
EXPERIÊNCIAS DE UMA TENDA LITERÁRIA MONTADA EM PRAÇA PÚBLICA
Heloisa Josiele Santos Carreiro
(Coordenadora do COLEI - UERJ-FFP
Membro Colaboradora do GIFORDIC)
O presente artigo apresenta um pouco dos diálogos que vimos construindo com
a disciplina de Estágio Supervisionado em Educação Infantil ao longo do segundo
semestre de 2018 e primeiro semestre de 2019. A Tenda Literária é uma das ações
do projeto de Iniciação Científica, Rodas de Contação e Leitura de Histórias na Praça:
Pretextos para encontros entre a comunidade do Paraíso, São Gonçalo – RJ, que tem
os seguintes objetivos: promover diálogos entre a comunidade acadêmica e a
comunidade no entorno ao Campus da FFP-UERJ; promover um mapeamento da
relação com literatura e das experiências de leitura da comunidade Paraíso e da
população que está de passagem pela Praça dos Ex-Combatentes e; promover a
formação dos estudantes de graduação no que concerne a função social da
Universidade através de suas atividades de ensino, pesquisa e extensão.
A metodologia utilizada pelo projeto é a pesquisa intervenção (DAMIANI et al.,
2013), que se utiliza da montagem quinzenal de uma Tenda Literária na Praça dos
Ex-Combatentes para atingir seus objetivos. A Tenda atualmente oferece à
comunidade um acervo de aproximadamente 300 livros, conta com o apoio direto de
seis bolsistas e eventualmente acolhe graduandos em suas atividades de estágio e,
em atividades acadêmicas dos estudantes das disciplinas de Literatura-Infanto Juvenil
e de Educação Infantil, que tem o desejo de conhecer e colaborar com as ações do
projeto.
Ao longo dos últimos semestres vimos estabelecendo uma estreita relação com
os estudantes da disciplina de Estágio Supervisionado em Educação Infantil que
escolhe a Tenda Literária para desenvolver suas observações de estágio em um
espaço não-escolar, que desenvolva ações educativas com crianças pequenas. A
proposta de observação nasce como exercício provocativo aos estudantes à interação
com espaços de educação não-formal, buscando pensar a atuação do pedagogo fora
da escola.
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Além da dinamização da atividade na Praça dos Ex-Combatentes, o diálogo
tem se feito por outras vias onde somos convidados pelos docentes, de nosso
Campus, a desenvolver atividades de mediação literária em parceria com os
estudantes de estágio dentro da escola, um exercício de aproximação e de articulação
entre as atividades de ensino e pesquisa promovidas pela FFP-UERJ. Nesse
encaminhamento mobilizamos diálogos teóricos no campo da Sociologia da Infância
(QVORTRUP, 2011; SARMENTO, 2008; CORSARO, 2011), nos estudos sobre
questões relacionadas ao estágio no Ensino Superior (PIMENTA & LIMA, 2006) e
sobre o processo de mediação literária (QUEIROZ, 2014; COELHO, 2014) que
desenvolvemos na pesquisa intervenção (DAMIANI et al., 2013).
Ventos teóricos que nos movem na pesquisa
Gostaríamos de pensar nesse momento, na alegoria de que as teorias são
como ventos que sopram no ar. Os ventos por si só: refrescam, deslocam nuvens,
colaboram com o processo de polinização de sementes e de ideias, que viajam de um
lado para outro, acompanhando ou sendo carregadas pela força dos ventos. Também,
sabemos que os barcos navegam pelos oceanos, se aproveitando das múltiplas
velocidades das correntes dos ventos, seja da mais plena calmaria, na qual o vento,
quase não parece soprar, como daquelas mais fortes que movem e se movem em
diálogo com as tempestades.
Ainda em diálogo com esta alegoria, nós do COLEI (Coletivo de Estudos e
Pesquisas sobre Infâncias e Educação Infantil) abrimos as velas de nosso barco na
Iniciação Científica, como quem deseja se aproveitar das correntes de vento, porque
temos clareza da intencionalidade sobre para onde desejamos ir: pensar a formação
docente dentro e fora dos muros da Universidade e da escola; desenvolver trabalho
de mediação literária na comunidade entorno ao nosso Campus, enquanto,
investigamos a relação que esta população estabelece com a leitura e com a literatura
e; mobilizar ações que nos aproximem da utopia, de que toda nação brasileira tenha
o direito de interagir com a literatura (CANDIDO, 1989).
Içamos a primeira vela do nosso barco que nos ajuda a pensar as questões
metodológicas, nela buscamos nos beneficiar dos ventos produzidos pelos estudos
de, Fernanda Müller e Ana Cristina Coll Delgado (2008) que nos sopram ventos sobre
o conceito de pesquisa etnográfica. Em diálogo com as autoras aprendemos que
através da etnografia pode-se adentrar na cultura do outro, evitando subjulgá-las aos
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nossos valores e costumes. No desenvolvimento da etnografia buscamos estratégias
metodológicas de interação com uma cultura que inicialmente, se revela estranha às
nossas. A ideia é que a penetração na cultura elimine a estranheza e pouco a pouco
as experiências interativas de algum modo nos permitam ser parte da cultura
investigada. O uso da etnografia, como um vento que nos move à interação com os
sujeitos do presente estudo, nos possibilita (re)conhecer os moradores do entorno ao
Campus, suas experiências e seus saberes, sobre leitura, literatura e direito à
Educação.
Mas há outra corrente de vento importantíssima aos nossos estudos, trata-se
da pesquisa intervenção (DAMIANI et al., 2013). Nossa intervenção em campo se
materializa através da Tenda Literária que montamos quinzenalmente, com
aproximadamente 300 livros, na Praça dos Ex-Combatentes em São Gonçalo.
Sabemos que a pesquisa intervenção acontece fora do laboratório, nesse caso
falamos efetivamente, do ato de sair de dentro da Universidade e nos colocarmos em
um espaço público. Pensamos que essa pesquisa sobre a relação dos moradores com
a leitura e com a literatura é muito favorecida com essa estratégia metodológica.
Assim, montar na Praça uma Tenda que ofereça e apresente livros e mediadores de
leitura à população, dá mais visibilidade do nosso projeto e suas intenções. Uma vez
que grande parte da população local, pensa que somente os estudantes são bem
vindos ao Campus Universitário, porque desconhecem as múltiplas funções sociais
da Universidade, no desenvolvimento de suas atividades de ensino, pesquisa e
extensão.
Ainda nesse início de navegação içamos a vela que acolhe os ventos das
concepções de criança e de infância, para isso dialogamos com Vygotsky (1989),
Qvortrup (2011), Sarmento (2008), Corsaro (2011), que compreendem as crianças e
as infâncias como fenômenos sociais, ou seja, evidenciam que estas co-produzem
cultura, estão vinculadas e atuam sobre os fatores sociais e culturais nos contextos
em que estão inseridas. Dialogando com estes autores, percebemos as crianças como
sujeitos que pensam, dialogam e interpretam o mundo a sua volta, o que contribui
muito para um novo fazer pedagógico e para as mediações literárias que
desenvolvemos na Tenda. Assim, nosso barco começa a se mover e nós começamos
a deixar um porto que aparentemente era seguro.
Nosso barco já está em movimento, mas para não perdermos a direção do que
nos propomos nesse artigo, abrimos mais uma vela e nela capturamos para o diálogo,
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outros os ventos relacionados à formação docente. Os estudos de Freire (1987) sobre
a práxis são centrais, no modo, como o projeto pensa a formação de seus bolsistas e
o acolhimento de outros estudantes de graduação. Assim, planejar, intervir, refletir
sobre as intervenções, para se pensar novas estratégias de atuação é o modo como
nos organizamos no antes, no durante e no depois das atividades desenvolvidas pela
Tenda Literária. Ao final, de cada Tenda sempre nos reunimos para conversar, ainda
que brevemente, sobre os diálogos e as experiências que os envolvidos vivenciaram,
buscando sempre aprender e redesenhar as atuações futuras.
Há uma corrente de vento particular que nos move quando pensamos os
diálogos formativos com os estudantes da Disciplina de Estágio Supervisionado, tratase dos estudos desenvolvidos por Pimenta e Lima (2006). As autoras nos sopram
reflexões importantes, através das quais entendemos que as atividades da Tenda
Literária estão em diálogo com elas: a) pensar que teoria e prática devem se articular
nas atividades de campo do estágio - em interação com o projeto, os estudantes
tomam consciência dos objetivos da proposta e do aporte teórico que mobiliza suas
ações em campo; b) mobilizar-se no campo de estágio através de indagações, que
dinamizam a atividade de pesquisa, nesse sentido a interação prática com as
atividades do projeto, desenvolve indagações sobre os espaços de atuação do
pedagogo e sobre o tripé do Ensino Superior: ensino, pesquisa e extensão, e; c)
através da interação com o projeto, que exige dos estagiários uma observação
participante, há o reconhecimento na prática das funções sociais da Universidade.
Como as autoras entendemos que “a universidade é o espaço formativo por
excelência da docência, uma vez que não é simples formar para o exercício da
docência de qualidade e que a pesquisa é o caminho metodológico para essa
formação” (p. 7).
Estamos com uma boa navegação, mas os ventos produzidos pelo trabalho
investigativo de Candido (1989) firmam o rumo de nosso referencial teórico e de
nossas ações metodológicas. Os estudos do autor defendem que a literatura deveria
ser parte, daquilo que a humanidade entende como direito humano. Candido afirma
que a interação com a literatura amplia a visão de mundo do sujeito e ajuda o ser
humano a lidar melhor com as diversas situações da vida cotidiana. A literatura
também é capaz de expandir nossas leituras de mundo, as narrativas escritas e orais,
ampliam nossa humanidade, dilatando nossos saberes para além da geografia e do
tempo cronológico nos quais nos encontramos.
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Por fim, abrimos nossa última vela que se aproveita dos ventos teóricos de
Queiroz (2014) e Coelho (2014) que versam sobre mediação literária, conceito que é
parte do diálogo com os bolsistas e estagiários que atuam na Tenda. O mediador
literário é o sujeito que possibilita a aproximação entre o leitor e o livro. É ele quem
provoca o leitor à interação com a obra literária. Contudo, para que essa provocação
seja bem-feita, alguns saberes são necessários sobre o texto que se vai mediar, ou
seja, a obra em si – o enredo, suas personagens, o clímax da trama, etc. Também é
importante que o mediador possua saberes sobre o autor, o ilustrador, a editora, o
contexto onde a obra foi produzida e outras informações que podem aguçar a
curiosidade do leitor. Então, estamos afirmando em diálogo com os estudos dessas
autoras que o mediador precisa ser leitor, não qualquer leitor, um leitor que saiba
provocar no outro o desejo de ler, de ouvir, de interagir e de refletir sobre textos
literários.
Nesse trabalho investigativo poderíamos dialogar com muitas teorias, mas
cada uma delas aqui apresentada foi escolhida, com a esperança de que elas
intencionalmente nos ajudassem a chegar, para onde nossos objetivos apontam.
Descaminhos acontecem, os ventos não são controláveis, o que controlamos é a
abertura que fazemos de nossas velas, ou seja, nossa abertura ao diálogo com essas
teorias, esperando que elas nos ajudem em nosso velejar.
Oceano de articulações possíveis no curso de Pedagogia
Para entender o curso de pedagogia gostaríamos de pensar na riqueza e na
multiplicidade da vida marinha e, mobilizar diálogos agora com uma outra alegoria: a
riqueza das espécies no oceano. Estamos todos e todas, no Departamento de
Educação (DEDU), vinculados às questões relacionadas à formação de professores.
A formação docente inicial e continuada é o oceano que abriga a todos nós, é
o que une nossa diversidade de projetos de pesquisa e extensão, que dão vida,
riqueza e complexidade ao nosso Departamento, que é o maior de nosso Campus.
Estamos falando de 53 professores efetivos.
Esse número elevado de docentes, do nosso ponto de vista, se traduz como
uma riqueza, mas também como uma complexidade (MORIN, 2003). Riqueza porque
como já dito são múltiplas as ações e projetos de ensino, de pesquisa e de extensão
desenvolvidos no Departamento por seus docentes e complexidade, porque para
mobilizar o diálogo entre tantas pessoas faz-se necessário investimentos de todo
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corpo docente. O que percebemos é que de modo geral, os docentes se articulam,
tanto por áreas de atuação mobilizadas pelas disciplinas que ministram, como através
da articulação das questões que pesquisam, chegando muitas vezes a transversalizar
temas investigativos.
Assim, pensamos que o DEDU e seu grupo gestor realiza bons investimentos
em direção a articulação dialógica (BAKHTIN, 2003) de seus docentes e de suas
atividades. A Chefia, a Coordenação de Pedagogia e de Pós-graduação desenvolvem
entre si um bom diálogo, planejam ações envolvendo outras comissões e
coordenações, a saber: de estágio, de pesquisa, de extensão, de espaços, de horário.
Há regularidade na dinamização da Reunião Mensal do Departamento, obrigatória a
todos os seus docentes na segunda quarta de cada mês, dia inclusive que seus
docentes possuem sua carga horária livre de atividades de ensino, exatamente, para
poderem estar na reunião.
A Reformulação Curricular do Curso de Pedagogia que está para ser
implementada, estruturou a nova matriz curricular, de modo a garantir que haja por
área e por período professores articuladores, exatamente, para pensar uma formação
mais dialógica (BAKHTIN, 2003) entre docentes e discentes e no que se refere às
questões relacionada à teoria e à prática.
Nesse exercício de articulação entre um oceano de pesquisas, atividades de
ensino e de extensão dos docentes do DEDU é que nosso Coletivo (COLEI)
estabelece parcerias e diálogos com outros grupos de dentro e de fora do nosso
Departamento, a saber: a) GIFORDIC (Grupo de Estudos e Pesquisas da(s)
Infância(s), Formação de Professore(s) e Diversidade Cultural); b) GLIFo-FFP/UERJ
(Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguagem, Infância e Formação; c) TEAR (Troca
de Experiências em Ações Extensionistas); Núcleo de Pesquisa e Extensão Vozes da
Educação: Memória, História e Formação de Professores, o primeiro da Faculdade de
Formação de Professores da UERJ; d) ECOAR (Educação, Corporeidade e Artes), e;
e) NAEB (Núcleo de Apoio Experimental em Bioquímica para o Ensino de Ciência e
Biologia).
Um diálogo que como dito acima, também se desenvolve através da articulação
entre disciplinas. No presente artigo desdobramos uma das experiências
desenvolvidas com a professora Flavia Alves de Sousa, que no primeiro semestre de
2019, tinha entre as suas disciplinas a de Estágio Supervisionado em Educação
Infantil. Na tessitura desse diálogo, além de acolhermos alguns de seus estudantes
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na Tenda Literária para desenvolvimento da observação participante em um espaço
não escolar. Também, planejamos uma atividade de contação e leitura de histórias
indígenas em uma Unidade Municipal de Educação Infantil (UMEI) de São Gonçalo,
que servia de campo de estágio aos estudantes de Pedagogia.
Para além do barco da sala de aula: a formação docente e seus múltiplos
caminhos
Reconhecemos em diálogo com o nosso referencial teórico que a formação
docente se tece, tanto através da articulação entre teoria e prática, como da
provocação de uma postura investigativa constante, por parte dos estudantes
(FREIRE, 1987; PIMENTA & LIMA, 2006; STRECK, 2014). Também, entendemos que
a formação se desenvolve através de uma complexidade de ações que não se limitam
às atividades em sala de aula. Pensamos que nossos estudantes têm uma formação
mais enriquecida quando participam da vida acadêmica fornecida pela Universidade,
seja através de eventos internos e externos relacionados ao Campo da Educação; da
participação em grupos de estudos e pesquisas; da militância política que envolve
questões relacionadas ao direito à Educação e a outras questões sociais que são
pautadas pelos Movimentos Sociais; participação em atividades culturais e interações
com o cotidiano escolar.
Os diálogos que estabelecemos entre nós no DEDU, possuem esse horizonte:
enriquecer a formação inicial dos estudantes do Curso de Pedagogia. Na atividade
que planejamos para desenvolvimento de contação e leitura de histórias na UMEI,
George Savalla Gomes - Palhaço Carequinha, a ação envolvia bolsistas do COLEI e
as estudantes da Disciplina de Estágio Supervisionado, tivemos as seguintes cautelas
no ato de planejamento: a) não deixar que a atividade caísse no dia 19 de abril, tal
cuidado visava não reforçar que a discussão indígena se pautasse em datas
comemorativas, tínhamos como preocupação provocar nos profissionais da UMEI e
nos demais envolvidos com a organização da atividade, que tal discussão deve fazer
parte do cotidiano; b) procuramos pensar em textos literários e informativos de
qualidade, sobre a cultura indígena, para levar para as rodas de conversas com as
crianças, evitando a reprodução de caricaturas desqualificadoras sobre os índios e
sua cultura; c) preparamos os estudantes de estágio e as bolsistas do COLEI para
pautarem no diálogo com as crianças elementos que destacassem a riqueza cultural,
resgatando o orgulho que devemos ter dos saberes de nossos ancestrais, e; d)
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trabalhamos com fotografia e artefatos reais que favorecessem aproximações das
crianças da UMEI ao que estávamos pautando através do texto literário ou informativo.
Pensar as atividades da UMEI nos pautamos na Resolução CNE/CP 01/2004,
que detalha os direitos e as obrigações dos entes federativos ante a implementação
da Lei (nº 11.645/08), que compõe um conjunto de dispositivos legais para o
desenvolvimento da afirmação da diversidade cultural e da concretização de uma
educação das relações étnico-raciais nas escolas, desencadeada a partir dos anos
2000. Contexto em que foi aprovado o Plano Nacional das Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História
e Cultura Afro-Brasileira e Africana (BRASIL, 2009).
No diálogo com as questões acima pautadas no campo das políticas públicas,
especialmente, pelas pesquisas da Flávia Alves e, também por muitos dos projetos e
ações que desenvolvemos no COLEI, pensamos a arquitetura da atividade na UMEI,
de modo a favorecer que os estudantes pensem sobre como teoria e prática se
articulam no cotidiano. O fato dos graduandos se deslocarem até uma escola pública
para perceber, entender e refletir sobre suas contradições e riquezas complexificam
e transformam à formação.
A atividade desenvolvida sobre as questões indígenas na escola infantil
ampliou o campo de formação de todos os envolvidos: das professoras do Ensino
Superior, dos estudantes de Pedagogia, das Professoras da UMEI e das crianças da
Educação Infantil. Ampliou porque saiu do lugar comum no qual as escolas costumam
trabalhar o tema, seja pelo viés das datas comemorativas, pela ruptura de atividades
tradicionais como fazer cocar e pintar desenhos empobrecidos de representação
indígena e pela provocação da compreensão de que as etnias indígenas são os povos
originários de nossa nação, compostos por muitos grupos étnicos, portanto, com muita
riqueza cultural.
Provocar diálogos que pensem as etnias indígenas com respeito e pautando
com as crianças a importância de sua presença no mundo, nos ajudaria a pautar
juntos aos miúdos e aos docentes a urgência de se pautar políticas públicas que lhe
garantam o direito ao território, para preservação desse povo originário e suas
culturas.
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Considerações finais: um cais provisório
No presente artigo pautamos elementos que envolvem a complexidade da
formação de um pedagogo e que revelam que nossas reflexões nos apresentam um
cais, ainda que provisório, sobre os avanços que vimos fazendo. Refletimos sobre os
elementos teóricos e empíricos que pautam as ações que articulam as pesquisas do
COLEI (Coletivo de Estudos e Pesquisas sobre Infâncias e Educação Infantil) e os
diálogos entre os docentes do Departamento de Educação da FFP-UERJ.
Pautamos em nossa discussão a articulação do tripé que deve fazer parte da
formação dos estudantes na Graduação: o ensino, a pesquisa e a extensão. Sabemos
que infelizmente muitos estudantes, especialmente, os trabalhadores e os do turno
noturno, possuem um horário apertado na relação que estabelecem com a
Universidade, pautando sua formação prioritariamente pelas atividades de ensino
fornecidas pela instituição.
Diante dessa constatação, a dificuldade de que os estudantes consigam por
vontade própria agregar em seu processo formativo, a interação, também com
atividades de pesquisa e de extensão, pensamos que os docentes de cada curso
devem se articular e mobilizar ações que garantam aos seus estudantes, experiências
para além das atividades de ensino.
Nesse sentido, as disciplinas devem pensar arquiteturas que transbordem o
espaço da sala, que transcendam a ideia de um conteúdo disciplinar isolado, uma
tarefa que sentimos que em nosso Departamento precisa ser trabalhada com
docentes e discentes. Reconhecemos que nossas coordenações de curso vêm
fazendo investimentos nesse sentido: na transcendência do entendimento de que não
é somente a sala de aula, o espaço de formação docente, nem a aula em si e por si
só. Muitos docentes, já conseguem romper com essa perspectiva, que limita a aula
da disciplina como principal formador.
Contudo, reconhecemos que ainda há muito trabalho a se fazer, isso se torna
visível em tempos de greve, onde buscamos transcender nas discussões junto aos
estudantes, de que a discussão política, muitas vezes é maior que o direito à aula.
Portanto, a Universidade não pode ser esvaziada nesse período, tanto da presença
de muitos docentes como de discentes. Essa discussão também tem continuidade,
quando a Universidade promove atividades acadêmicas nos horários da aula e o
impasse reflexivo entre docentes e discentes fica na pobreza da compreensão de que
participar da atividade, significa diretamente a perda do direito a aula e, quando a
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decisão pela participação no evento acadêmico é tomada, estudantes por vezes
decidem faltar.
Sabemos da complexidade da discussão e de que ela exigirá de todos nós um
longo caminho formativo, tanto sobre os espaços onde a formação docente acontece
como da reflexão de nossas concepções sobre como se aprende, onde se aprende e
em que condições se aprende. Também sabemos ser urgente revisitar nossas
concepções de escola, de Universidade e de formação humana. Pensamos que os
movimentos reflexivos e formativos que vimos fazendo no Departamento de Educação
revelam pequenos deslocamentos epistemológicos que anunciam micro avanços
nessas discussões.
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O ARMINHO DORME, DE XOSÉ NEIRA CRUZ: DISCUSSÕES SOBRE O
ROMANCE HISTÓRICO NA EDUCAÇÃO BÁSICA
Patrícia A. Beraldo Romano
(UNIFESSPA)
[...]os quadros, todas as obras de arte oferecem chaves certas
para tentar entender a vida (CRUZ, 2009, p. 57).

Considerações Iniciais
Florença, século XIX. A história escrita por Xosé Neira Cruz1 tem início em
1857, na Capela dos Príncipes, em Florença, Itália, local em que ocorrem escavações
na tumba da famosa família Médici. O principal acontecimento de tal início, pontuado
como uma introdução para situar o leitor na história que se contará, está na abertura
da tumba, até então não identificada, como sendo a de Bianca de Médici, filha ilegítima
de Cosimo I, grão-duque de Florença. O corpo da bela jovem de pele branquíssima
fora encontrado praticamente intocado pelo tempo bem como o de um arminho a seus
pés, talvez sua fiel mascote. Juntos, aos olhos dos coveiros, compunham uma
angelical e indelével obra de arte.
Em meio ao pó a que esses corpos se converteriam, depois de aberta a laje da
sepultura, encontrou-se também um caderninho: suposto livro de horas da jovem.
Verificou-se, entretanto, que se tratava de um diário, em cuja primeira página a voz
da jovem anunciava, nostalgicamente, seu relato: “O arminho dorme entre meus
braços” (CRUZ, 2009, p. 19).2
Este trabalho pretende discutir possibilidades de se levar um romance histórico
para ser lido e discutido com alunos do Ensino Fundamental II. O Arminho Dorme é
uma obra considerada Literatura Juvenil, no sentido de fazer “emergir a voz

1 Xosé Neira Cruz é escritor, jornalista e professor da Faculdade de Ciências da
Comunicação da Universidade de Santiago de Compostela. A maior parte de sua obra
contempla narrativas para crianças e jovens.
2 Esse parágrafo, com algumas modificações, está publicado em resenha minha em
Leitura em Revista, Cátedra Unesco de Leitura PUC-Rio, n.1, out, 2010, pp.177-179.
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questionadora do próprio jovem” (GREGORIN FILHO, 2011, p. 33). Nela, o leitor
juvenil vai se deparar com o contexto histórico do Renascimento e ter de articular esse
conhecimento para poder compreender, de forma mais apurada, a beleza da
constituição da narrativa sobre a jovem Bia de Médici.
Fugindo de discussões puramente moralizantes, o texto de Neira Cruz leva o
leitor ao encontro de uma literatura que exige dele uma compreensão bastante pontual
dos elementos da narrativa e de como eles podem ser compreendidos a partir de sua
percepção estética sobre o momento em que a história se desenrola. Saber quem
conta a história e de que perspectiva, em que espaço ela se passa, quando ela ocorre
e como as ações da protagonista e dos demais poucos personagens mudam a breve
história de Bia de Médici contribuirão para uma empolgante viagem ao século XVI,
época em que a jovem viveu na corte da família Médici, mesmo que como filha
bastarda do grão-duque Cosimo I e, por isso, com algumas restrições familiares.
Resgatamos aqui, mais uma vez, o discurso de Gregorin Filho (2011, p. 65), no que
se refere à literatura juvenil contemporânea:
Assim, quando se analisa literatura juvenil, é preciso tomar a mesma postura
utilizada para a análise crítica de uma obra de arte e, assim, estar diante de
um olhar do homem perante uma experiência social e cultural vivenciada no
contexto de sua produção, além de estar diante de um processo de
comunicação historicamente construído em que um destinador já experiente
(no que diz respeito a seu fazer social) se dirige a um destinatário
(adolescente) com o intuito de expressar esse “olhar o mundo”.

E é para contribuir com esse “olhar o mundo” que propomos aqui o trabalho
com a obra O Arminho Dorme no segmento do Ensino Fundamental II. Acreditamos
que se trate de uma leitura pertinente para os anos finais desse segmento, oitavo e
nono anos, e que o professor seja figura fundamental no trabalho de mediação de tal
texto na medida em que deverá ser o responsável por desafiar o aluno para a leitura
da obra e da compreensão de seu contexto histórico.
As raízes do romance histórico: breves considerações
As fronteiras entre a História e a Literatura são, de tempos em tempos,
frequentemente revisitadas e questionadas. O lugar comum “A arte imita a vida ou a
vida imita a arte” tem sido discutido por filósofos e artistas desde os tempos de
Aristóteles no sentido de tentar encontrar o “ponto” onde termina a realidade e começa
a ficção. Impossível não nos atentarmos ao conceito de mimeses, desenvolvido por
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Aristóteles, filósofo grego do século IV A.C. Em Arte Retórica e Arte Poética (1964),
temos:
[...] é evidente que não compete ao poeta narrar exatamente o que
aconteceu; mas sim o que poderia ter acontecido, o possível, segundo a
verossimilhança ou a necessidade. O historiador e o poeta não se distinguem
um do outro, pelo fato de o que primeiro escreveu em prosa e o segundo em
verso [...]. Diferem entre si, porque um escreveu o que aconteceu e o outro o
que poderia ter acontecido (ARISTÓTELES, 1964, p.278).

Assim, para o filósofo, a ficção se consolida pelo que poderia ter acontecido
enquanto o fato histórico se concentra no que, de fato, aconteceu, não sendo esse,
portanto, o interesse do ficcionista.
Como nomenclatura, o romance histórico pode ser situado no século XIX, tendo
início com o Romantismo de Walter Scott. Em Portugal, temos Alexandre Herculano,
nosso maior representante, com suas narrativas situadas no tempo e espaço da Idade
Média. A propósito de uma definição sobre o romance histórico, citamos Ferreira
(2009, p. 4), em artigo “O Romance Histórico na Literatura Portuguesa
Contemporânea:
O Romance Histórico, na sua definição mais clássica, é aquele em que o
enredo se passa entre acontecimentos históricos. Ou seja, o autor situa a
ação num tempo passado, procurando reconstituir uma época. A narrativa
combina minuciosa reconstituição de ambientes e costumes de épocas
passadas com enredo literário, que cria ou amplia tramas para compor suas
histórias.

O texto de Xosé Neira Cruz traz o passado histórico de Florença da
Renascença italiana para o espaço da sala de aula. Nela, o professor-mediador se
torna o responsável por levar o aluno pelos corredores do palácio dos Médici, com
suas obras de arte espalhadas pelas paredes e com os segredos das mortes
relativamente inexplicáveis pelas quais tal família muito foi acometida. Além disso, o
espaço físico de Florença, com seus museus e palácios ricamente adornados por
artistas renascentistas, seja em pinturas, seja em esculturas ou seja ainda na
arquitetura de tais construções, precisa ser familiar ao aluno do Ensino Fundamental
II que necessita se reconhecer no espaço, tanto da aristocracia Médici como no dos
camponeses pobres, maioria populacional da cidade e de onde a personagem Bia
descende.
Assim, concordamos com a posição de Priscilla Ferreira (2009, p. 6), em artigo
já anteriormente citado:
No romance histórico, segundo estudos de Lukács, ocorre a representação
dos acontecimentos e o desenrolar do processo histórico, com a criação
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ficcional de um microcosmo que concentra e generaliza, que condensa e
expande. Isso significa que o romancista ilumina um momento ou aspecto do
passado para mostrar uma realidade social e cultural através do mundo
ficcional criado.

Xosé Neira Cruz ilumina a Renascença italiana dos Médici ao recontar a história
de um familiar muito peculiar: Bianca de Médici, filha primeira e bastarda do grãoduque Cósimo I. Segundo (CRUZ, 2009, p. 8):
Aquela família de banqueiros, rica como nenhuma outra, alcançou os
píncaros do poder, converteu-se à nobreza pela mistura de seu sangue com
o das casas reais de meia Europa, até ser extinta em 1743 pelas artes
insondáveis do destino, sem deixar descendentes.

Aqui já começamos a ter a necessidade de um professor mediador que faça a
reconstrução histórica do que Neira Cruz narra. Quem seriam, historicamente, todos
os nomes que aparecem na breve história da abertura das tumbas da família Médici?
O quanto o autor aqui está preso ao contexto histórico e o quanto já aparece de ficção?
Quais são a figuras históricas que os alunos reconhecem porque, em algum momento,
já estudaram o Renascimento em aulas de História? Uma parceria com o professor
de História ou mesmo de Artes seria bem-vinda? Quem teria sido Cósimo I, afinal?
Quem teria sido Bianca de Médici? O que se sabe sobre a Festa do Pálio, em Siena?
E qual a relação dessa cidade com a poderosa Florença dos Médici?
Um trabalho detalhado e minucioso por parte do professor mediador contribuirá
para que o aluno se envolva no contexto histórico-artístico-literário do Renascimento
e possa dar continuidade à leitura, agora, ficcional mais propriamente dita, das
páginas do texto da jovem Bia (Bianca) de Mécidi, cuja história descobriu-se a partir
do pequeno diário encontrado junto de seus restos mortais.
O Arminho Dorme: a obra mediada para o aluno do Ensino Fundamental II
Parece impossível não se sensibilizar com a triste história da jovem Bia.
Historicamente, Bianca de Médici nasceu em 1536 e faleceu em 1542, com apenas 6
anos de idade. O seu famoso retrato, pintado por Mestre Bronzino (1503-1572), em
1542, cujo trabalho de confecção da pintura aparece na história, hoje se encontra no
museu Uffizi, em Florença. Conta a narrativa que ela era a filha preferida de Cósimo
I, embora bastarda. Em uma viagem que o duque fizera a Arezzo, em 1542,
possessão florentina, levou-a consigo, mas na volta a jovem fora cometida de forte e
crescente febre que lhe ceifou a vida.
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Neira Cruz cria sua ficção, como nos informa, a partir de tal retrato com o qual
ele teria se deparado em 1997:
Nas últimas linhas deste ajuste de dívidas, agradeço a Bia de Médici, que
chamou minha atenção a partir de um óleo de Bronzino e me convidou a
pesquisar as escassas pegadas que restam de sua vida. Era novembro de
1997, estávamos sós, ela e eu, na Sala dela Tribuna da Galleria degli Uffizi,
de Florença, quando trocamos aquele olhar que deu início a tudo (CRUZ,
2009, p. 141).

Narrado em primeira pessoa, pela própria Bia de Médici (com exceção do
primeiro capítulo, onde o narrador está em terceira pessoa apresentando a abertura
da tumba dos Médici), a história que nasce do diário da jovem, encontrado quase 300
anos depois de sua morte, promove o leitor para uma atmosfera de fascínio e
poeticidade. Trata-se de uma narrativa histórica com pesquisa documental misturada
a um delicado e trágico amor, desde os antepassados de Bia até seus próprios irmãos
e incluindo ela mesma. Nas mãos de Neira Cruz, a jovem vive até sua adolescência,
carregando a falta de afeto que sua infância lhe imprimira em virtude de seu pai ter se
casado com Eleonora, a madrasta espanhola, que a odiava.
Órfã de mãe muito jovem (na história real, desconhecia-se o nome de sua mãe),
o pai manda buscá-la depois que sua mãe camponesa, a bela Bianca de San
Lionardo, falece. No palácio dos Médici, nutre um grande e legítimo amor fraternal
apenas pela irmã imediatamente mais nova, filha legítima de seu pai, a doce Maria,
com quem tem longas conversas sobre os mais variados assuntos. Maria era
daquelas crianças que tudo sabia sem saber que sabia. Vejamos o que Bia nos fala
de sua Maria:
Segunda filha de meu pai e primeira dessa estrangeira que junto a ele ocupa
o trono de Florença e de Siena, Maria demonstra ser mais ajuizada e
prudente que eu, apesar de ser quatro anos mais nova, e isso sem falar na
sua bondade, maior que a de todos nós juntos. Não levanta a voz, seu olhar
espelha sinceridade, não disfarça o que sente e é capaz, apesar da
delicadeza, de dizer o que pensa. Fala com clareza e vale-se da inteligência,
e, enquanto Lucrezia ou a própria dona Eleonora tentam compreender o
verdadeiro significado de suas palavras, ela já esqueceu a história e está a
ocupar-se de outras questões. Branca e bela como uma rosa, Maria está mais
próxima dos modos dos Médici que da altivez dos Toledo (CRUZ, 2009, pp.
23-24).

Desde o início de sua história, nós, leitores, descobrimos que a jovem Bia tem
muitas coincidências e semelhanças emocionais com um arminho, animal
aparentemente pacífico, mas muito feroz quando encurralado. Será seu eterno
companheiro após sua morte, mas antes dela, sua enigmática presença somente nos
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será revelada à medida que vamos buscando entender os encontros e desencontros
da jovem Bia com sua família, consigo mesma e com a figura enigmática de tal animal.
Para ela, os encontros e desencontros com a imagem desse animal se iniciam
aos 3 anos, quando fica inocentemente sozinha com um na casa de sua avó materna,
em Benci, e adquiri enorme carinho por esse pequeno animal, que lhe sugere ousadia
e liberdade. Mas passa quase que imediatamente do prazer à dor, ao presenciar sua
morte por ser não só animal traiçoeiro, mas também símbolo da presença da família
Médici, que trouxera desonra aos San Lionardo. Vejamos o que diz a velha
empregada Gioia à Bia, quando ela, ainda criança, lhe questiona o porquê de tamanho
ódio ao animal: “-Algum dia, menina, vais saber que o arminho não é visitante
benquisto nesta casa. Não o foi nem nunca o será. Venha em forma de homem ou de
animal” (CRUZ, 2009, p. 36).
A referência a “homem” fica clara quando o leitor presencia a jovem Bianca ser
apresentada ao pai. Ao passar seus dedos pela vestimenta dele, ela os para em uma
“borda de neve”. O pai diz:
-Esta menina mostra gostos de grande dama -anunciou para todos. E,
voltando-se para mim: -Chegarás longe, preferindo o arminho.
“O arminho...”, saboreei de novo a palavra.
Soube então qual fora o animal que entrara, pela primeira vez, a roubar na
casa de Benci, aquele arminho furtivo e maldito por meus avós maternos,
com o qual tudo começou (CRUZ, 2009, p. 50).

E é essa a primeira certeza da jovem de que o arminho, símbolo da “pureza
total e inocência, retidão de conduta” (CRUZ, 2009, p. 57) também terá importância
em sua vida dentro dos muros do palácio dos Médici.
Ao ser retratada por Bronzino, insiste que quer estar com um arminho nos
braços. O grão-duque acha graça e consente, mas quando mestre Bronzino lembra
que Da Vinci havia retratado uma amante de Ludovico Sforza, a madrasta de Bia
intervém, impedindo tal ação. Para não desagradar a jovem e ganhar seu mau humor
ao posar como modelo para o quadro, o artista promete que colocará o animal em
algum espaço da pintura e aproveita para dar uma aula para ela e para nós, leitores,
sobre simbologia de animais nas artes.
Ao longo de sua curta vida, dois eventos são marcantes. O primeiro, sua fuga
do palácio, numa noite de Carnaval em Florença, disfarçada de aldeã, para viver um
pouco da vida livre fora da asfixiante família Medici. Vejamos:
O chamado para a festa me alcançava ali, na galeria do Palácio Vecchio. Era
impossível não escutar aquele incitamento à transgressão. Havia que rir e
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deixar-se levar pela força envolvente da vida que fervia abaixo, a poucos
metros de mim, um arminho dentro da gaiola (CRUZ, 2009, p. 66).
[...]
Com a maior insensatez do mundo -reconheço-o agora, sem evitar o sorriso
de satisfação a aflorar dos lábios-, decidi fechar a porta à prudência e abrir
uma portinhola à aventura (CRUZ, 2009, p. 67).

Bia sai do palácio com trajes de criada. Ignora o perigo que lhe poderiam
acometer as ruas noturnas de Florença. Acaba por estabelecer conversa com um
cômico ambulante, Pietro Sassone, que lhe apresenta os becos soturnos da cidade
onde vivia a escória humana do submundo florentino.
Dentre os muitos companheiros do comediante, está a Bruxa Maffei, que lê o
futuro da jovem, descobre sua identidade e prevê seu trágico fim, embora não o revele
à jovem. Antes de partir, Bia recebe de Maffei uma poção de veneno para ser usada
em algum momento futuro e oportuno. Ao retornar ao palácio, passaria tempos sendo
castigada pela ousadia de fugir para o meio do povo florentino.
O segundo evento de grande importância na vida de Bia e talvez o clímax de
sua história será sua ida a Siena, por ocasião do momento em que Cosimo I passa a
intitular-se também duque de Siena. O pai viaja até essa cidade para ser coroado na
festa do Pálio, a festa mais importante da cidade de Siena. Segundo Romano (2014,
p. 333):
Essa festa ocorre em Siena duas vezes ao ano: no início de julho, em que se
comemora tradicionalmente a Visitação de Maria e Isabel, e em meados de
agosto, em comemoração à Assunção, estendendo-se por quatro dias. [...] A
República de Siena caiu diante da rival Florença em 1555, derrotada pela
união entre os Médici e o exército espanhol. Dona Eleonora de Toledo,
esposa do Duque Cósimo I de Médici, era espanhola. Felipe II, que devia
somas aos Médici, entregou Siena a estes em pagamento, e a cidade foi
anexada ao Ducado de Florença. Quando a República foi derrotada, algumas
de suas famílias, aliadas a franceses, procuraram resistir aos florentinos e
espanhóis na vizinha Montalcino, que caiu em 1559.

Foi nesse ambiente que Bia de Médici chegou à bela e colorida Siena. É nas
palavras da narradora que o leitor se depara com a descrição da cidade:
Entrar na cidade e andar por ruas avermelhadas, da areia do chão aos tijolos
de que está construída boa parte dos palácios e das igrejas, foi como adentrar
os corredores de uma rosa, em direção ao coração do próprio coração. Nesse
coração, de pedras reluzentes e em forma de cunha, o duque Cósimo
esperava por nós, sentado em suntuoso trono na tribuna de onde
contemplaríamos os jogos (CRUZ, 2009, p. 100).

E é na beleza multicolorida da cidade que Bia de Médici vai se encontrar, mais
uma vez, com o arminho. Naquele ano, quem vencera as três voltas ao redor da
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Piazza del Campo fora o Cavaleiro da Loba, cujo nome era Giulio de Camollia, filho
mais novo do conde de Camollia, que morrera defendendo Siena dos florentinos. O
irmão mais velho de Júlio fugira para Montalcino, cidade vizinha, para ainda resistir à
dominação florentina.
Ao cumprimentar o duque Cósimo I, Júlio de Camollia volta seus olhos verdes
para a jovem Bia que, reciprocamente, responde também olhando fixamente para os
dele. Envergonhada de tal atitude, ela resolve se trancar em seu quarto e não
participar do jantar com o vencedor do Pálio. Mas não consegue, somente os filhos
mais novos tinham sido dispensados. Com isso, Bia segue para o banquete com um
vestido representativo das cores de Siena.
Durante o jantar, começa o baile, cuja honra de dançar com o vencedor deveria
ser aceita pela jovem que ele escolheria. Júlio escolhe Bia. Não havia a possibilidade
de negar a dança de Siena e assim, também ser coroada a dama do Pálio para a
contrada da Loba. Ao sair pelas ruas com a população, ambos passam na frente da
casa da família de Camollia e eis que Bia se depara com a imagem do arminho na
casa conhecida como palácio do arminho, brasão da família Camollia. Foi o suficiente
para que o amor fizesse pousada.
O final, como previsto pela bruxa Maffei, será trágico: Bia deverá se casar com
o marido arranjado pelo pai para ela. Maria tem o mesmo triste destino: ambas
obrigadas a serem esposas de homens nobres da cidade de Ferrara. Para evitar tal
destino, Bia de Médici usará o veneno que lhe fora entregue tempos antes no carnaval
de Florença para findar sua vida aprisionada dentro de uma gaiola e ser livre, como
seu arminho.
Toda essa atmosfera de emoções pela qual passa o leitor junto com as
personagens pode ser explorada pelo professor. Para o trabalho com o aluno, ele
pode pensar em atividades de preparação do texto: exploração da capa do livro (de
Leonardo Carvalho sobre ilustração de Renato Alarcão). Ela é composta por uma
jovem garota loura com uma blusa com espécie de suéter em cujas linhas é possível
apreender a ideia de uma grade onde, em seu interior, mora o arminho. Aprisionado
no coração da jovem, já que a imagem do animal se concentra toda de seu lado
esquerdo, a imagem parece fazer referência ao amor de Júlio Camollia, preso no
coração de Bia de Médici. Ao mesmo tempo, a delicadeza do animal sugere a
delicadeza da jovem que também está, ela mesma, aprisionada, nas paredes do
palácio da família Médici, sofrendo, duramente, por ser a filha bastarda e certo joguete

35

nas mãos dos Médici. Ainda na capa, a afabilidade e a candura com as quais a jovem
tenta tocar o arminho, baixando sua cabeça e voltando o rosto para seu próprio peito,
parecem anunciar o amor e o ódio pelos quais Bia de Médici terá de passar.
O texto apresenta 10 capítulos, incluindo o primeiro que faz a apresentação do
contexto histórico do momento em que a tumba dos Médici é aberta. O professor
poderia dividir a turma em grupos e delegar um capítulo para cada grupo. Além disso,
uma segunda tarefa poderia ser a de explorar as personagens que aparecem no texto,
as históricas e as puramente ficcionais. Também seria possível pensar nas citações
sobre as obras de arte que no texto são citadas, em especial, “A dama com arminho”,
de Leonardo da Vinci, e delegar uma possível leitura dessa pintura buscando relações
com o texto/contexto de Neira Cruz.
Os resultados dessas investigações poderiam ser apresentados sob diversas
maneiras. Poderia ocorrer numa roda de leitura, onde os grupos socializariam os
resultados de leitura do texto e das pesquisas sugeridas anteriormente. Haveria a
possibilidade de se preparar um roteiro de filme, algo como a transformação do texto
numa pequena filmografia a ser gravada por cada grupo de alunos. Também seria
possível apresentar os resultados através da criação de um canal no qual os grupos
fariam a apresentação do texto literário como se fossem booktubers. Ainda seria
possível que os alunos criassem QR codes que poderiam ser espalhados pela escola
e apresentariam pequenos textos que instigassem uma possível leitura do texto por
outras turmas. Nesses QR codes, poderíamos ter: “Você já ouviu falar sobre um
arminho? Sabe de que animal se trata? Quer conhecer a história de uma linda jovem
do século XVI, cuja vida fica atrelada à imagem de um arminho?” E, assim, os alunos
poderiam aguçar a curiosidade de outras turmas para conhecer o texto, além de
trabalhar com recursos atuais do mundo das mídias. Seria possível também uma
sugestão de visita guiada pelo Uffizi para conhecer a pintura de Bia de Médici feita por
Bronzino e também a de sua madrasta com seu meio irmão. Enfim, com isso,
poderíamos fazer jus à citação abaixo, de Gregorin Filho:
A literatura feita para o jovem da atualidade está vinculada à arte, isto é, ao
mesmo tempo em que traz à tona as discussões de valores sociais, devolve
para a sociedade novas maneiras artísticas de discutir e veicular esses
valores, seja por meio de múltiplas linguagens, seja por intermédio das atuais
formas de suporte para que essa arte seja veiculada (GREGORIN FILHO,
2011, p. 41).
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Na mesma linha de raciocínio, os grupos podem mostrar a importância de se
compreender melhor o contexto histórico-literário da narrativa a fim de que o aluno do
ensino fundamental tome contato com textos literários nacionais ou não que
apresentem uma proposta séria de composição textual e que suscitem no leitor um
desejo por ler, compreender, analisar e divulgar bons livros juvenis. A ideia é que esse
“contágio” de boa literatura se espalhe pelas escolas, papel que também compete à
mediação eficiente do professor.
Considerações Finais
Numa delicada mistura de personagens fictícios e figuras históricas, envolvidos
por poemas e cantigas populares, Neira Cruz tece essa narrativa que, ao ter seus “fios
destecidos”, ou seja, uma mediação bem-feita, pode proporcionar grande prazer ao
jovem leitor. A história de amor de Bia de Médici permite que o leitor se perca na
maneira poética e lírica da voz da narradora, proporcionando prazer por se perder
pelas ruas de Florença na noite de carnaval ou ainda quase que participando, junto
com a jovem, da festa do Pálio em Siena, por ocasião de seu encontro com Júlio de
Camollia. Mas, para esse prazer existir, há um certo esforço por se compreender o
contexto histórico em que se cria a narrativa ficcional, fazendo jus às palavras de Ana
Maria Machado em artigo intitulado “Alguns equívocos sobre leitura”, a respeito de
literatura para crianças e jovens:
O cardápio de prazeres e leituras é variadíssimo. O que não pode é ser
reduzido a um único tipo de prazer: o da preguiça, de não ter trabalho, de
buscar sempre a segurança do enredo movimentado, dos personagens
simplificados, das situações conhecidas, da linguagem direta, da mensagem
com conselhos evidentes (MACHADO, 2008, p. 59).

E assim, o leitor “corre o risco” de ler um texto que o instiga a ir além, a
desvendar situações com as quais ele não está acostumado a lidar, como a de ter de
compreender a parte inicial do texto que se passa no século XIX, 1857, para poder
retornar há quase 300 anos e compreender a história da bela jovem enterrada com
um arminho como mascote e cuja beleza feminina a frieza da tumba e do tempo
conservaram. Assim,
Correr o risco de ler é animar-se a viver de outra maneira, abrindo os olhos
onde a maioria das pessoas ficam com eles fechados. Assim, a leitura
ofereceria ao leitor uma espécie de segunda visão sobre a realidade, que,
além de fazê-lo mais consciente, e um tanto mais sábio, o despojaria da
alegria desmesurada da inconsciência (CRUZ, 2008, p. 72).
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Para isso, o professor mediador deve agir de maneira a ajudar o leitor a ganhar
autonomia na leitura e na compreensão dela. Na sequência, deve pensar em
alternativas lúdicas de discutir e explanar o texto na tentativa de encontrar nos alunos
por onde anda o “prazer de ler”, por compartilhar a leitura e por sentir prazer por ler
mais, desejando estar perto de mais textos literários. Parece-nos que a prática
constante, mediada por bons professores-leitores-comprometidos com textos de
qualidade literária, pode ajudar a encontrar a chave certa para compreender melhor a
literatura e suas relações com a história, a arte e a vida.
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INFÂNCIAS EM SITUAÇÃO-LIMITE
Vivian Bezerra
(UERJ)
Introdução
Este trabalho, a partir de reflexões acerca dos conceitos de Literatura e de
Literatura Infantojuvenil, pretende analisar a infância em situação de sofrimento em
alguns livros de literatura infantojuvenil contemporânea. São eles: O Cometa é um sol
que não deu certo (2017), de Tadeu Sarmento; A viagem (2016), de Francesca Sanna;
A guerra, de José Jorge Letria (2019) e Dois meninos de Kakuma (2018), de Marie
Ange Bordas.
Haverá um enfoque em dois deles, ambos nacionais, de Marie Ange Bordas e
de Tadeu Sarmento. A narrativa de Bordas é ambientada em um dos maiores campos
de refugiados do mundo, Kakuma, localizado no noroeste do Quênia, e narra, em
primeira pessoa, a história de dois amigos inseparáveis: Geedi e Deng. É uma história
criada com base na vivência da autora com as crianças e jovens de Kakuma. O livro
é repleto de fotografias e fotoilustrações do local e das pessoas que vivem lá. Na
contracapa encontramos um breve resumo que descreve o conteúdo da narrativa:
“esta é uma história ficcional sobre a vida real”.
A narrativa de Sarmento também trata da situação de refúgio, mas por meio da
perspectiva de um menino sírio. Diferentemente do livro anterior, é escrito em terceira
pessoa e, aparentemente, possui menos carga biográfica. Ainda assim, tem como
ponto de partida um acontecimento real: a triste imagem do menino sírio afogado que
teve bastante destaque na imprensa. O autor reinventa a infância de crianças que
vivem em um campo de refugiados, sobretudo a do protagonista Emanuel, menino
que enfrenta diversos conflitos internos como a religião, além dos problemas de
escassez de água e alimentos a que todos no deserto estão submetidos.
Algumas tendências da literatura infantojuvenil contemporânea e observadas
nas obras analisadas neste estudo são: a abordagem de temas complexos, a
interação entre imagem e texto, a afirmação das diferenças e do lugar do outro e a
valorização do olhar infantil.
Objetiva-se, portanto, investigar como se dá a construção desses personagens
em tais circunstâncias, a apresentação deles e de suas experiências difíceis para o
leitor infantil, a temática da guerra presente nas narrativas e a possibilidade de tratar
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todas essas questões longe do caráter didático que os livros de LIJ podem assumir,
além de uma reflexão a respeito do papel social da literatura.
O que é literatura? O que é literatura infantojuvenil?
Jean-Paul Sarte, em 1948, escreveu uma espécie de livro-manifesto sobre a
Literatura. Nesse texto, o autor discorre sobre o ato da escrita, o motivo de escrever
e a recepção literária. Ao longo do livro, observamos que, para o autor, a literatura é
um ato de escrita e, como todo ato, é preciso considerar o contexto em que é
produzido. Além desse fator, é necessário também avaliar as condições em que a
leitura é realizada. O escritor, ao iniciar seu ofício, faz uma escolha. Essa “escolha
que o autor faz de determinado aspecto do mundo é decisiva na escolha do leitor, e,
reciprocamente, que é escolhendo o seu leitor que o escritor decide qual é o seu
tema.” (SARTRE, 2004, p.58).
A literatura, então, na obra de Sartre, é encarada como um trabalho cuidadoso
com a linguagem humana, em que se pesa no ato de criação o porquê de se escrever
e para quem se escreve. Assim, é um livro que acaba por desmitificar a ideia da arte
literária como algo sublime, produzida por gênios ou homens especiais.
Por outro lado, é possível notarmos certo idealismo no papel do escritor e,
consequentemente, do texto literário pois, para Sartre, “a função do escritor é fazer
com que ninguém possa ignorar o mundo e considerar-se inocente diante dele. E uma
vez engajado no universo da linguagem, não pode nunca mais fingir que não sabe
falar” (p. 21-22). Notamos, desse modo, a literatura defendida para uma finalidade
social.
Já Terry Eagleton, em Teoria da Literatura (2006, p. 1-24) perpassa por várias
“definições” de literatura, desde os conceitos mais genéricos como a de uma escrita
imaginativa, de ficção, não literal, até concepções mais específicas de críticos,
filósofos, correntes, escolas e teorias literárias, como a do crítico russo Roman
Jakobson de que a literatura é “a escrita que representa uma violência organizada
contra a fala comum”.
Durante o texto, no entanto, Eagleton relativiza e problematiza todas as
definições apresentadas, nos levando a concluir que, apesar das inúmeras tentativas,
é impraticável delimitar fronteiras para a arte literária.
No campo da literatura infantojuvenil, Nelly Novaes Coelho (2018. p. 10)
fundamenta sua pesquisa em duas ideias básicas sobre literatura. A de literatura
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enquanto um fenômeno da linguagem criado a partir da experiência de vida e de
cultura, direta ou indiretamente, ligada a um contexto social e a uma tradição histórica
específicos. E, também, da literatura como arte. Como toda arte, a literatura
estabelece com o indivíduo relações de aprendizagem e vivência, o contato do eu com
o outro. Dessa relação nasce a consciência. Para a autora,
nenhum escritor poderá criar um universo literário significativo, orgânico e
coerente em suas coordenadas básicas (estilísticas e estruturais) e em sua
mensagem, se não tiver a orientar sua escritura uma determinada
consciência de mundo ou certa filosofia de vida (COELHO, 2018, p.49).

De acordo com Coelho, sem essas orientações, a produção de um autor até
pode ser atraente, mas não irá permanecer, estará fadada a brevidade.
A autora aborda ainda a questão de a literatura ter sido utilizada, desde as
origens, “como um instrumento de transmissão de valores”. Esse uso se deu tanto
para a população em geral quanto para as crianças. E é simples entender o motivo se
pensarmos nas características da mente popular (rudimentar) e da infantil (imatura),
uma vez que seria de difícil apreensão para esses destinatários o ensinamento de
valores por meio de uma linguagem racional e concreta.
Daí a importância que a linguagem literária assumiu, para os homens, desde
os primórdios da civilização. Ela é a linguagem da representação, linguagem
imagística que, como nenhuma outra, tem o poder de concretizar o abstrato
(e também o indizível), através de comparações, imagens, símbolos,
alegorias, etc. (COELHO, 2018, p.43).

A literatura por um bom tempo foi limitada à burguesia, representando os
valores e comportamentos característicos dessa classe. Assim, do mesmo modo que
a literatura foi utilizada para criar e perpetuar determinados valores morais burgueses,
os textos destinados às crianças, em seu início, possuíam um papel pedagógico, com
personagens que serviam de modelo a ser seguido ou, ao contrário, do que não
deviam fazer. Histórias antitéticas, monológicas, direcionadas, que não permitiam
qualquer ambiguidade nem questionamentos por parte do leitor.
Essas narrativas que não possibilitam diferentes interpretações não são
exclusivas dos textos produzidos para as crianças. Encontramos também na literatura
em geral. E, da mesma forma que é difícil definir Literatura, como vimos, uma vez que
qualquer definição sempre exclui tantas outras, é igualmente complexo definir
Literatura Infantil. A diferença fundamental na LIJ é o público a que se destina, pois
ao pensar no leitor infantil ou juvenil, o autor acaba tendo um trabalho diferenciado
com a linguagem, explorando outros recursos, como, por exemplo, a ludicidade.
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Sob a designação de literatura infantil, coexistem diversas modalidades e
processos textuais, tanto verbais quanto visuais. São os modos de
expressão, os processos narrativos que definem o público a que o livro está
endereçado. Em algumas obras subverte-se o uso sistemático da língua, e o
literário irrompe nesse espaço de escape das formas organizadas do mundo
adulto. O sonho, a fantasia, o nonsense se instauram como subversão do
mundo racional. (CADEMARTORI, 2010, p. 16).

Dessa maneira, há um caráter transgressor na LIJ ao romper com estruturas
pragmáticas e há, também, um caráter dialógico, pois o autor, no momento da sua
escrita, privilegia um destinatário específico: a criança ou o jovem. E a literatura
apenas se concretiza no instante da leitura, quando ocorre a interação entre autor,
obra e leitor. Nos textos destinados a crianças, o leitor tem um papel fundamental,
pois está presente desde o início como elemento propulsor na concepção da obra
literária. Eagleton ao discorrer sobre a recepção do texto literário, retoma Iser ao
abordar o conceito de “leitor implícito”: “O escritor pode não pensar em um
determinado tipo de leitor, pode ser soberanamente indiferente a quem vai ler sua
obra, mas um certo tipo de leitor já está implícito no próprio ato de escrever,
funcionando como uma estrutura interna do texto. ” (2006, p.127).
Na literatura de recepção infantil, entretanto, o leitor se torna menos implícito,
uma vez que é um texto escrito, divulgado e vendido para um público estabelecido.
Importante ressaltar, no entanto, que a literatura infantojuvenil é também para crianças
e não só para elas.
Diferentemente da literatura em geral que, de certa forma, limita a recepção do
texto para o público adulto, na LIJ a leitura é possível para pessoas de todas as idades,
embora com níveis distintos de compreensão da obra. Há camadas que vão depender
do repertório e experiência dos leitores para serem apreendidas.
Estes são, realmente, livros literários: a prova é que sendo de criança são
também de adultos. Acho que é este o teste definitivo sobre o valor dos livros
infantis, porque, na verdade, o subsolo da arte é um só. As histórias que
apelam para a nossa imaginação agem sobre nós como as que encantam as
crianças de tal forma que se nem todo livro de adulto serve para o menino,
todo bom livro de criança serve para o adulto. (CANDIDO, 1988, p. 329).

Ainda que, nas palavras de Candido, o subsolo da arte seja um só, a literatura
de recepção infantil possui aspectos diferenciados, sendo, talvez, o principal deles, a
linguagem. Ao buscar expressar a perspectiva da criança no texto, o código é afetado
por uma atmosfera da infância. Dessa forma, o vocabulário torna-se mais lúdico,
poético e simples, o que não significa trivial.
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Nesse viés, vale acrescentar que uma característica valiosa na literatura
infanto-juvenil é a linguagem e não a temática. É possível, então, tratar sobre qualquer
assunto nas histórias para crianças, mas de modo distinto da abordagem utilizada
para o público em geral.
É claro que essa reflexão a respeito da linguagem e do tema está sendo situada
na contemporaneidade, pois tanto o conceito sobre a infância como a história dos
livros infantis foram sendo modificados ao longo do tempo, variando em decorrência
dos mais diversos ambientes e sociedades:
Os livros infantis para a criança da classe trabalhadora em muitas sociedades
do passado parecem ser bem mais autoritários e severos que os livros infantis
para as classes médias protegidas. De fato, mal chegam a parecer livros
infantis. E, uma vez que o tipo de vida que os jovens experimentavam não
era da infância como a conhecemos, nada há de estranho nisso.
Portanto, a definição de infância muda, mesmo no âmbito de uma cultura
pequena, aparentemente homogênea, tal como muda o entendimento das
infâncias do passado. (HUNT, 2010, p. 94).

A infância é, como vimos, de conceito instável, entendida de formas diversas
dependendo da época, lugar, questões sociais, econômicas, culturais, filosóficas,
religiosas. Ou seja, o entendimento acerca da infância está estritamente ligado ao
meio social.
A sociedade, aliás, exerce sempre uma grande influência em nossos costumes,
sentimentos, percepções. E um dos meios utilizados para esse fim é a literatura. Por
esse motivo que foi tida durante muito tempo como uma ferramenta poderosa de
educação. E ainda hoje a obra literária não é isenta, assim como nenhuma
manifestação artística ou cultural é. Não que as expressões culturais na
contemporaneidade estejam carregadas de valores morais ou instrutivos, mas um
artista, incluindo-se também o escritor, nunca está livre.
(...) a literatura não é livre, (...) e tampouco é livre o escritor – qual ser humano
pode sê-lo? Um escritor – como qualquer pessoa – está cheio de
condicionamentos culturais, econômicos, sociais, familiares, históricos,
geográficos, e a literatura também. Envolvido intensamente em todos esses
condicionantes e a partir da tensão que eles provocam, com seus interesses,
seus desejos e seu campo ideológico que nunca está à margem do que
produz, um escritor escreve – consciência do mundo com intensidade, pondose inteiro nesse mar de contradições e nunca longe delas, intensa e
fatalmente imerso. (ANDRUETTO, 2017, p.125).

De acordo com Andruetto e em consonância com o pensamento de Sartre, o
escritor, de uma forma ou de outra, está sempre nos livros que escreve. Ainda que
não sejam, por exemplo, narrativas autobiográficas, autoficcionais ou memorialistas,
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são narrativas selecionadas pelo autor. A escolha por uma temática e não outra, por
um modo de narrar, e por conseguinte, do leitor, são elementos suficientes para retirar
um escritor da sombra.
A

partir

dessa

perspectiva,

serão

analisados

livros

infantojuvenis

contemporâneos que abordam infâncias marcadas por situações de sofrimento. A
infância, contrariando o ideário popular, nem sempre é um período marcado por
tranquilidade e diversão. Há, infelizmente, por diversos fatores, como negligência da
família, ausência do Estado, falta ou ineficiência de políticas públicas, muitos
problemas que crianças e jovens são obrigados a vivenciar. As dificuldades
enfrentadas pelas personagens dos livros escolhidos para este estudo são ainda mais
densas, pois elas vivem em situações-limite, com o risco iminente da morte.
A guerra está presente em todas as obras e os personagens sofrem grandes
privações,

sobressaltos,

angústias,

entre

outros

sentimentos

e

problemas

impensáveis para uma criança vivenciar. A temática da guerra, da migração, dos
refugiados, são escolhas dos autores para abordar em obras para a infância, tirando
o pequeno leitor do lugar onde confortavelmente ele se encontra. Entendemos,
portanto, essa abordagem como uma escolha política, o que nos leva a refletir se é
papel da literatura assumir um caráter social, ainda mais se tratando da já tão
estigmatizada literatura infantojuvenil. Esse, entre outros pontos, será investigado a
seguir.
Infâncias em situação-limite
O mundo não está de um lado e a arte, de outro. Tudo está junto, porque
estamos imersos no social. Toda consciência é consciência do mundo; e, por
não ser de todo clara, por não ser direta, por não ser funcional, por
permanecer em algum ponto opaca é que uma obra nos fala. (...) Particular,
portanto, privado e íntimo e, ao mesmo tempo, profundamente social. Esse é
o caráter da escrita. (ANDRUETTO, 2017, p. 121-122).

Tadeu Sarmento, autor de O cometa é um sol que não deu certo, diz que a
ideia para a escrita do seu primeiro livro infantojuvenil surgiu a partir da foto, muito
divulgada em diferentes mídias, de Aylan Kurdi, menino sírio de 3 anos que morreu
por afogamento quando fazia a travessia com destino à ilha grega de Kos, porta de
entrada para a União Europeia.
A fotografia impactante da criança morta na areia da praia suscitou muitos
debates em todo o mundo sobre as consequências terríveis da guerra na Síria. O
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autor parte, então, de uma questão social, para criar a sua obra, como podemos
verificar na declaração a seguir:
Vivo anotando ideias, tenho para mais de cinquenta argumentos de livros. Só
que minhas ideias não surgem do nada: elas vêm da própria realidade – algo
que alguém fala, notícias que leio, livros ou filmes que me abrem novas
possibilidades narrativas. Para me manter criativo, cultivo o hábito da escuta
e da atenção. Gosto de ouvir as pessoas e procuro jamais julgar ninguém.
Procuro alimentar a empatia também, imaginando o que faria se colocado em
determinadas situações que ouço falar. Exemplo: meu livro que ganhou o
Prêmio Barco a Vapor (O Cometa é um Sol que Não Deu Certo) teve origem
naquela terrível fotografia do garotinho refugiado sírio que morreu afogado.
Escrevê-lo foi uma maneira de tentar entender o que aconteceu ali.
(SARMENTO, 2018).

Assim como Sarmento, outros autores que escrevem para a infância no cenário
contemporâneo também tratam, em suas narrativas, de temas fraturantes. Assuntos
que ainda hoje podem ser julgados não adequados para as crianças, uma vez que a
ideia persistente ao longo do tempo é a de que as histórias para a infância devem ter
conteúdos alegres e amáveis. A realidade, no entanto, mais do que nunca, se faz
presente alcançando as crianças cada vez mais cedo. Portanto, não é possível
encobrir os problemas e as injustiças da vida por muito tempo, e tampouco é saudável.
Dessa forma, nada melhor do que apresentar essas temáticas para os pequenos de
um modo que considere o seu lugar de criança.
Francesca Sanna, ilustradora italiana, tal como Sarmento, em seu primeiro livro
intitulado A viagem, publicado no Brasil em 2016 pela V&R Editoras, também escreve
a partir do contato com uma dura realidade. Na última página do livro, ela escreve:
A viagem é a história de muitas viagens. Tudo começou com duas meninas
que conheci em um centro de refugiados na Itália. Nesse encontro, notei que
havia algo muito poderoso na história delas. Então, fui coletando mais
depoimentos sobre imigração. Em 2014, quando comecei o curso de
ilustração na Universidade de Ciências e Artes Aplicadas de Lucerna (Suíça),
já sabia o que iria criar. Sempre vemos na mídia as palavras “migrante” e
“refugiado”, mas quase nunca ouvimos os relatos dessas pessoas. Este livro,
inspirado em todas essas jornadas, busca representar a incrível força de
quem as vivenciou. (SANNA, 2016).

A obra de Sanna é a história de uma família que precisa sair de seu país devido
à guerra e enfrenta uma longa jornada em busca de um lugar melhor para morar. A
narrativa inicia com quatro personagens, mãe, pai, irmã e irmão. Mas logo a guerra
surge destruindo tudo e levando o pai. A alternativa da mãe, nesse contexto, é migrar
para um país em que consiga viver com seus filhos longe da violência.
– O que é esse lugar? – perguntamos para a mamãe.
– É um lugar seguro – ela disse.
– E onde fica? – perguntamos de novo.
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Ela nos mostrou imagens de cidades estranhas, florestas estranhas e animais
estranhos. Finalmente suspirou e disse: “Vamos para lá e nunca mais
voltaremos a sentir medo”. (SANNA, 2016).

Narrada pela voz de uma criança, que não sabemos se é o irmão ou a irmã, A
viagem aborda uma temática dificílima através do olhar infantil. Impossível não se
emocionar. A autora opta por terminar o livro com o final em aberto, em um momento
em que a família já passou por grande parte do caminho, de certo pelas etapas mais
penosas, mas o objetivo último ainda não foi alcançado: o lugar onde, enfim, poderão
viver seguros. Apesar dessa questão, é um desfecho de esperança, transmitido
principalmente pela ilustração com a família sorrindo cercada de pássaros
percorrendo essa longa viagem.
A ilustração de Francesca Sanna possui um papel preponderante na narrativa,
visto que as imagens e as palavras se complementam e, por vezes, a imagem
apresenta elementos não informados pela linguagem verbal.
No livro A guerra, de José Jorge Letria e André Letria, a imagem também possui
uma função essencial. Ao mesmo tempo em que complementa o texto, pode ainda
ser lida de maneira independente. Podemos fazer a leitura da obra nos valendo
apenas das imagens, do texto ou das duas maneiras. A narrativa, diferentemente dos
livros anteriores, não tem uma atmosfera da infância, transmitindo uma visão a partir
do ponto de vista da criança. A linguagem embora poética, é seca e cortante: “A guerra
é uma máquina de dor / A fábrica malévola de todas as raivas” (LETRIA, 2019), e as
imagens em tons escuros imprimem um clima sombrio. O pequeno leitor é
apresentado, assim, ao lado mais assustador e cruel da humanidade, capaz de
devastar lugares e vidas. De modo semelhante à narrativa de Sanna, na obra dos
Letria, a guerra também surge destruindo tudo ao redor “A guerra rasga o dia como
uma doença sussurrada e veloz”. (LETRIA, 2019).
Ela, a guerra, a propósito, é a protagonista do livro. Não há personagens
crianças como nas demais obras analisadas nesta pesquisa a ponto de nos
perguntarmos: o que faz deste um livro para a infância? Destacado do suporte de livro
infantil, o texto e a ilustração seriam assimilados como um produto para a infância?
Talvez não. Mas ainda assim é um livro que fala também as crianças e embora o leitor
infante possa não compreender todas as referências e nuances da obra, ele consegue
perceber, por meio da arte, o que é uma guerra. E provavelmente também consegue
construir significados que nós, adultos, desprovidos da infância, não somos capazes.
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José Jorge Letria, em vídeo de divulgação do livro, no site da Editora
Portuguesa Pato Lógico, a fim de que estejamos sempre atentos, ressalta:
Um livro sobre a guerra não pode ser um livro alegre, mas também não deve
ser apenas um livro triste e sim um livro inquieto, preocupado, atento, vigilante
e criativo. É um livro de dois autores que sabem que a guerra tem sido ao
longo dos milênios uma inquietante prática da humanidade. É um livro que
fala de guerra para que ela nunca nos roube a voz, a liberdade e, sobretudo,
a vida. (Disponível em: <https://www.pato-logico.com/editora/livros/guerra>).

No Brasil, A guerra foi publicado pela Editora Amelí e é o primeiro livro da
Coleção da Cigarra. Essa Coleção, parceria entre Amelí e Daisy Carias, do Canal “A
Cigarra e a Formiga”, tem como intuito editar livros para a infância de temáticas
complexas. Na contracapa da obra, as editoras destacam: “(...) Amamos quem não
subestima o leitor e quem acredita que todos os assuntos devem ser debatidos.
Entendemos que é assim que se formam leitores sensíveis e conscientes.”
Em concordância com o pensamento das editoras, também acreditamos que
todos os assuntos devem ser abordados na infância e ao apresentar personagens
crianças em circunstâncias adversas, possibilita-se o contato com realidades distintas
às do pequeno leitor. A guerra embora não trate da infância em situação-limite já que,
como vimos, não há personagens crianças, revela uma situação-limite para a infância.
Já Marie Anges Bordas, autora de Dois meninos de Kakuma, aproxima ainda
mais os pequenos leitores de crianças que vivem em situações-limite pois o livro traz
fotos e experiências de crianças que vivem em um campo de refugiados.
Bordas é uma artista que desenvolve projetos colaborativos de arte e jornalismo
com crianças e jovens em vários lugares do mundo. A partir dessas vivências, a
escritora produziu diversos livros e também exposições que viajaram pelos cinco
continentes. Entre seus trabalhos, há o livro infantojuvenil Histórias da Cazumbinha
(2010), que narra a história de uma menina nascida em uma comunidade quilombola
no interior da Bahia, e o Manual da criança caiçara (2011), obra que reúne textos e
imagens sobre a cultura caiçara para o público infantil. É uma autora, portanto, cuja
produção está fortemente atrelada ao contexto social, ao mesmo tempo em que seus
projetos partem de um anseio pessoal, como é possível observar pela declaração
abaixo:
Nós aprendemos a história oficial, que é do ponto de vista dos opressores e
não a dos oprimidos. A questão indígena, por exemplo, é colocada de uma
forma completamente estereotipada e equivocada. Meu trabalho parte da
ideia de que a cultura é viva e está em andamento, e que as crianças são
menos influenciadas por essa visão “oficial”. É muito mais rico e puro o que
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um indiozinho pode me dizer sobre sua própria cultura. Ouvir as crianças é
uma escolha ideológica e política. (BORDAS, 2017).

Todos os autores ora estudados vão ao encontro de uma nova tendência que
parece surgir na seara dos livros para a infância. Há, hoje, a presença de personagens
mais complexos. Ademais, é possível encontrar narrativas que versam sobre
diferentes temas existentes na sociedade, como preconceitos, desigualdade, guerras,
morte, entre outros. Questões importantes e necessárias que instigam a imaginação
e possibilitam o desenvolvimento da visão crítica dos pequenos leitores.
Entretanto, na contramão de tais tendências, há um movimento de censura de
livros de LIJ no Brasil com as justificativas mais estapafúrdias possíveis, como
aconteceu recentemente, em outubro de 2018, com a suspenção da obra Meninos
sem pátria, de Luiz Puntel, pela Direção do Colégio Santo Agostinho, no Rio de
Janeiro. Os argumentos para a desaprovação de livros infantojuvenis geralmente
giram em torno de que as narrativas influenciam as crianças e jovens a ideias ou
comportamentos considerados incorretos.
Assim, é possível perceber que embora tenha havido mudanças notáveis na
literatura infantojuvenil, enfraquecendo o caráter moralista e pedagógico que os textos
para crianças costumavam ter, ainda é muito comum nos depararmos com discursos
que atribuem a LIJ um papel didático. Aliado a esse ponto, há também a ideia
equivocada de que as narrativas produzidas para o leitor infante devem encobrir os
problemas do mundo, semelhante ao que ocorria com a LIJ em décadas passadas:
Foi a preocupação pedagógica que, por muito tempo, silenciou no texto
questões relativas a diferenças, conflitos, finitude, certas
circunstâncias existenciais árduas e interesses dos jogos de poder. Já
nos contos clássicos se observa o silenciamento de qualquer conflito que não
seja solúvel e a negação de qualquer situação de falta que não seja
resgatável. (CADEMARTORI, 2010, p. 24, grifos meus).

A infância é, na contemporaneidade, mais discutida, estudada e valorizada do
que nos séculos passados. Não há dúvida. No entanto, ainda persiste, em muitas
situações, a tentativa de silenciar a abordagem de assuntos fraturantes com os
pequenos. Narrativas como as dos autores aqui citados, nesse contexto, são
fundamentais, pois conseguem entrelaçar, de forma lúdica, a representação de uma
realidade árdua com a sutileza do olhar de uma criança.
E esse efeito ocorre porque, antes de tudo, são textos literários. Não são textos
informativos sobre a situação dos refugiados, noticiários ou relatos, são recriações de
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um mundo, de que parecemos não fazer parte e, ao mesmo tempo, é como se
estivéssemos o habitando, em diálogo com os personagens. Essa experiência
estética que a literatura nos proporciona, “por não ser direta, por não ser funcional,
por permanecer em algum ponto opaca”, retomando as palavras de Andruetto na
epígrafe deste tópico, é o que nos toca. Essa vivência com o literário é um direito de
que nenhuma criança deveria se ver privada. A preocupação, em tal caso, deveria ser
esta: propiciar e garantir o amplo acesso dos livros infantis a todas as crianças e
jovens. E não censurar, desvalorizando e distorcendo o trabalho com a linguagem
literária, com o diferente, com o outro.
Narrativas nacionais sobre crianças em situação de refúgio
Tadeu Sarmento, diferentemente de Marie Ange Bordas, é um autor iniciante
na chamada literatura infantojuvenil. O cometa é um sol que não deu certo é seu livro
de estreia, ganhador do Prêmio Barco a Vapor em 2017.
Um dos critérios para a participação no prêmio é o envio somente do texto
escrito, proibida a presença de ilustrações. O ilustrador é escolhido pela editora em
momento posterior, após a divulgação do vencedor. É importante destacar que o
artista selecionado para criar as imagens da história de Sarmento foi o ativista Apo
Fousek. Obtemos essa informação no próprio livro, nas últimas páginas dedicadas a
mostrar uma pequena biografia do escritor e do ilustrador. Segue um trecho abaixo:
Apo Fousek nasceu em São Paulo, em 1974. É artista plástico multimídia com
formação em design gráfico pela Universidade Senac. Em 2005, fez a
primeira mostra individual, apresentando sua trajetória dos cinco aos trinta
anos – dos desenhos da infância aos projetos de arte. [...] É um artista
ativista, que explora a relação dos seres humanos com a natureza, a ética
com os animais, as práticas de consumo consciente e os modos de vida
alternativos. (SARMENTO, 2017, p. 115).

Observamos, assim, uma perfeita simetria na escolha do ilustrador com o
conteúdo da obra. Uma questão que vale ressaltar, principalmente na literatura infantil
contemporânea, em que a presença da imagem deixou de ter um caráter secundário
e passou a dialogar diretamente com o texto verbal. Além da harmonia entre a escolha
do ilustrador e das próprias ilustrações com o texto, há também a consonância com o
título da obra, uma vez que a imagem de um cometa, astro sempre em trânsito, reflete
a situação de incerteza dos refugiados e dos personagens da história.
Em Dois meninos de Kakuma há também uma referência à circunstância de
transitoriedade dos refugiados por meio do nome de um dos protagonistas. Vejamos:
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Meu nome é Geedi. Eu sou somali, mas nunca estive na Somália. Nasci nem
Kakuma, esta terra quente e seca, onde a poeira nunca baixa.
Quando minha mãe chegou aqui com minha irmã, fugindo da guerra, pensava
que ficaríamos só de passagem. Por isso, ao nascer, ela me chamou de
Geedi, que em Somali quer dizer “em movimento”. Faz tempo. Hoje, eu já
tenho 12 anos. (BORDAS, 2018, p. 7).

O livro de Marie Ange Bordas é dividido em duas partes, ambas em primeira
pessoa. A primeira é narrada por Geedi, a partir da perspectiva de um menino de 12
anos que não sabe o que é viver fora de um campo de refugiados. A segunda parte é
narrada por Deng, que chegou sozinho em Kakuma, ainda criança, fugindo da guerra
que assolava o Sudão. Acompanhamos o ponto de vista dos dois personagens que,
embora sejam grandes amigos e vivam no mesmo lugar, possuem percepções
diferentes a respeito da vida que levam. Essas diferenças consistem principalmente
pelo fato de Deng ter tido a experiência de “uma vida normal” em seu país de
nascimento, o Sudão. Já Geedi, apesar de Somali, não sabe bem o que significa “essa
vida normal” de Deng já que sempre viveu em Kakuma. Dessa forma, a narrativa
propicia o contato do pequeno leitor com questões de pertencimento e identidade,
como se observa na passagem: “Kakuma é de todos e não é de ninguém. É como
uma pequena África no meio deste calor que seca a terra e queima a nossa pele”.
(BORDAS, 2018, p. 26). Ou como no trecho seguinte:
Este ano, Deng não reclamou de participar das atividades organizadas pelas
ONGs para o Dia do Refugiado. Até o ano passado, ele ficava louco da vida,
dizia que não havia nada a comemorar, que não somos refugiados, que nós
ESTAMOS refugiados! (BORDAS, 2018, p. 25).

As circunstâncias de tristeza e privações, como é possível notar, não diminuem
o lirismo do texto, já que a obra está impregnada pelo olhar infantil. Porém, ao final do
livro, depois da narrativa dos dois meninos, há uma espécie de apêndice nomeada
“Mais sobre Kakuma”, em que encontramos algumas informações sobre o local. A
intenção da autora com esse acréscimo é de mostrar aos leitores um pouco mais
sobre a realidade dessas pessoas que parecem estar deslocados do/no mundo, como
podemos observar no trecho a seguir:
Decidi escrever este livro depois de tanto tempo porque, infelizmente, a
história de tantos Dengs e Geedis que o inspirou não envelheceu e ainda
permanece atual e praticamente sem solução. Na verdade, ela piorou: temos
mais conflitos e mais deslocados. E para agravar: mais muros, fronteiras com
arames, desigualdade e intolerância. Acredito que conscientizar e informar
crianças e jovens possa fazer diferença na construção de um futuro mais
igualitário e justo para todos, longe da intolerância. (BORDAS, 2018, p. 6465).
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Desse modo, verificamos um compromisso por parte da autora, em sua
produção, com o futuro das próximas gerações. Questão que pode gerar desconforto
e críticas no sentido de que o literário não deve estar a serviço do social. Mas será,
de algum modo, possível desvincular a arte e a literatura da sociedade? Qual texto
não traz em sua essência certos valores humanos e concepções de mundo? E em
que medida ter um compromisso na escrita significa diminuir o caráter literário do
texto? Um autor, na maioria das vezes, se vale justamente do que está no mundo para
construir sua narrativa, assim como ocorre com os escritores aqui estudados. A
literatura exige uma habilidade de olhar e escuta, de observação atenta do mundo e
do humano. Sem essa aproximação com o social, pode ser que ainda existam
literaturas, mas talvez soem um tanto superficiais.
A narrativa de Sarmento também nasce de uma questão social, apesar da
história do menino Emanuel não ser autobiográfica, faz parte da vivência do autor
enquanto observador e, por que não, testemunha de um momento histórico de grande
sofrimento. O autor a partir de um fato vai ao encontro de um outro, vai pesquisar as
experiências das crianças que vivem em campos de refugiados, crianças que têm a
infância interrompida, que descobrem de forma precoce o significado da perda e de
uma vida de escassez. É, dessa forma, o “eu” em busca do “outro”.
O autor consegue com a história do protagonista Emanuel, unir, na mesma
narrativa, uma dura realidade com uma espécie de poética da infância pois é por meio
do olhar de um menino, do “bom Emanuel” como é chamado pelos moradores do
campo, que o leitor é inserido no difícil cotidiano dos refugiados sírios.
Os dois vivem em um campo de refugiados. É um lugar difícil para eles, para
as outras crianças e também para os adultos, mas ninguém ali teve escolha.
Emanuel olha para o céu em direção às nuvens (não ao sol, mas às nuvens)
e pensa que ninguém nunca tem escolha. Que as pessoas são iguais àquelas
nuvenzinhas no céu, empurradas pelo vento sabe-se lá para onde ou até
quando. (SARMENTO, 2010, p.11).

Todos os personagens figurados nessa narrativa experimentam muitas
adversidades. Mas, apesar dos momentos de angústia, medo e cansaço, há o lirismo
característico do universo infantil, o que torna a temática menos pesada e, em muitos
momentos, é possível sorrir e achar graça.
É o ponto de vista da criança, apesar da história ser narrada em terceira
pessoa, que irá orientar o leitor ao longo da narrativa. Por tal motivo, é marcante a
construção de imagens em todo o texto: “Os cabelos de Amal são tão vermelhos que
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lembram a cor de argila úmida. Além disso, ela tem pintinhas no rosto, como se o
vento tivesse salpicado pólen em suas bochechas.” (SARMENTO, 2017, p. 16).
O caráter lúdico da escrita de Sarmento, contudo, não poupa o pequeno leitor
das dificuldades vivenciadas pelos personagens, ao contrário, ele se vale, inclusive,
desse recurso para demonstrar o cenário desolador em que se passa a história: “O
chão é branco igual a leite de cabra, só que ralo. Leite de uma cabra magra e
cansada.” (SARMENTO, 2017, p.10). Desse modo, em consonância com o
pensamento de Cademartori, o autor, assim como Marie Ange Bordas, produz uma
literatura que não subestima os jovens leitores.
As obras infantis que respeitam seu público são aquelas cujos textos têm
potencial para permitir ao leitor infantil possibilidade ampla de atribuição de
sentidos àquilo que lê. A literatura infantil digna do nome estimula a criança
a viver uma aventura com a linguagem e seus efeitos, em lugar de deixá-la
cerceada pelas intenções do autor, em livros usados como transporte de
intenções diversas, entre elas o que se passou a chamar de “politicamente
correto”, a nova face do interesse pedagógico, que quer se sobrepor ao
literário. (2010, p. 17).

Além disso, Tadeu e Marie Ange permitem aos seus leitores o contato com um
tema atualíssimo, que, infelizmente, parece não ter fim: a guerra na síria e em muitos
países da África. Os autores possibilitam, dessa maneira, a aproximação do público
infantil com uma realidade experimentada por pessoas de outro continente e cultura
diversa, entrelaçando o social com o literário.
Considerações finais
Todo escritor, a sua maneira, elabora, em seus textos, a recriação de uma
realidade. É importante verificar, contudo, qual é o viés dessa realidade, qual é a
concepção de mundo que um autor constrói. Se é uma narrativa que provoca uma
diversidade de caminhos a seguir, possibilitando o contato com experiências até então
não vivenciadas ou, ao contrário, se é uma construção limitada, baseada nas
intenções e direcionamentos do autor e/ou narrador.
Os livros investigados nesta pesquisa, como vimos, permitem aos leitores o
contato com uma temática triste e atual: a guerra e o drama dos refugiados. Assim,
foi possível constatar que assuntos fraturantes podem e devem ser abordados com
leitores de todas as idades. E que embora a temática seja triste, não poupando o leitor,
o caminho escolhido pelos autores para tratar de tais situações foi por meio de
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narrativas que reforçam ideais de esperança, transformação e inquietação com as
problemáticas apresentadas.
Examinou-se ainda o caráter social que a literatura destinada às crianças pode
apresentar e como, esse fato, não é sinônimo de diminuição literária.
Portanto, tendo em vista os argumentos apresentados, entendemos como
pertinente um estudo sobre a temática da infância em situações-limite na literatura
infantojuvenil contemporânea a partir de obras que emocionam, estimulam o
pensamento crítico e trazem como protagonistas crianças que, em meio a brutalidade
do mundo, resistem.
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METAMORFOSE ENTRETECIDA À AMIZADE NOS CONTOS DA TRADIÇÃO
Regina Michelli
(UERJ)3
Introdução
A presença da metamorfose nas narrativas vem de tempos bem longínquos,
quando deuses assumiam formas diversas a fim de atingirem seus propósitos, como
Zeus em suas investidas amorosas. Nos contos da tradição, várias são as histórias
em que personagens encantadas perdem a forma humana, até serem redimidas
dessa condição por outra personagem com quem quase sempre se casam ao final da
narrativa.
O objetivo deste trabalho é analisar um grupo de histórias semelhantes em que
a metamorfose se relaciona à amizade, à confiança e ao sacrifício, observando-se o
processo metamórfico na estrutura narrativa e seu significado. Encontram-se histórias
desse tipo em diferentes escritores, como Giambattista Basile, na Itália; os irmãos
Grimm, na Alemanha; Adolfo Coelho, Consiglieri Pedroso e Teófilo Braga, em
Portugal; Figueiredo Pimentel e Câmara Cascudo, no Brasil.
Metamorfose e maravilhoso
O maravilhoso, como gênero textual que integra as narrativas do fantástico e
do insólito, define-se pela ocorrência de eventos sobrenaturais que não provocam
surpresa ou hesitação, no dizer de Tzvetan Todorov (2004), em personagens,
narrador e, em decorrência, no leitor implícito. Para o crítico búlgaro, acontecimentos
extraordinários são assimilados à diegese de forma natural: não há espanto no sono
de cem anos da Bela Adormecida, tampouco no lobo que fala com Chapeuzinho
Vermelho. Irlemar Chiampi (1980, p. 47), realça que, no maravilhoso, não se
problematiza a dicotomia entre o mundo sobrenatural acionado pela narrativa e a
perspectiva empírica ordenadora do mundo dito real, cotidiano. A narrativa não
provoca quaisquer estranhamentos no leitor pois instaura outras leis, firmando o pacto

3 Este trabalho é produto parcial correlacionado ao projeto de pesquisa em estágio pós-doutoral intitulado
“Mat(r)izes da Metamorfose na Literatura Infantojuvenil”, sob orientação da Prof.ª Dr.ª Marisa Martins GamaKhalil, da UFU.
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ficcional com base na existência de fenômenos que, se ferem à lógica do mundo
concreto, são percebidos, no entanto, como naturais na diegese. Por sobrenatural, o
pesquisador David Roas (2014) entende aquilo que não se explica pelas leis que
organizam o mundo real, haja vista não serem fenômenos existentes nesse mundo,
indiciando uma transgressão aos padrões que conformam a ideia de realidade; afirma
ainda que cada gênero instaura a sua própria verossimilhança.
O conto de fadas, conceituado como narrativa oriunda da oralidade que tem
por base a presença do maravilhoso na história, insere o leitor no mundo de faz de
conta do “era uma vez”, com leis próprias. Com marca específica e definidora do conto
de fadas, Marina Warner distingue a presença da metamorfose:
A mudança de forma é um dos prodígios dominantes e característicos dos contos de
fadas: mãos são cortadas, encontradas e religadas ao corpo; bebês têm a garganta
cortada, mas depois são trazidos de volta à vida; uma lâmpada enferrujada se
transforma em talismã todo poderoso. (1999, p.17).

A professora Nelly Novaes Coelho (2000) também assinala a onipresença da
metamorfose como um dos elementos constitutivos das narrativas maravilhosas. Em
muitos contos, personagens podem ser encantadas por um ser maléfico, sendo
geralmente transformadas em animais, ocorrência mais frequente da metamorfose.
Mais rara, porém, é a transformação de personagens em elementos da natureza,
como plantas, montanhas, rios ou lagos. Nelly Novaes Coelho associa a
transformação de seres à ideia de evolução da humanidade, uma vez que está
presente em narrativas primitivas de diversos povos.
O conceito de metamorfose relaciona-se empiricamente às ciências biológicas,
implicando as transformações por que passam alguns animais em sua escalada
evolutiva, como as lagartas, que dão origem às borboletas. Em outra perspectiva, o
conceito pode incluir também as mudanças físicas e psicológicas dos seres humanos
em seu processo de crescimento, especialmente as que abrangem a passagem da
adolescência à idade adulta. Este trabalho, porém, focalizará a metamorfose ligada à
mudança da forma física, implicando alterações substanciais dos seres na própria
espécie ou, mais especificamente, a transformação do ser de uma espécie em outra.
Sobre a amizade
A referência à importância da amizade nas relações humanas recua há muitos
séculos. Aristóteles, no Livro VIII, em Ética a Nicômaco, afirma que a amizade é ou
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implica virtude, sendo extremamente necessária à vida, pois ninguém escolheria viver
sem amigos, melhores que quaisquer outros bens. Defende, o filósofo, que os amigos
dão suporte nos infortúnios e nas necessidades, estimulam a prática de nobres ações,
fruto do agir e do pensar em conjunto, sendo, portanto, importantes para a felicidade
e o bem-estar das pessoas, convivência afetiva e social de grande monta.
A amizade é focalizada pelos pesquisadores Luciana Karine Souza e Claudio
Simon Hutz como um relacionamento importante para o desenvolvimento humano, no
que tange os aspectos social, emocional e cognitivo, havendo poucos estudos que
investiguem esse sentimento entre adultos. Na visão da estudiosa Beverley Fehr, a
amizade pode ser definida como “um relacionamento pessoal e voluntário, que
propicia intimidade e ajuda, no qual as duas partes gostam uma da outra e buscam a
companhia uma da outra” (1996, p.7. Apud SOUZA; HUTZ, 2008, p.259).
Algumas pesquisas, inicialmente no âmbito da psicologia social, analisaram as
inclinações afetivas, partindo do pressuposto do que mobiliza uma pessoa a gostar de
outra, ou seja, que fatores levam à amizade ou à simpatia, numa dimensão mais
pessoal. Os professores e psicólogos Jonathan Freedman, J. Merril Carlsmith e David
O. Sears (1975) destacaram três determinantes principais das inclinações afetivas:
proximidade, recompensa e semelhança.
A proximidade física facilita, na visão dos pesquisadores citados, a
acessibilidade, a previsibilidade e a familiaridade: as pessoas próximas são mais
acessíveis que as distantes e, quanto mais se convive com uma pessoa, mais se
aprende a lidar com ela e a evitar conflitos, o que gera uma certa familiaridade entre
os membros, conduzindo a reações positivas (em comparação ao sentimento diante
de pessoas estranhas ou pouco conhecidas). Freedman, Carlsmith e Sears analisam
também as exceções aos efeitos positivos da proximidade, como antagonismos
estabelecidos logo de início, preconceitos e estereótipos.
A recompensa promove as inclinações afetivas porque as pessoas gostam de
quem as gratifica ou a quem associam experiências agradáveis. Este princípio inclui
uma lista de características, consideradas positivas, de pessoas com quem a
convivência representa uma experiência gratificadora: tende-se a gostar mais de
pessoas belas e elegantes, amáveis, cordiais, dignas de confiança, ou daquelas em
que se identifica apreço inicial (relacionado à ciência de que o outro nos dedica afeto,
o que não inclui a adulação).
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Outro fator que influencia as inclinações afetivas é a atração física: “Em
circunstâncias iguais, as pessoas consideradas atraentes obtêm mais agrado do que
as pessoas que não são consideradas atraentes.” (Freedman; Carlsmith; Sears, 1975,
p.83).
Analisando a semelhança, Freedman, Carlsmith e Sears afirmam que sua
influência é decisiva nos padrões de amizade e que as pessoas tendem para uma
maior simpatia quando identificam elementos que as unem. O critério de semelhança
abarca antecedentes nacionais, religião, política, classe social, nível de educação,
cultura, idade, interesses e opiniões pessoais etc. As afinidades evitariam
desconfortos e conflitos, facilitando a amizade e a convivência mais duradoura pela
gratificação recíproca de experiências agradáveis. Em contraposição à semelhança,
os pesquisadores citados se referem à teoria da complementaridade com relação a
características de personalidade, o que justifica as inclinações afetivas entre pessoas
que têm qualidades mais opostas que semelhantes.
Em estudos mais recentes, Mendelson e Aboud (1999, apud Souza, 2006;
Souza; Hutz, 2008) identificaram seis funções relevantes e distintas da amizade:
companheirismo estimulante (stimulating companionship), ou seja, participação
conjunta em atividades agradáveis; ajuda (help), auxílio oferecido em diferentes
circunstâncias; intimidade (Intimacy), sensibilidade aos estados do outro e
possibilidade de revelar sentimentos e pensamentos próprios; aliança confiável
(reliable aliance), assinalando disponibilidade e lealdade; autovalidação (selfvalidation), incentivo e ajuda à manutenção de uma auto estima elevada do amigo;
segurança emocional (emotional security), apoio e confiança em situações novas ou
ameaçadoras. Os autores citados abordam também aspectos negativos das
amizades, em que distinguem diferentes sentimentos em relação ao amigo, como
desapego (sinalizando distância e insegurança), preocupação (responsabilidade ou
piedade), conflito (sentir-se incomodado ou ofendido) e submissão (inibição ou
sufocamento).
Apresentando as histórias
Chama a atenção o fato de haver um grupo de histórias, recolhidas em
diferentes lugares, que tematizam a metamorfose conscientemente vivenciada pela
personagem. Essa transformação decorre, em primeira instância, dos laços de
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amizade e fidelidade, que unem aquele que sofre a metamorfose - a personagem
amiga - e o irmão, senhor, personagem pertencente à nobreza.
Dentre as narrativas encontradas, levantamento citado por Câmara Cascudo
(2004, p.30), incluem-se, na obra deste autor, “O Fiel Dom José” (2004, p.26-30); em
Giambatista Basile, “O Corvo” (2018, p.425-434); nos irmãos Grimm, “João Fiel”
(2006, p.19-30); nas recolhas portuguesas, “Pedro e Pedrito”, de Adolfo Coelho (conto
LI, 1999, p.189-190), “A Bicha de Sete Cabeças”, de Teófilo Braga (1998, p.106-108),
“Pedro e o Príncipe” (1985, p.79-82), “Os Dois Pedrinhos” (1985, p.347-355), de
Consiglieri Pedroso. No Brasil, a história dos Grimm ressoa ainda em “O Homem de
Mármore” (1992, p.254-257), de Figueredo Pimentel. Este ciclo apresenta narrativas
bastante semelhantes, a começar pelos nomes dos protagonistas, com incidência de
João e Pedro. O conto dos Grimm recebeu o número Mt-516 no código AT, segundo
Câmara Cascudo (2004, p.30), classificação conhecida como o sistema AarneThompson, que organiza os contos de fadas segundo unidades temáticas.
Os contos de Basile e dos irmãos Grimm
As histórias escritas por Basile e pelos irmãos Grimm são as mais antigas,
podendo ser tomadas como matriciais, e assemelham-se quanto aos núcleos
narrativos. O conto “O Corvo”, do escritor Giambattista Basile, nascido em Nápoles,
Itália, no início de 1570 e falecido em 1632, encontra-se na obra O conto dos contos,
também conhecido como Pentameron. O conto dos irmãos Jacob e Wilhelm Grimm,
“Der treue Johannes”, em português “O Fiel João”, encontra-se na tradução de Zaira
Maldonado, com o título “João Fiel”.
As narrativas de Basile e dos Grimm têm, como pontos comuns, a paixão
alucinada do rei por uma bela imagem feminina: no primeiro livro, desenhada pela
imaginação; no segundo, vislumbrada num quadro. A fixação nessa imagem é de tal
sorte que provoca, em Basile, o definhamento do rei, e, nos Grimm, o enfrentamento
de riscos que podem conduzir à morte. A personagem feminina se instala, dessa sorte,
como fruto de uma miragem, assinalando o encontro do rei com uma figura feminina
até então sem representação na história, pois não há referência à mãe.
A história da paixão é partilhada com alguém de confiança – o irmão ou o criado
-, que será o mediador natural para a realização do desejo real, a personagem que
efetivamente atua na história. Marie-Louise Von Franz alerta para o fato de que João
Fiel empreendera todas as ações necessárias, enquanto o rei pouco ou nada fizera
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para realizar sua própria felicidade: “Se encararmos a estória sob esse ponto de vista,
podemos dizer que ele teve a sorte de poder contar com o velho servo que dirigia sua
vida, e que a única coisa que poderia ter feito, isto é, confiar no Fiel João, ele não fez.”
(1985, p.120).
Segue-se a viagem em busca da personagem feminina, que é atraída à
embarcação por meio de mercadorias belíssimas – quase mágicas - que atiçam sua
vaidade. Confirmado o rapto, a jovem, inicialmente desesperada pelo engano de que
fora alvo, recebe os esclarecimentos de que o destino a conduz ao casamento com
um rei, o que a satisfaz. No conto de Basile, o rei não participa da aventura em busca
da mulher sonhada, diferentemente da história dos Grimm, em que o rei viaja com o
João Fiel, cabendo a este a concepção e a execução do plano. Aqui poderia encerrarse a narrativa, como acontece com vários contos de fadas, cujo desfecho caracterizase pelo casamento das personagens principais e a promessa do final feliz para
sempre. Tal não ocorre, porém, e a sequência que se apresenta é aquela que mais
se repete nas demais histórias.
As duas narrativas se desenvolvem com a revelação de três desgraças que se
abaterão sobre o rei, revelação oriunda de pássaros, durante a viagem marítima,
captada pela personagem amiga, a saber: Iennariello, o irmão do rei na história de
Basile; João Fiel, o criado de confiança, nos Grimm. No conto do escritor napolitano,
Iennariello ouve, de um casal de pombos, os dois primeiros anúncios trágicos, que
dizem respeito aos animais trazidos de presente: o falcão arrancará os olhos do rei e,
a primeira vez que o rei cavalgar o cavalo, quebrará o pescoço. O terceiro remete à
primeira noite do casal: os noivos serão comidos por um dragão. Segue-se a
advertência de aquele que não levar os três elementos – falcão, cavalo, noiva – ao rei
ou avisá-lo do que ocorrerá será transformado em pedra mármore. Nos Grimm, a
primeira profecia anuncia o aparecimento de um cavalo vermelho que levará o rei para
longe, separando-o, para sempre, da amada, salvo se alguém matar o animal com a
adaga escondida na sela. Na segunda, o traje nupcial do rei, aparentemente de ouro
e prata, é feito de enxofre e breu e o queimará completamente; para que isso não
aconteça, alguém precisa lançar a veste ao fogo. A terceira envolve a jovem rainha:
após o casamento, durante o baile, a personagem cairá ao chão como morta, o que
de fato acontecerá se ninguém retirar três gotas de sangue do seio direito. A conversa
dos corvos realça o fato de ninguém saber dos procedimentos corretos para evitar as
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desgraças e, ainda que saiba, se revelar a verdade converter-se-á, gradativamente,
em pedra. Segundo Von Franz,
Os pássaros, que na mitologia germânica pertencem a Wotan e no
Mediterrâneo a Apolo, representam a capacidade de profetizar. Apoio é o
dono do oráculo de Delfos, o revelador da verdade, e o mesmo se aplica a
Wotan. Acredita-se que as gralhas e os corvos são capazes de prever o futuro
e descobrir a verdade oculta. Em parte isto se desenvolveu devido ao fato de
que tanto as gralhas como os corvos costumam sobrevoar os campos de
batalha ou casas onde alguém está morrendo. Quando muitas dessas aves
se reúnem com regularidade num local, diz-se que alguém vai morrer e que
elas sabem disso. A partir dessa ideia surgiu a projeção de que elas
conhecem a verdade e o futuro. (1985, p.58-59).

A narrativa confirma os vaticínios, com a reiteração do número três, o que é
característico nos contos de fadas. Em Basile, Iennariello mata os animais
imediatamente após os dar ao irmão, que se aborrece, mas prefere relevar os
acontecimentos, a fim de não estragar aquele momento em que se vê diante da noiva
sonhada, trazida pelo irmão. Após as festas, o casal se retira para dormir e Iennariello
se esconde atrás do leito. O dragão surge, ele golpeia a esmo com sua espada,
espantando o dragão e acordando o rei. Milluccio, ao ver o irmão com a espada na
mão, julga que ele queria matá-lo. Iennariello é preso e condenado à morte. As
atitudes anteriores, aparentemente inexplicáveis do irmão, contrariam o rei e passam
a se associar a experiências desagradáveis. Soma-se a isso a circunstância final em
que o irmão parece ser o que não é. Como consequência, rompe-se a aliança
confiável, função da amizade, instalando o conflito, ligado ao fato de o rei se sentir
inicialmente incomodado e, depois, desconfiado em relação ao comportamento do
irmão.
Em Grimm, a história se desenvolve de forma semelhante. Nas duas primeiras
ações de João - a morte do cavalo e a queima dos trajes nupciais -, o rei assimila essa
atitude e credita ao amigo um bom motivo para agir assim, revelando sensibilidade ao
comportamento do outro (intimacy), mesmo sem ter clareza sobre o que provocara
essa atitude. Quando, porém, ele toma nos braços a noiva, coloca-a sobre um divã e
retira as três gotas de sangue de seu seio direito, o rei se enfurece pelo que considera
ousadia de João e, no dia subsequente, ele é condenado à forca. Por mais que o
amigo lhe fosse devotado e fiel, parece se instalar, nesse momento, um dos aspectos
negativos que interferem na amizade: o ciúme (SOUZA, 2006, p.27). Rompe-se
aliança confiável.
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Nas duas narrativas, depois da condenação como traidor, há a reação da
personagem fiel e inocente. Entre a sentença de morte como culpado por um crime
que não cometera, tampouco planejara, e a revelação da verdade com a ameaça da
metamorfose em pedra, a personagem opta por contar o que ouvira dos pássaros,
convertendo-se em estátua de pedra.
Arrependido, o rei se culpa e lamenta continuamente o erro cometido. O tempo
passa, a rainha tem dois filhos que são a alegria dela. Surge a oportunidade de restituir
a estátua à vida, retribuindo não só a fidelidade recebida, como corrigindo a ação
desleal praticada. Em Basile, aparece um velho de cabelos e barbas compridas. Nos
Grimm, a estátua fala. Nas duas obras, o preço da vida é a própria vida, a petrificação
de um inocente será redimida pelo sacrifício de outros inocentes: para que o irmão ou
João Fiel retornem à condição vivente humana, é preciso que as duas crianças sejam
mortas a fim de que o sangue delas unte ou respingue a estátua. As narrativas seguem
caminhos diferentes.
No Pentameron, o rei realiza a ação prevista e degola os filhos, na ausência da
esposa, trazendo o irmão à vida. Quando prepara a caixa para sepultar os filhos,
Luciella, a rainha, chega. Interrogada pelo marido se daria o sangue dos filhos para
restituir a vida do cunhado, ela se nega a sacrifício dessa monta e enlouquece de dor,
resolvendo acabar com a própria vida, jogando-se de uma janela. Nesse momento,
pela mesma janela, entra o pai de Luciella, apresentado como necromante na história.
Fora ele o responsável pelos infortúnios, realizados como vingança: Iennariello, por
raptar-lhe a filha, é obrigado a enfrentar as profecias dos animais e a transformação
em estátua; Luciella, por ter-se deixado conduzir ao navio, sofre a morte dos filhos;
Milluccio, cujo capricho ele compara ao de mulher grávida - provavelmente pelo desejo
inexplicável por uma imagem -, transforma-se em juiz do irmão e carrasco dos filhos.
Realizada a punição de quem o ultrajara, o pai de Luciella abençoa o genro, perdoa
Iennariello e devolve a vida aos netos, terminando a história com a felicidade reinante
de todos e a advertência moralizante de que “todo o juízo humano é falso e
equivocado.” (BASILE, 2018, p.434).
Dentre todas as narrativas, esta é a que oferece uma explicação para as ações
que se desenrolam após o rapto de Luciella, facilitado por ela mesma devido à
imprudência de ir a bordo do navio. O aparecimento do pai da princesa e as
informações que ele dá sobre os eventos maravilhosos conferem coerência à
narrativa. Se na história dos Grimm, o rei pai estava moribundo, incumbindo João Fiel
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de cuidar do filho e novo rei, em Basile, o pai da princesa atua como o Pai, justiceiro
e punitivo, restaurando a ordem ao final da narrativa.
No conto dos irmãos Grimm, o rei lembra-se de como João morrera por sua
lealdade e saca da espada para degolar os filhos, mas o simples gesto restitui a vida
ao amigo. A rainha retorna, o rei esconde João e os filhos para testar até que ponto
ela estaria disposta a se sacrificar para restituir a vida à estátua. A rainha, porém,
mesmo empalidecendo e de coração contrito, concorda em tudo fazer por aquele com
quem se sentiam em débito. O rei se alegra com a reação da esposa – evidenciando
o critério da semelhança de atitudes e crenças para o fortalecimento de inclinações
afetivas -, as crianças e João aparecem, encerrando-se a narrativa com “todos
viveram felizes juntos o resto de suas vidas.” (GRIMM, 2006, p.30).
A recolhas portuguesas e brasileiras
As narrativas das recolhas portuguesas e brasileiras apresentam algumas
variações em torno do tema, vamos a elas.
Sobre as personagens masculinas principais, ligadas por estreitos laços de
afeto, em algumas histórias eles são irmãos ou criados como irmãos (“Pedro e
Pedrito”, de Adolfo Coelho; “Os Dois Pedrinhos”, de Consiglieri Pedroso); em outras,
são amigos (“A Bicha de Sete Cabeças”, de Teófilo Braga; “Pedro e o Príncipe”, de
Consiglieri Pedroso). A narrativa de Figueiredo Pimentel resgata o início do conto dos
Grimm, com o rei doente pedindo a ajuda do fiel João para orientar o filho Elmano.
Se a proximidade nos contos é o principal critério para o estabelecimento da
amizade entre o príncipe e o amigo, por vezes o segundo morando defronte ao castelo
(“Pedro e o Príncipe”, de Consiglieri Pedroso), a dessemelhança se instala pela, quase
sempre, diferença de classes: em várias histórias, a origem do amigo ou irmão é ser
filho de um sapateiro.. Por outro lado, a idade é um índice que une as personagens,
reforçando a função da amizade no que diz respeito a compartilharem juntos as
mesmas atividades agradáveis (stimulating companionship). No conto “A Bicha de
Sete Cabeças”, de Teófilo Braga, quando o rei afasta o filho do sapateiro, insatisfeito
com a amizade junto ao filho, este foge do castelo em busca do amigo. Já em “O Fiel
Dom José”, de Câmara Cascudo, o rei aprova a amizade do príncipe com o filho do
sapateiro, mas a irmão do príncipe consegue afastar os dois. O príncipe, julgando que
Dom José está tentando seduzir a irmã, pede que o rei o expulse do palácio, o que o
rei faz a contragosto. O príncipe adoece e a solução é chamar Dom José de volta.
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A viagem, um dos elementos invariantes de Vladmir Propp, ocorre nas histórias,
ora evidenciando a procura do amigo ou irmão pelo outro, ora a busca da princesa.
Em “Pedro e o Príncipe”, o príncipe deseja viajar com o amigo, partem juntos, mas
Pedro se vê sozinho, com o desaparecimento inexplicável do príncipe. Lavadeiras
num tanque, que são bruxas, comentam sobre o encantamento do filho do rei. Pedro
consegue obter informação sobre o que fazer para ajudar o amigo: precisa ir a um
palácio velho. Lá chegando, porém, nada encontra e, com raiva, lança ao chão limões
e laranjas, que são príncipes e princesas encantados, até que desencanta o príncipe
seu amigo, que se apaixona por uma das princesas desencantadas.
A figura de uma bela princesa é recorrente em todos os contos, por vezes a
principal responsável pelo encantamento do amigo leal. Um fator que influencia as
inclinações afetivas é a atração física: “Em circunstâncias iguais, as pessoas
consideradas atraentes obtêm mais agrado do que as pessoas que não são
consideradas atraentes.” (FREEDMAN; CARLSMITH; SEARS, 1975, p.83).
Outro dado constante é a presença de seres mágicos, geralmente pássaros,
como pombos (Basile, Teófilo Braga), corvos (Grimm), águias (“Os Dois Pedrinhos”,
de Consiglieri Pedroso), rolinhas (Câmara Cascudo), gaivotas (Pimentel). Além dos
animais, há vozes saídas de uma árvore (Adolfo Coelho) e bruxas (“Pedro e o
Príncipe”, de Consiglieri Pedroso). Para Marie-Louise Von Franz, “Em geral os
pássaros representam a intuição: são criaturas que voam pelo ar, através do mundo
espiritual, tendo portanto a ver com intuições secretas, com pensamentos
involuntários que se revelam verdadeiros.” (1985, p.59).
Os elementos mágicos não podem ser compreendidos, a rigor, como
mediadores ou auxiliares, pois a narrativa não registra a intencionalidade, na ação
deles, de advertir quanto aos perigos que se abaterão sobre as personagens reais –
rei/príncipe e/ou princesa - e às possibilidades de neutralizar os malefícios, ainda que
efetivamente tal aconteça, na maioria dos contos, quando a personagem amiga ouve
a conversa ou a voz desses seres.
As profecias maléficas, quase sempre em número de três (a exceção se dá no
conto “Os Dois Pedrinhos”, de Consiglieri Pedroso, com mais anúncios, ainda que
apenas três mereçam cuidados), são ouvidas pela personagem amiga. Três também
são os elementos mágicos em alguns contos. Na análise ao conto dos irmãos Grimm,
Marie-Louise Von Franz afirma que:
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Aqui temos uma tríade alusiva a todas as divindades trinas existentes nos
tempos pré-cristãos, nas tradições germânicas e célticas, que mais tarde se
concretizam na Trindade cristã. Vocês se lembram do "Inferno" de Dante? O
demónio tem três cabeças, cada uma numa direção, o que Jung interpreta
como reflexo da árvore superior, isto é, da Trindade. O triângulo duplo seria
o símbolo da totalidade. Se o cortarmos em dois, teremos a tradição cristã,
como Trindade superior, e o trio infernal, como inferior. É por isso que no
folclore o mundo subterrâneo surge como uma tríade pagã, o que tem a ver
com o deus pagão Wotan que frequentemente aparece com outros dois
deuses, compensando a posição cristã consciente. (1985, p.105).

Cumpre destacar que os vaticínios trágicos, nos contos de Basile e dos Grimm,
atingem predominantemente o rei, enquanto que nas recolhas brasileiras e
portuguesas, a personagem ameaçada, quase sempre de morte, é a princesa. Os
prognósticos mais frequentes dizem respeito à ingestão de água ou de um fruto ou a
queda de uma construção, como ponte ou muralhas do castelo, sobre ela. No conto
de Figueiredo Pimentel, que se aproxima do enredo da narrativa dos Grimm,
deslocam-se para a personagem feminina os sortilégios nefastos: ela é que será
atacada por um cavalo e ficará queimada com o traje de ouro. A terceira previsão, na
maioria dos contos, remete à câmara nupcial com a jovem rainha ou o casal sendo
devorado por um animal, quase sempre maravilhoso, como dragão, bicha de sete
cabeças, serpente de duas cabeças ou, simplesmente, serpente. Além desse
repertório, há uma das bruxas de “Pedro e o Príncipe”, de Pedroso, que aparecerá
como fantasma e degolará os dois.
Outro aspecto a se considerar, na análise comparativa dos contos, remete à
ameaça e à punição que sofrerá aquele que ousar impedir o cumprimento do destino
inexorável reservado às personagens reais. Os seres maravilhosos, responsáveis por
anunciar as tragédias, também advertem o malefício que recairá sobre a personagem
que atrapalhar a realização do fado: em todos os contos é exigido o silêncio de quem
tiver ouvido as maldições, sob pena de a personagem se transformar em estátua de
pedra mármore.
Passemos à reação da personagem amiga ao tomar ciência do que ocorrerá
às figuras reais. Somente em um conto, “Pedro e Pedrito”, de Adolfo Coelho, Pedrito
narra ao príncipe as desgraças que ouvira, convertendo-se, imediatamente, em
estátua de pedra. Nas demais, ocorre a tentativa de se preservar a própria integridade,
com a personagem amiga evitando que o veredicto se cumpra. Na última previsão,
porém, na maioria dos contos, insinuam-se as más intenções do amigo: por um lado,
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a personagem parece tangenciar a licenciosidade em relação à princesa, despertando
os ciúmes do príncipe: por outro, é acusado de tentar matar o rei ou a princesa.
O príncipe, nas recolhas portuguesas e brasileiras, reage de forma contrária ao
amigo, mostra-se furioso com o que considera traição e condena-o à morte, por vezes
com o aval do rei pai, com exceção de “Os Dois Pedrinhos”, em que o príncipe acredita
na inocência do amigo.
Condenada, a personagem amiga prefere a morte honrosa, narrando, diante
da corte, o que se sucedera e porque agira de forma aparentemente estranha e
inexplicável. À medida que ele vai relatando os fatos, vai se transformando em estátua
de pedra mármore. A metamorfose ratifica a inocência da personagem amiga,
gerando profunda consternação nas demais.
A história, porém, não se encerra com a irreversibilidade dessa metamorfose
anunciada na diegese. Excetuando-se “Pedro e Pedrito”, de Adolfo Coelho, a
possibilidade de redenção da estátua - com nova metamorfose, dessa vez significando
o retorno à condição vivente - depende de o príncipe sacrificar o(s) próprio(s) filho(s)
e passar o sangue do(s) inocente(s) na estátua. Em todas as histórias, o príncipe
cumpre a sentença, retribuindo, na mesma moeda, a lealdade do amigo, mas as
crianças sacrificadas retornam, também, à condição vivente, encerrando-se todas as
narrativas com o clássico final feliz.
Para Marie-Louise Von Franz, a morte das crianças “Psicologicamente isto
significa o sacrifício do princípio consciente e de si próprio, quer dizer, o sacrifício de
sua imaturidade e infantilidade.” (1985, p.121).
Considerações finais
Os contos aqui tomados como corpus da pesquisa assinalam a relação de
amizade e lealdade entre personagens, na maioria das vezes em posição social
desigual. A personagem amiga se submete, voluntariamente, a sofrer a metamorfose
como única forma de provar sua inocência face a ações realizadas anteriormente,
aparentemente ambíguas, para salvar a personagem real. A metamorfose, neste
caso, não se delineia como elemento benéfico, antes maléfico, mas vivenciada
conscientemente pela personagem, constituindo-se as histórias em um ciclo temático
único. A personagem amiga abarca, praticamente, todas as funções da amizade: é
companheira de atividades e presta auxílio em diferentes circunstâncias, demonstra
lealdade, optando por se sacrificar para salvar o outro.
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O amigo protagoniza a narrativa tomando ciência de previsões que colocam em
risco a vida e/ou a felicidade do rei ou príncipe ao atingir a integridade física dele ou
da noiva. Impedir ou não os acontecimentos trágicos, eis a questão! A personagem
atua em conformidade com seus padrões éticos, livrando o outro das tragédias,
impedido, contudo, de revelar publicamente o porquê de atitudes aparentemente
estranhas e desrespeitosas, sob a ameaça de petrificação. O que simbolicamente
significa essa ameaça? Uma hipótese a se pensar é que a atuação dessa personagem
interfere no destino, na Moira, razão que o leva a ser punido. Ao impedir a “morte” do
outro, é sobre ele que se abate a desgraça. A redenção ocorrerá, porém, pelo mesmo
viés do sacrifício.
Este é um conto também sobre os riscos e ameaças do conhecimento. Saber
é poder, mas implica discernimento e, por vezes, dor. A ignorância, por outro lado,
acolhe a inconsciência, a leviandade, a infantilidade. Ter consciência significa ser
sujeito de suas próprias decisões. A personagem amiga sabe o que vai acontecer,
pode salvar ou não o outro, ciente também do que lhe acontecerá se romper o interdito
da fala. Escolhe o risco, expõe-se e é punido com a morte por aquele que desconhece
as motivações que levaram o protagonista a se comprometer com a salvação alheia.
O príncipe age de forma leviana, baseado na impressão do momento, condenando o
amigo. Conhecimento, aparência, confiança, ciúme são algumas das problemáticas
focalizadas pelos contos em que a metamorfose também se configura prova de
autenticidade e de condição inerente à vida.
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A ARTE DE FAZER VER:
LITERATURA INFANTIL/JUVENIL E QUESTÕES SOCIAIS NA
CONTEMPORANEIDADE
Adriana F. A. Araldo
(Mestre/USP)
A partir da obra Os Invisíveis de Tino Freitas, com ilustrações de Renato
Moriconi, busca-se examinar possíveis sentidos que emergem do diálogo entre texto
e imagem, os quais denunciam a presença de diferentes vozes e de um discurso
argumentativo; discurso capaz de provocar reflexões sobre a realidade e de fazer
despertar o jovem leitor para as questões de ordem social.
Pretende-se demonstrar que o diálogo intersemiótico, ou seja, a relação
plurissignificativa entre texto e imagem, torna possível evidenciar importantes
aspectos da obra, ou seja, os novos sentidos produzidos a partir do processo dialógico
instaurado; os quais poderiam ser ignorados, ao serem estudados separadamente.
Tais elementos concorrem para a reafirmação de que a Literatura para crianças
e jovens não se apresenta como arte inocente, mas como parte integrante da
sociedade e da cultura, desempenhando papel significativo na transmissão de valores
e na transformação de visões de mundo, nas formas de apreender e de interpretar a
realidade; contribuindo, ainda, por meio da sensibilização artística, para o
desenvolvimento do prazer estético e para a construção de uma postura de leitor.
O trabalho apresenta o dialogismo bakhtiniano como o fio condutor da análise;
a fundamentação sócio-histórica da Literatura Infantil/Juvenil encontra embasamento
nas pesquisas de Nelly Novaes Coelho e os conceitos pertencentes à
contemporaneidade buscam suporte nas ideias de Zygmunt Bauman.
Os Invisíveis – visão superpoderosa
A obra Os Invisíveis busca despertar a curiosidade do leitor desde o início da
narrativa.
Capa, título e imagens articulam-se, ativando o imaginário e criando
expectativas, ao mesmo tempo em que retomam a marcação de tempo das histórias
tradicionais, “brincando” com fantasias humanas e universais, como os dons de
invisibilidade e o desenvolvimento de superpoderes.
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Numa página dupla, cujo fundo apresenta-se na cor preta e apenas um círculo
alaranjado preenche o espaço à esquerda, pode-se ler: “Era uma vez um menino com
um superpoder” (FREITAS, 2013, p.5-6):

Era uma vez é uma expressão que insere o leitor no tempo mágico das
histórias, por meio da voz de um narrador, conhecedor dos fatos narrados. Aqui, o
narrador apresenta a história de um garoto, dotado de um superpoder ainda não
revelado. O narrador escolhe não fornecer prontamente informações ao leitor, ao
contrário, opta por trabalhar suas expectativas, gerando certo suspense já no início
de leitura.
O círculo alaranjado provoca hesitação, uma vez que tal imagem pode vir a
representar diferentes elementos: o sol, a lua, um planeta desconhecido, uma bola...
Da mesma forma, pode-se encontrar alguma dificuldade em estabelecer, de
imediato, relações entre o texto e a imagem, uma tática que visa incentivar o leitor a
prosseguir em sua leitura, virando a página.
Na página seguinte, é possível que boa parte dessas incertezas venha a se
resolver: o texto verbal revela que o garoto possui o poder de enxergar os invisíveis e
a ilustração vem mostrar que o círculo alaranjado, da página anterior, refere-se ao
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olhar do menino, o protagonista da narrativa. Um olhar que se abre ao mundo como
foco de luz. Porém, a narrativa verbal ainda não deixa claro quem são os invisíveis.

São as páginas subsequentes que vão dar a conhecer, por meio de imagens,
aqueles denominados invisíveis pelo narrador.
O texto verbal não descreve os invisíveis nem os define. O narrador apenas
compartilha com o leitor suas existências e os locais comuns onde possivelmente
podem ser encontrados:
Era assim ao sair de casa com seu pai pela manhã... sempre que sua mãe o
deixava em frente à escola... quando passeava no centro da cidade com seu
avô... ou nas vezes em que sua avó o convidava para comprar guloseimas
no supermercado. (FREITAS, 2013, p.9-16).

Por outro lado, é a ilustração que os torna conhecidos. E a narrativa visual
mostra ao leitor aquilo que a narrativa verbal prioriza ocultar. Tal superpoder, no
entanto, vem a ser revelado por meio das imagens, do tom alaranjado que simula e
dá destaque ao foco de visão do garoto, dos traços leves em grafite, do jogo claro e
escuro, os quais contribuem para apresentar ao leitor as personagens denominadas
invisíveis.
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Por meio da sequência de ilustrações, o leitor vai organizando as ideias que a
narrativa apresenta. E, surpreendentemente, pode vir a compreender que o
superpoder da personagem é uma capacidade, na verdade, comum a todos os seres
humanos: enxergar o outro, a grande massa de pessoas que, no cotidiano das
grandes cidades, não é notada pelos olhos indiferentes dos adultos: vendedores
ambulantes, mendigos, trabalhadores da limpeza...
Esse entendimento pode gerar certo estranhamento, uma vez que, não seria
difícil o leitor carregar expectativas diferentes em relação ao texto e aos superpoderes
do protagonista e, decerto, seja “favorecido” com o mesmo dom: enxergar os
invisíveis.
E se o protagonista da narrativa apresenta um superpoder, o leitor que, da
mesma forma, enxerga os chamados invisíveis, também é dotado de um superpoder,
fato que pode despertar identificação entre leitor e obra.
Essa lógica tende a motivar o leitor a refletir sobre suas próprias capacidades
e atitudes, sobre suas relações com o outro, incitando o autoquestionamento.
Nessa associação entre texto verbal e texto visual, contrariando expectativas
iniciais, a narrativa vai assumindo densidade, ao tratar de questões complexas e
problemas da realidade.
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Os Invisíveis – a cegueira
A obra atinge o seu clímax com a figura abaixo:

Ao visualizar essa imagem, uma análise superficial permite identificar a simples
representação da lua e de suas fases, assim como a passagem dos dias. Mas um
olhar atento poderá verificar que a ilustração fala mais. A imagem condensa a ideia
central da narrativa.
A ilustração é bem representativa da ideia de que a criança, com o passar do
tempo, à medida vai crescendo, perde o foco de visão, uma visão de mundo que
‘mingua’ aos poucos.
Tal pensamento é corroborado nas páginas pospositivas:
...ele entrou para a faculdade... conseguiu um emprego... e se casou. A
família diminuiu. A família aumentou (FREITAS, 2013, p.19-28).
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Percebe-se que o texto verbal não faz menção aos invisíveis nessa nova fase
de vida (adulta) do protagonista. O narrador compartilha com o leitor apenas as
conquistas pessoais, profissionais e perdas sofridas pelo protagonista adulto.
Por meio da ilustração, pode-se ver que o tom alaranjado, representativo do
foco de visão do protagonista, desaparece, e as imagens vão perdendo a cor,
tomando os tons da vida, contidos, em preto e branco.
Mas os chamados invisíveis ainda estão presentes, visíveis para o leitor,
reproduzidos nos mesmos traços suaves de grafite, embora o protagonista, desatento,
já não os veja.
A narrativa chama a atenção do leitor para um aspecto da realidade: a
indiferença social. Em Os Invisíveis, o olhar infantil alcança detalhes que o olhar
adulto, já viciado, não consegue ver. O olhar da criança é o olhar de estrangeiro em
busca de novidade, olhar atento que quer desvendar o mundo, que vê além, que quer
descobrir e descobrir-se.
O protagonista de Os Invisíveis, enquanto criança, vê o outro, além de sua
condição social, além de uma visão fragmentada, classificadora, atravessada por
lentes sociais. Enxerga o ser humano. É a criança em sua natureza, criança de olhar
atento, curiosa, ainda não contaminada por uma realidade que desgasta, inclusive, a
sensibilidade perante a cruel realidade.
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As ilustrações representativas das cenas do cotidiano são quase fotografias do
dia-a-dia: têm caráter persuasivo, são imagens estratégicas e inquestionáveis da
realidade, utilizadas pelo narrador, no diálogo com o leitor, para levá-lo a compreender
e a aceitar a ideia central defendida no texto.
Fica evidente, assim, o texto como diálogo, expresso por uma narrativa que
apresenta estrutura argumentativa, objetivando levar o leitor ao convencimento de que
a criança é capaz de ver coisas que os adultos não veem, porque perderam tal
capacidade com o passar do tempo.

A ideia central é clara: a visão da criança é ampla, como o foco alaranjado e
neon que se abre ao mundo; e a visão do adulto, restrita, deficiente, como se estivesse
na escuridão da noite. A criança é capaz de ver o todo, mas à medida que vai
crescendo, tornando-se adulta, vai perdendo esse poder, acostumando-se com a
realidade, vendo o mundo pelo viés da banalidade, segundo Bauman:
Um único ato de crueldade tem mais possibilidade de atrair para as ruas uma
multidão de manifestantes que as doses monotonamente administradas de
humilhação e indignidade a que excluídos, os sem-teto, os degradados são
expostos dia após dia (BAUMAN, 2014, p.56).

Considerações finais
A história é contada com habilidade por um narrador que trabalha as
expectativas dos leitores, em tom lúdico, ao mesmo tempo em que confere importante
potencial argumentativo e crítico à obra. O narrador faz uso de imagens persuasivas
e objetivas como defesa de suas ideias e estratégias de convencimento.

74

Texto e imagem, linguagens diferentes, dialogam entre si e fornecem respostas
a um dos temas importantes da sociedade deste tempo: a indiferença social. Uma
sociedade cada vez mais voltada à produção, ao consumo, ao lucro, ao trabalho, que
vai perdendo a sensibilidade, perdendo o prazer pelo cotidiano, distanciando-se do
outro, esquecendo-se, muitas vezes, de si mesmo: “Às vezes, ele tinha a impressão
de que também era invisível” (FREITAS, 2013, p.17,18).
O texto verbal narra a história com sutileza, conferindo à obra delicadeza e
graça, valendo-se da fantasia de superpoder como elemento estético. O texto visual,
por sua vez, apresenta objetividade ao reproduzir cenas lamentáveis da realidade,
atribuindo densidade e profundidade emocional à narrativa.
Tais linguagens diferentes, percorrendo caminhos distintos, em conjunto, têm
seus sentidos potencializados e contribuem para compor um objeto estético
equilibrado e coeso. A obra Os Invisíveis só existe enquanto conjunto, uma vez que
nem o texto verbal, nem o visual, isoladamente, dariam conta de narrar a história dos
invisíveis conjugando tamanha leveza e complexidade de informações.

A

singularidade nasce justamente desse diálogo, texto e imagem, como caráter híbrido
da obra.
A obra manifesta a preocupação com a população menos favorecida da
sociedade, vítima do descaso social. Uma questão pertinente a um mundo
ambivalente, num tempo de grandes contradições, abismos sociais, falta de
estabilidade, laços enfraquecidos, incertezas, oscilação de regras, medo; fatores que
se intensificam com o passar do tempo e que contribuem para a formação de uma
mentalidade individualista, em detrimento da social, como reflete Bauman sobre a
contemporaneidade:
Todos nós, em maior ou menor grau, entendemos o mundo em que
habitamos como cheio de riscos, incerto e inseguro. Nossa posição social,
nossos empregos, o valor de mercado de nossas habilidades, nossas
parcerias, vizinhanças e redes de amigos em que podemos nos apoiar são
todas instáveis e vulneráveis- portos inseguros para ancorar nossa confiança.
A vida de constante escolha do consumidor também não é tranquila: o que
dizer da ansiedade perpétua no que diz respeito à insensatez das escolhas
que temos de fazer todos os dias; e da identidade que todos buscamos
desesperadamente, com seu detestável hábito de sair de moda bem antes
que a descubramos? (BAUMAN, 2008, p.102).

A Literatura Infantil/Juvenil coloca-se como mediadora do diálogo, chamando a
atenção do leitor, de todas as idades, para a parcela da sociedade que é vítima do
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descaso, da falta de oportunidades, parcela que não se ‘encaixa’ no Grande Grupo e
que vai se tornando quase invisível aos olhos desse grupo; nas palavras de Bauman:
E encaremos a verdade: mesmo que as novas regras do jogo prometam um
aumento na riqueza da nação, também tornam virtualmente inevitável a
crescente lacuna entre aqueles que permanecem no jogo e os que são
deixados de fora.
Contudo, esse não é o final da história. As pessoas que ficam de fora do jogo
também são deixadas sem uma função que possa ser vista como “útil”, muito
menos indispensável para o suave e lucrativo funcionamento da economia.
Não são necessários como os supostos produtores, são considerados força
propulsora da prosperidade econômica (esperamos que a recuperação
“guiada pelo consumidor” nos tire dos problemas econômicos), os pobres
também são inúteis como consumidores: não serão seduzidos por lisonjas do
mercado, não possuem cartões de crédito, não podem contar com cheques
nos bancos e as mercadorias que mais precisam trazem pouco ou nenhum
lucro para os comerciantes. Não é de admirar que eles estejam sendo
reclassificados como “subclasse”: não são uma anormalidade temporária
esperando ser retificada e posta outra vez na linha, mas uma classe fora das
classes, uma colocada permanentemente fora dos limites do “sistema social”,
uma categoria a que o resto de nós prefere não pertencer e todos estariam
mais confortáveis se ela não existisse. (BAUMAN, 2008, p. 99-100).

A obra Os Invisíveis de Tino Freitas - com ilustrações de Renato Moriconi –
apresenta-se como narrativa capaz de provocar discussões sobre a realidade. Se
deixa transparecer alguma manifestação de pessimismo ou descrença na capacidade
sensível do adulto, pode-se verificar também uma aposta no poder transformador dos
jovens, ao investir no discurso que busca despertá-los para o problema da
insensibilidade social e da lógica que organiza a realidade, questionamentos que não
são novos, mas que ainda não se encontram esgotados em termos de análises.
Tais elementos contribuem para reforçar a relevância da arte literária na
desconstrução de visões de mundo e na reavaliação de conceitos, e fazem com que
narrativas voltadas ao público juvenil ao trabalharem temas dessa complexidade, ao
mesmo tempo em que possibilitam aos jovens o desenvolvimento do prazer estético,
assumem, também, grande importância na forma de pensar e apreender a realidade.
E se, num futuro - não tão distante - os superpoderes não vierem a se tornar reais,
espera-se que ao menos o jovem venha a construir uma sociedade menos deficiente.
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BRINCANDO E APRENDENDO A SABEDORIA E A CULTURA POPULAR
Gisele Tyba Mayrink Orgado
(UFSC)
Adja Balbino de Amorim Barbieri Durão
(UFSC)
Inúmeros são os provérbios existentes nas diferentes línguas e culturas de todo
o mundo. Os provérbios são expressões linguísticas de cunho informativo e cultural
que, graças à sua abrangência, trazem consigo traços que identificam especificidades
culturais de valor didático, conteúdo moral e prático. Mesmo que não saibam
especificar onde e como os aprenderam, todas as pessoas são capazes de citar
provérbios, embora registra-se que as primeiras coleções de provérbios datam de
3.000 a.C. Fruto da sabedoria coletiva, esse tipo de estrutura linguística, que é fixa, é
uma manifestação que nasceu no passado, se cristalizou e se mantém em uso no
presente. Considerando-se a ludicidade como estratégia de ensino, este trabalho visa
a apresentar um jogo de cartas japonês, que remonta ao período Edo (1603-1868), e
é usado na cultura japonesa até os dias de hoje, o Iroha Karuta. Este jogo é composto
por provérbios e seu uso demonstra que a sabedoria popular e a cultura japonesa são
apresentadas às crianças por meio de uma atividade lúdica, de modo que crianças as
aprendem, brincando. Do mesmo modo que as crianças japonesas adquirem o
conhecimento da sabedoria e da cultura por meio de uma brincadeira, dado o caráter
universal dos provérbios, apresentamos uma proposta de análise de equivalência
interlinguística dos provérbios presentes neste jogo de cartas entre os idiomas
japonês e a variante brasileira do português, a fim de discutir suas interpretações em
cada uma das respectivas línguas. Os referenciais teóricos para este estudo se
baseiam em casos de investigação contrastiva entre o japonês e outros idiomas
(DALGADO, 1922; UKIDA, 1922), em dicionários paremiológicos específicos
tradicionais e/ou digitais na língua base (GAKKEN, 1998), bem como na língua meta
(MAGALHÃES JR, 1974; LACERDA & LACERDA, 2004), além de conceitos
apresentados

na

Educação

Infantil

(BROUGÈRE;

KISHIMOTO)

e

na

Fraseoparemiologia (ALVAREZ, 2012; XATARA, 2012).
Palavras-chave: Provérbios. Cultura. Lúdico. Ensino/Aprendizagem.

78

Introdução
No processo de ensino e aprendizagem de sua própria língua, ainda na fase de
alfabetização infantil, atividades lúdicas como o jogar ou o brincar podem contribuir
para o aprendizado da criança não somente no âmbito escolar, dentro de sala de aula,
mas antes mesmo deste primeiro contato com o ambiente educacional, isto é, no
convívio familiar. Através desta interação inicial a criança se envolve de forma natural,
e se sente estimulada a um aprendizado que acontece de forma divertida e prática,
propiciando, assim, um desenvolvimento motor, social e afetivo, por meio da
ludicidade.
Os tempos modernos e suas constantes transformações nos incitam a refletir
sobre o modo de ensinar e aprender, suscitando novas perspectivas quanto ao educar
e quanto à forma de atrair o olhar da criança. Algumas das estratégias utilizadas neste
segmento buscam, através da prática de jogos, proporcionar um ambiente favorável
ao lazer, diversão e conhecimento, em que a criança aprende enquanto brinca, ou,
brinca de aprender. Neste cenário, os jogos surgem como estratégias ou ferramentas
de suporte e metodologia efetiva e afetiva, ao permitir uma aquisição e
desenvolvimento de modo mais prazeroso.
São inúmeros os suportes que podem ser empregados como potencializadores
da aprendizagem, e dentre os jogos que podem ser utilizados como instrumentos de
apoio, alguns exemplos podem ser listados, tais como: dominós com letras; jogo da
memória com rimas; bingos com fonemas; batalha de palavras; troca letras; dado
sonoro e quebra-cabeças fonético (LEÃO, 2015, p. 653-654).
Com vistas à análise e interpretação de aspectos linguísticos e tradutológicos,
esta pesquisa envolta entre as áreas da Paremiologia, da Lexicografia, dos Estudos
da Tradução, e do Ensino e Aprendizagem de L1/L2, objetiva trilhar os percursos
traçados ante o desafio de lidar com línguas diametralmente distantes. A proposta
busca reflexões sobre a questão da equivalência interlinguística dos provérbios nos
idiomas em referência aqui, tomando por língua-base o idioma japonês, e por línguameta, a variante brasileira do português, de forma a cotejar seus resultados sob as
influências culturais e linguísticas respectivas em cada um desses idiomas,
considerando-se aspectos linguísticos e semânticos, principalmente a partir de
perspectivas culturais e interculturais que subjazem a eles e em sua tradução. Para
tanto, o objeto desta pesquisa trata-se de um clássico jogo de cartas japonês, o Iroha
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Karuta, através do qual o conhecimento é compartilhado por meio da ludicidade do
jogo e do brincar.
O jogo Iroha Karuta
O jogo de cartas clássico Karuta, como atualmente é conhecido, resulta da
fusão entre o jogo Kai-Awase, um jogo de combinação entre conchas de marisco,
praticado pela aristocracia no período Heian (794-1185), no qual os participantes
deveriam encontrar os respectivos pares de concha que continham a primeira parte
de um poema e a continuação deste; além do jogo Karuta, literalmente ‘Carta’, que foi
trazido ao Japão pelos portugueses no período Azuchi-Momoyama (1573-1603). A
prática do jogo foi adotada inicialmente na região oeste do Japão, em Kamigata, para
posteriormente chegar à região de Edo, na região leste, a atual capital do país, Tóquio.
(TOMIMATSU, 2003). Posteriormente viria a circular por todo o Japão até os dias de
hoje, com diversas as adaptações feitas desde então, sendo o Uta-Garuta e o Iroha
Karuta os dois tipos mais conhecidos.
O primeiro consiste em 200 cartas divididas em duas partes distintas, cada uma
contém 100 poemas conhecidos como Waka – dentre os modelos de Uta-Garuta, o
mais conhecido é o Hyakunin Isshu – ou “100 pessoas, 1 poema”. O segundo tipo foi
uma evolução mais simples do Uta-Garuta, e vem a ser o objeto de estudo deste
trabalho, o Iroha Karuta. Dentre esses exemplares, encontram-se variedades tais
como algumas compostas por símbolos nacionais do Japão; dialetos regionais;
representação das prefeituras e regiões do país; eventos sazonais para crianças; e
inclusive monstros e espíritos japoneses.
Abaixo vemos o exemplo de um jogo adaptado pela Cooperativa Nacional
Zenrosai4, para que as crianças possam ser apresentadas, de forma lúdica, aos
procedimentos de segurança que devem ser tomados em casos de emergência, além
de cuidados a serem tomados em vias de trânsito – o Bousai Karuta.

4 Cooperativa Nacional Zenrosai4 (www.zenrosai.coop/)
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Fonte: https://www.zenrosai.coop/stories/bousaicarta.html

Da mesma forma, o jogo também pode ser adaptado para a iniciação dos
aprendizes ao conhecimento de uma língua estrangeira, como vemos a seguir no
exemplo aqui apresentado em língua inglesa:

Fonte: https://happylilac.net/index2.html
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A mais comum, entretanto, é uma categoria do jogo voltada para crianças cuja
ordem segue a organização do alfabeto japonês – “I-RO-HA”, uma versão japonesa
do “ABC”, na qual as cartas são compostas por provérbios, através da representação
do silabário do alfabeto japonês. São 96 cartas divididas em dois conjuntos de 48
cartas cada – o yomifuda (para as cartas que contêm o enunciado a ser lido, composto
por um provérbio clássico) e seu correspondente, o torifuda (para as cartas que
contém a ilustração e o fonema alfabético que inicia o provérbio), como pode ser visto
no exemplo a seguir:

Transcrição: SAru mo ki kara ochiru5

Neste exemplo, uma tradução livre teria o significado de: “O macaco também
cai da árvore”, que traz uma ideia de que, mesmo a pessoa mais experiente pode vir
a cometer um erro ou falhar. Em inglês há o equivalente “(Even) Homer sometimes
nods”, cuja fonte é Horácio (Ars poetica, 359): quandoque bônus dormitat Homerus
(LACERDA, LACERDA, ABREU, 2004, p.252), o que em língua portuguesa teria o
significado de “Às vezes até o bom Homero cochila”, ou seja, reitera a ideia de que
ninguém é perfeito.
O objetivo principal desse jogo é compartilhar sabedoria e ensinamentos
morais para lidar com as situações da vida. Porém, alguns jogos foram adaptados

5 Fonte: https://happylilac.net/karuta-kotowaza.html
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com finalidades diferentes dessa, e no caso específico do exemplo ilustrado, a
intenção é iniciar a criança ao silabário da língua japonesa, posto que a ideia do jogo
é que, enquanto as crianças brincam e aprendem a cultura e a sabedoria popular,
iniciam também a alfabetização da língua. Entre as especificidades do idioma japonês,
destaca-se sua forma de escrita, que engloba quatro tipos distintos: os ideogramas,
conhecidos como kanji; os grafemas fonéticos, divididos em duas categorias, o
hiragana, utilizado para representar flexões verbais, morfemas que expressam as
funções de cada palavra na sentença, etc., e o katakana, utilizado para transcrever os
fonemas de palavras de origem estrangeira e/ou onomatopeias; e o rōmaji, uma
adaptação do alfabeto latino utilizado para a transcrição ocidental, baseado no
sistema Hepburn6, comumente adotado pelos lexicógrafos e, por conseguinte, em
dicionários japoneses.
Deste modo, o par desta carta apresenta em sua parte frontal o fonema vocálico
em hiragana – さ (sa); a ordem e o modo como deve ser escrito; sua localização entre
as demais vogais do alfabeto; um exemplo de uso (com uma palavra e sua respectiva
ilustração, que não é, necessariamente, a primeira palavra do provérbio – neste caso,
さいころ saikoro = dado); e como seria sua escrita nos demais alfabetos fonéticos

katakana e rōmaji. No verso da carta, além da repetição do provérbio, há a explicação
deste, conforme podemos ver nas próximas ilustrações:

6 Sistema criado por James Curtis Hepburn para otimizar tanto a leitura quanto sua
transposição para a oralidade por aprendizes habituados ao sistema de escrita
ocidental. As relações entre som, grafema e fonema se aproximam daquelas
preconizadas para o alfabeto latino em suas bases gerais, no caso em questão,
prioritariamente pautadas nos parâmetros e convenções da língua inglesa.
(MICHAELIS, 2000).
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Transcrição do significado do provérbio: Donna meijin demo, toki niwa shippai suru koto ga aru7

Dentre as variantes do jogo de cartas mencionadas neste trabalho, adotou-se
a versão que se manteve tradicionalmente em uso até os dias de hoje, com os
provérbios presentes no modelo de jogo Iroha Karuta, da antiga Edo.
Provérbios, cultura e tradução
Presentes nas mais variadas culturas, os provérbios podem ser comuns a
diversos tipos de povos, não importando seu distanciamento cultural ou físico, graças
a seu caráter abrangente e tradicional, e igualmente seu valor didático, com
características de conteúdo moral e prático. Podem ser considerados uma sentença
de caráter prático e popular, expresso de forma sucinta e rico em significado. Todas
as línguas têm provérbios que trazem em si traços que muitas vezes acenam para
especificidades culturais. Apesar de sua remota origem – as primeiras coleções de
provérbios datam de 3 mil anos a.C. e foram registradas em tábuas cuneiformes dos
sumérios como códigos de conduta e observações cotidianas da natureza humana
(MIEDER, 2004). todas as pessoas são capazes de citar provérbios, mesmo que não
consigam recordar onde e como os aprenderam.
Provérbios fazem parte do nosso cotidiano, e se por um lado temos a sensação
de que nos pertencem, pois fazem parte da nossa própria experiência, de outro, eles
7 “Mesmo o melhor dos mestres, pode vir a falhar” (tradução nossa).
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nos são impostos pela história, em uma lógica provinda da sociedade. Outro aspecto
a ser considerado com relação aos provérbios é que estes são fruto de uma sabedoria
coletiva, já que pertencem ao patrimônio de cada língua. Esta estrutura linguística fixa,
portanto, é uma manifestação que nasceu no passado, se cristalizou e se mantém no
presente.
São milhares os provérbios existentes nas diversas culturas e línguas do
mundo, entretanto, embora provérbios reflitam valores morais, é concebível que tais
valores tenham nuances culturais próprias, com características que variam conforme
cada região, o grupo social, categorias profissionais, familiares, entre outras.
Tratando-se de expressões linguísticas que apresentam características
peculiares no que diz respeito à tradução, seguindo o ponto de vista de Berman
(2007), os provérbios necessitam mais do que simples equivalentes gramaticais,
devendo-se considerar que apesar de serem amplamente difundidos entre línguas
distintas e culturas, nem sempre existem equivalentes para eles nas línguas de
chegada ou de partida. Há situações em que, inicialmente, os significantes são
aparentemente semelhantes, porém verifica-se, posteriormente, que seus significados
são substancialmente distintos. Além da complexidade inerente ao processo de
tradução dos provérbios, há que se refletir sobre as questões culturais inseridas neste
universo.
A tradução de provérbios conduz à consideração de uma série de aspectos que
permeiam esse tipo de tradução, posto que as escolhas tradutórias não se limitam a
equivalências gramaticais. Fazer uso de provérbios resulta em correr riscos, pois não
há garantias de sua compreensão por parte do receptor. Não há certezas de que a
mensagem será interpretada exatamente como foi intencionalmente proposta, tendo
em vista a sua condição de algo incompleto. E se não há garantia de compreensão
dessas em estruturas linguísticas fixas em nossa própria língua materna, quando se
trabalha com a tradução para um idioma distinto, a compreensão do provérbio somado
à tradução de base se torna um desafio maior.
Os provérbios de uma língua, algumas vezes, têm equivalentes em outra
língua. Outros, no entanto, apesar de sua similaridade, possuem significados
completamente distintos. Face a esta especificidade, Berman acredita que se deva
jogar com a tradução, mas respeitando-se o que está além das palavras, posto que
diante os provérbios não deveriam ser traduzidos palavra-por-palavra, “é preciso
também traduzir o seu ritmo, o seu comprimento (ou sua concisão), suas eventuais
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aliterações, etc. Pois um provérbio é uma forma.” (2007, p. 16). Assim, se o provérbio
fosse simplesmente substituído por outro equivalente na língua de chegada, atingiria
o objetivo de transmitir a sua mensagem, mas para o leitor passaria desapercebida a
tradução propriamente dita, causando a impressão de se estar lendo um original em
sua própria língua. Enquanto que se traduzisse palavra por palavra, se perderia a sua
‘forma’, mas se passaria ao leitor o ‘estranhamento’, ou seja, se permitiria que o leitor
soubesse que se trata de uma tradução e não um texto escrito na língua-base, pois a
busca por equivalentes “não significa apenas estabelecer um sentido invariante [...].
Significa recusar introduzir na língua para a qual se traduz a ‘estranheza’ do provérbio
original” (BERMAN, 2007, p. 17).
Cada cultura é única e apresenta suas próprias idiossincrasias. Logo, cada
cultura tende a estruturar as suas próprias formas de pensar e agir. Diferenças
culturais entre uma língua-base e uma língua-meta, bem como entre as cultura-base
e cultura-meta, são frequentemente mencionadas como problemas de tradução, como
é o caso dos provérbios. Ao tradutor cabe a responsabilidade de fazer cada escolha
– seja pela tradução literal, pela substituição por uma expressão correspondente, pela
paráfrase ou por qualquer outra escolha.
A tradução está incorporada em todo e qualquer processo de comunicação.
Como tal, deve sempre favorecê-lo, ainda que tal procedimento implique
transferências de sentido do texto original, almejando obter reações similares nos
leitores do texto traduzido, de forma natural e espontânea. Sob essa ótica, o tradutor
passa a constituir-se como elemento-chave no processo de transmissão de qualquer
mensagem que traduza. Contudo, a busca por aproximações e efeitos equivalentes,
por vezes torna-se tarefa inatingível, especialmente quando as língua-base e línguameta estão intimamente atreladas a culturas substancialmente diferentes entre si. Em
casos dessa natureza parece que, há que se incitar aproximações, todavia sem
ignorar diferenças.
Considerações finais
A proposta deste trabalho é apresentar o uso dos provérbios enquanto
ferramenta auxiliar no ensino da sabedoria e da cultura popular, para além dos
códigos linguísticos. O uso dos provérbios promove o resgate e lembranças culturais,
ao mesmo tempo que exerce o papel didático do ensino de sua própria língua, bem
como de uma língua estrangeira através da tradução, como vimos nos exemplos
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trazidos ao longo do texto. “De forma geral, os provérbios populares geram uma
bidirecionalidade indicada pelo referencial oculto familiar aos que participam do
contexto, podendo variar de acordo com a situação e com a realidade de cada cultura”
(LIMA, 2011, p.241).
Paralelamente, entende-se que tais estudos podem ser implementados
igualmente no âmbito do ensino e aprendizagem ainda na fase inicial de letramento e
alfabetização, através da aplicabilidade do fazer lúdico. Embora o letramento englobe
o uso contínuo e significativo da língua por meio das práticas sociais, e a alfabetização
esteja relacionada à aquisição do código linguístico através de metodologias e
estratégias específicas em um tempo estabelecido, para uma devida apropriação
linguística, ambos devem ser desenvolvidos conjuntamente, de forma complementar,
e para tanto, a criança – o aprendiz – deve ser nutrida de oportunidades para uma
eficaz interação em distintos contextos linguísticos e práticas sociais cotidianas. Por
esta razão, a leitura não deveria se restringir ao somatório dos significados de cada
um dos símbolos linguísticos, mas deveria harmonizar tais elementos em um universo
cultural, social e histórico, e desta forma:
O uso de jogos pode despertar nas crianças a motivação, a expressividade,
a imaginação, a linguagem comunicativa, a atenção, a concentração, o
raciocínio lógico, e podem englobar diferentes áreas do conhecimento, por
isso constitui-se em um recurso de ponta no processo de
alfabetização/letramento. [...] Por meio de atividades com jogos, as crianças
têm a oportunidade de descobrir, inferir, experimentar situações de
aprendizagem e, até mesmo, da vida social (LEÃO, 2015, 650).

E se tais estratégias resultam em um desfecho favorável à iniciação do
letramento e alfabetização em língua materna, vislumbra-se a aplicabilidade de tais
recursos também no ensino e aprendizagem de línguas estrangeiras, através do uso,
por exemplo, de recursos como o jogo apresentado neste trabalho, o Iroha Karuta.
Através de atividades de pesquisa e de ensino, aspira-se trazer à reflexão uma
percepção maior das identidades culturais, reduzindo fronteiras e abreviando
distâncias, considerando-se não estabelecer delimitações herméticas entre as esferas
formais de ensino, pois são as pesquisas aprofundadas que garantem qualidade, haja
vista que os progressos em pesquisas, pontualmente em prol do ensinoaprendizagem de línguas estrangeiras, não se desenvolvem de modo linear, mas
sobretudo a partir de movimentos circulares, que remetem à noção de processos de
reencontros e reinícios. Às vezes, a grande pluralidade de componentes de natureza
linguística e cultural contidas em uma simples unidade lexical, constitui somente um
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dos vários desafios que se enfrenta ao trabalhar códigos linguísticos tão distantes
entre si, tendo em vista que os contextos mais amplos se estendem muito além do
léxico.
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LITERATURA E MENINAS NEGRAS NO ESPAÇO ESCOLAR
Ivana Beatriz dos Santos
(UNESC)
Marli de Oliveira Costa
(UNESC)
Introdução
Este foi um estudo que tratou das leituras realizadas por seis meninas negras
da Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental- EMEIEF Oswaldo
Hulse, de Criciúma- S.C. Os livros utilizados foram do Programa Nacional Biblioteca
da Escola (PNBE), do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e do acervo da
biblioteca da escola que focaram questões étnico-raciais associados à população
negra, cujo objetivo foi o de compreender como meninas negras recebem as
literaturas apresentadas à elas. Utilizei como metodologia para os encontros com esse
grupo o Espaços de Narrativa.
Para fundamentar o estudo foi necessária a apropriação de alguns conceitos e
conhecimentos como: criança e infância; história da literatura infantil, história do
movimento negro no Brasil e outros.
As meninas deste trabalho foram compreendidas como sujeitos sociais e
produtoras de cultura, entendendo que as crianças possuem condições de opinar e
produzir respostas diante de situações. As narrativas das meninas do estudo se
desencadearam por meio das literaturas,à elas apresentadas durante as atividades
propostas e discutidas nos encontros utilizando a metodologia Espaços de Narrativa.
Sobre a história dos/as negros/as e do Movimento Negro no Brasil, ressalto que
para a garantia da discussão em sala de aula, apresento a Lei municipal nº 3.410/97
de autoria do ex-vereador Nelo Satiro, eleito por duas legislaturas, sendo de 1992 a
1996 e de 1996 a 2000, o qual disputou a primeira vez em 1966; e a

Lei Federal

10.639/03, as quais estabelecem que em todas as instituições de ensino, privadas e
públicas, é obrigatoriamente oferecido o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana, bem como, sobre os documentos públicos oficiais: Constituição Federal de
1988, Parâmetros Curriculares Nacionais e Diretrizes Curriculares para Educação das
Relações Étnico-Raciais.
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Na categoria leitura e literatura utilizo obras literárias como suportes para a
identificação e consciência racial das meninas negras da pesquisa, compreendendo
que o ato de ler dá-se durante o processo de leitura onde leitores e leitoras interagem
com o texto, sendo que este processo se forma enquanto o/a leitor/a constroem seus
próprios saberes sobre o texto.
Nas reflexões sobre as narrativas das meninas protagonistas da pesquisa,
apresento um pouco do que elas me apontaram sobre suas percepções acerca das
leituras, relacionando com suas histórias e identidades.
Espaços de Narrativa: a metodologia
A metodologia Espaços de Narrativa possibilita que os/as pesquisadores/as
compreendam o que está sendo estudado a partir da perspectiva dos/as
participantes. LEITE (2008)8 pontua que os Espaços de Narrativa não são
entendidos como estratégias isoladas e criadas, mas constituem-se durante o
caminhar, sempre em conjunto e a partir de nossa experiência aliada à experiência
de outros pesquisadores. As crianças deixaram de ser simplesmente objetos de
investigação para serem protagonistas com suas experiências e entendimentos.
Autores argumentam que uma pesquisa que se propõe a incluir a
participação das crianças supõe “um processo pelo qual as crianças são
‘empoderadas’(empowered) para construir uma representação de seu
mundo social”.Para isso, o pesquisador deve usar recursos para a
expressão das crianças que sejam adequados à sua faixa etária e sensíveis
a seu ambiente cultural [...]. (CAMPOS, 2008, p. 38).

Esta proposta metodológica “Espaços de Narrativa” tem origem na década de
1990, momento em que Leite (2008)9 e estudiosos interessados em pesquisar
assuntos relacionados à infância, constatam a carência teórica para conduzirem
suas pesquisas. A autora ressalta que com a leitura crítica de Walter Benjamim,
Mikhail Bakhtin e Lev Vygotsky, foi possível a construção nos grupos de pesquisa
procedimentos teóricos-metodológicos de investigação em que as crianças não
fossem entendidas como objetos de estudo, mas como sujeitos co-participantes
destes estudos. Leite (2008)10 diz que precisamos conviver com as incertezas nos
8 Maria Isabel Leite (2008).
9 Idem p.4.
10 Idem p.4.
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estudos com crianças pois elas não são mais compreendidas como sujeitos
passivos na apreensão dos programas culturais de governo dos seus
comportamentos, porque são capazes de burlar regras e normas dos adultos,
criando entre elas sistemas culturais de apreensão dos significados do mundo que
necessitamos estudar e compreender.
O Espaço de Narrativas favorece, também, a compreensão do papel do outro
na construção de significados. Para tanto, o/a pesquisador/a que participa da
pesquisa utilizando o Espaço de Narrativas como metodologia para a escuta das
crianças é observador/a participante ou participante observador/a porque preocupase com as formas de registros para que as anotações não sejam prejudicadas. Outra
questão a ser observada nesta metodologia de pesquisa é o consentimento da
criança, pois ela tem o direito em aceitar ou negar a autorização. Privacidade,
confidencialidade, consentimento e recusa são primordiais para esta metodologia
que entende a criança como sujeito de suas culturas e experiências. É importante
também destacar que por motivos de preservação, o nome e as imagens das
crianças não foram utilizados. Nesse estudo buscou-se nomes fictícios escolhidos
pelas próprias criança.
As meninas que participaram do estudo são negras, portanto, fez-se
necessário discutir em um primeiro momento algumas questões étnico-raciais no
espaço das escolas.
Crianças x infância: questões étnico-raciais no espaço escolar
Entendo a educação como direito, e, as escolas como espaço privilegiado para
desconstrução de estereótipos construídos socialmente para a população negra. Silva
(2007b)11 em seu artigo “Aprender, ensinar e relações étnico-raciais no Brasil”
ressalta que “é sabido que aprender-ensinar-aprender” é um “processo em que
mulheres e homens ao longo de suas vidas fazem e refazem seus jeitos de ser, viver,
pensar”, (SILVA,2007b,p.491)12. A autora compreende a educação como uma das
ferramentas em que as questões raciais, principalmente para os afro-brasileiros/as,
contribuem para que se rompa mitos criados socialmente e “trate, pois, de ensinos e

11 Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva (2007b).
12 Idem p.6.
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de aprendizagens, de identidades, de conhecimentos que se situam em contextos de
culturas, de choques e trocas entre jeitos, de relações de poder”. De acordo com
Pereira (2013)13, a necessidade de investimento na educação para desconstruir a
“história oficial” ou a “memória oficial”, dá-se principalmente pela Lei 10.639 de
200314,citada na introdução deste texto, que surge com o objetivo de trazer a história
da cultura afro-brasileira para os espaços escolares, trazendo sobre a participação do
negro na história brasileira. Amaro (2015)15 escreve sobre um vislumbramento e
crença de que é por meio da educação escolar que a redução da invisibilidade da
população negra acontecerá. E, no que tange às questões de identificação, Silva
(2007b)16, afirma que pessoas brancas não se sentem constrangidas em falar de sua
identificação, pois “pessoas criadas numa sociedade racializada têm uma visão de
mundo marcada por essa racialidade” (SILVA,2007b, p. 492)17. Neste sentido para
desconstruir esta ideia de que há uma vivência harmoniosa entre os povos, necessitase de discussões em todos os espaços para que esta ideia criada no imaginário das
pessoas não permaneça.
Quando se pensa em racismo, focaliza-se na ação, de preconceito ou
discriminação, de um grupo étnico, no geral dominante, contra o outro.
Poucos percebem que essas ações se edificam em saberes e concepções
hierárquicas que culturalmente vão sendo arquitetadas, estruturadas e
assimiladas pelas sociedades até tornarem-se “referência” ou “parâmetro” de
verdade. (AMARO, 2015, p. 23).

Brasil(201318) salienta que há a afirmação equivocada de que “os negros se
discriminam entre si e que são racistas também”, assim percebe-se que a ideologia
do branqueamento reforça esta ideia fazendo com que as pessoas negras sintam-se
inferiores e “o sentimento de que as pessoas brancas seriam mais humanas, teriam

13 Amilcar Araújo Pereira (2013).
14 Essa lei foi alterada pela Lei 11.645 de 10 de março de 2008, passando a incorporar também a história e cultura dos povos
indígenas.
15 Sarita Amaro (2015).
16 Idem p.6.
17 Idem p.6.
18 Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica (2013).
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inteligência superior”. Diante disto, as pessoas acabam sendo influenciadas por esta
“ideologia do branqueamento”, reproduzindo preconceitos no qual estas são as
vítimas, a reproduzir o preconceito do qual são vítimas. (BRASIL,2013, p.482)19
Com a utilização dos livros de literatura infantil que abordam as culturas
africanas e afro-brasileiras nas escolas, estas ações

devem cumprir o que foi

estabelecido após a promulgação da Constituição Federal de 1988, e também a Lei
de Diretrizes e Base da Educação (LDB) de 1996, do Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA) e Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação para Relações
Étnico- Raciais (DCNERER), e Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização,
Diversidade e Inclusão (SECADI). As DCNEB (2013)20 apontam que a Constituição
Federal de 1988 assegura o direito à igualdade de condições de vida e de cidadania
que garante igual direito às histórias e culturas que compõem a nação brasileira, como
o direito de acesso às diferentes fontes da cultura nacional para todos/as
brasileiros/as. Mostram ainda em seus dispositivos legais, as reivindicações e
propostas do Movimento Negro durante o século XX que orientam a formulação de
projetos empenhados na valorização de história e cultura dos/as afro-brasileiros/as e
dos/as africanos/as, comprometidos com a educação para as relações étnico-raciais
positivas. Pelo exposto no documento, cabe aos sistemas de ensino a elaboração,
execução, avaliação de programas de interesse educacional, de planos institucionais,
pedagógicos e de ensino, com o intuito de orientar e dialogar com a comunidade
escolar. De acordo com BRASIL (2006)21 as instituições escolares devem
compreender todo o processo que estas pessoas passaram percebendo que a
educação pode reforçar a desigualdade para além do acesso, permanência e sucesso
ao mundo escolar, e, ao implantar a Lei n° 10.639/03 reforça ou mesmo cria atitudes,
arquétipos e estereótipos que levam à discriminação. Assim a educação é um campo
estratégico de políticas afirmativas e inclusivas e a escola deve estar integrada às
demais políticas que enfrentem as causas e a reprodução da pobreza e das
desigualdades. Para isto, profissionais da educação e estudantes podem perceber a
19 Idem p. 7
20 Idem p. 7
21 Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais, Ministério da Educação (2006).
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partir dos conhecimentos escolares toda uma história imposta. Têm a oportunidade
de refletirem e analisarem que os privilégios exclusivos aos grupos com poder de
governar e de influir na formulação de políticas no pós-abolição, por meio destas
políticas explícitas de branqueamento da população sejam reduzidas. Acreditar que a
escola ou a universidade sejam lugares neutros, onde a discriminação racial não
ocorre acaba sendo um engano porque o racismo entra nos espaços educacionais e
se instala nas relações humanas, nos processos.
Diante destes apontamentos apresento as obras literárias como material
didático importantes para compreender algumas histórias negadas, nos currículos
escolares, como a história dos negros no Brasil, pelo viés dos/as próprios/as
negros/as.
A literatura no espaço escolar
O Ministério da Educação instituiu como parte da política educacional “uma
ação pública de incentivo à leitura que tem por princípio proporcionar melhores
condições de inserção dos alunos das escolas públicas na cultura letrada, no
momento de sua escolarização”, (BRASIL, 2008, p.7)22, sendo que, historicamente
o acesso ao livro e à leitura acabe sendo somente para uma parcela da população,
porém, a Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental “Oswaldo
Hulse” faz parte deste Programa, e, as crianças envolvidas neste estudo tiveram
contato com livros de literatura deste acervo. De acordo com Cosson e Paiva
(2014)23, o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), é uma política de
incentivo à leitura, instituído em 1997 em que a valorização da presença das
personagens negras nas produções literárias não como simples objeto, mas como
sujeitos de seu discurso e de sua identidade precisam por meio das histórias serem
desveladas: o pobre, o negro e a mulher, dentre outras pessoas, que quase sempre
foram vistas de maneira adversa ou subalterna. Por entender que a contribuição dos
livros literários nos espaços das salas de aula para os/as estudantes têm
valiosíssima importância quando lhes são apresentados personagens negros/as
em situações diversas, bem como, o conteúdo destas obras nos permite que elas
sejam discutidas e assim se descubra e perceba a identificação das crianças
22 Ministério da Educação. Programa Nacional Biblioteca da Escola (2008).
23 Rildo Cosson e Aparecida Paiva (2014).
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negras e não negras. Chartier (1999)24 afirma que toda obra está ancorada nas
práticas sociais e nas instituições do mundo social, sendo estas práticas
desigualmente abertas às apropriações, aos costumes e inquietações dos seus
diferentes públicos. Assim, as apresentações de obras literárias na sala de aula para
Cosson e Souza25 têm como objetivo o “modo de ler pelo desvelamento das
informações do texto e pela aprendizagem de estratégias de leitura para chegar à
formação do repertório do leitor” (2011,p.103), as quais contribuem para que
estes/as leitores/as em suas singularidades criem sentidos e significados para além
da sala de aula, fazendo uso destas leituras para suas vidas. Em relação à
diversidade da disposição de leituras variadas para os/as estudantes pela instituição
escolar ainda é necessário avançar. Para Kleiman26 a escola sendo “agência de
letramento por excelência”, a criação de espaços para os/as estudantes os/as
oportuniza à experimentarem “formas de participação nas práticas sociais letradas”.
A autora acredita que é compromisso da instituição escolar “assumir os múltiplos
letramentos da vida social” (KLEIMAN, 2007, p.4).
Com as obras literárias apresentadas às meninas protagonistas de meu
estudo, busco perceber se estas literaturas conseguem fazer com que estas
crianças se relacionem, interajam e ainda se percebem que há outras culturas, há
outras infâncias. Assim, a compreensão do que é o ato de ler estará cumprindo sua
função porque este grupo de meninas que possui visões de mundo a partir das
realidades delas. Após discutir as abordagens acerca do ensino da leitura e suas
relações com o letramento, importou para este estudo revisitar um pouco da história
da literatura infantil, pois é esse gênero literário que é abordado no estudo com as
meninas da EMEIEF Oswaldo Hulse.
As produções literárias para o público infantil começaram a aparecer na
primeira metade do século XVIII, histórias escritas como também apropriadas às
crianças. Para Coelho (1991)27, esta literatura trata da valorização da imaginação e
fantasia construídas de textos da antiguidade clássica ou por meio de narrativas
orais do povo. Assim, segundo a autora, esta produção escrita não surge para
24 Roger Chartier (1999).
25 Rildo Cosson e Renata Junqueira Souza (2011).
26 Ângela B. Kleiman (2007).
27 Nelly Novaes Coelho (1991).
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entretenimento sem importância, como a literatura infantil era vista, mas como uma
produção séria e com importantes objetivos. No entanto, após a implementação da
Lei 10.639/03, através da qual se alterou a LDB 9.394/96, surge a necessidade de
selecionar produções que rompessem com a tendência à estereotipia das referidas
personagens.
Para compreender o que representam as literaturas para as crianças negras
da pesquisa apresento algumas falas das meninas envolvidas no trabalho.
Diálogos das meninas com as literaturas
Para a realização da pesquisa fiz o primeiro contato com a equipe diretiva28 da
Unidade Escolar, solicitando autorização para realizar o estudo naquele espaço. Em
seguida, organizei com a orientadora escolar as duas turmas de 2ºs anos dos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental que iriam participar do estudo. Na sala de aula
expliquei às crianças o objetivo do trabalho destacando que os critérios para a
participação seriam meninas que no ato da matrícula tivessem sido identificadas pela
mãe, pai ou responsável como negras. Assim, escolhemos seis meninas negras. Com
a entrega do termo de autorização às meninas que se prontificaram a participar do
trabalho, solicitei que levassem aos responsáveis a autorização para que ao tomarem
ciência já as autorizassem a participarem do estudo. Todo este procedimento de
autorizações e a escolha dos nomes fictícios fazem parte da ética na pesquisa com
crianças. As meninas deste estudo foram dizendo nomes que gostavam e que seriam
seus nomes fictícios. Estes nomes foram escritos em papel pequeno, dobrado e
colocado em uma caixa. Em seguida, cada uma retirava seu nome fictício de dentro
dela, sendo eles: Chuchuzinho, Sorvetinho, Borboleta, Flor, Boneca e Lacinho. Sobre
os nomes fictícios, Kramer (2002)29 afirma:
Por resguardar a integridade das crianças [...]. Com a preocupação de não
revelar a identidade das crianças, seja porque denunciavam problemas
graves vividos por elas mesmas e por suas famílias e, nesse caso, a
revelação dos nomes se constituía em risco real. (KRAMER, 2002, p. 47).

Escolhidos os nomes fictícios e tendo em mãos as autorizações, iniciamos os
encontros. Foram realizados cinco encontros: início em 29 de fevereiro de 2016 até 4
de Março de 2016.No primeiro contato expliquei novamente o objetivo do trabalho de
28 Composta pelo/a Gestor/a, auxiliar de direção, secretária e orientador educacional.
29 Sonia Kramer (2002).
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dissertação e convidei-as a participarem, respeitando suas vontades de quererem ou
não. Solicitei às meninas sugestões de atividades para os encontros. O espaço
organizado na escola Oswaldo Hulse foi o da biblioteca escolar sendo que neste
espaço funciona também a sala de vídeo possuindo televisão, DVD e som, facilitando
as atividades organizadas. As obras literárias utilizadas na investigação foram: Cabelo
de Lelê30; OMO-OBA: histórias de princesas31; Ana e Ana32 e Menina Bonita33. A
escolha de um destes livros deu-se porque durante as conversas com as meninas
elas me compararam com a personagem da história Cabelo de Lelê, assim levei este
livro. As demais obras literárias seguiram o critério de pertencerem ao acervo da
biblioteca da Unidade Escolar e possuírem como particularidade representar a
identidade étnico-racial de personagens negras. As atividades organizadas para que
as meninas ficassem envolvidas foram brincadeiras, filmes, bonecas e os livros
literários. Antes de apresentar os livros às crianças, realizei uma leitura prévia e
criteriosa do conteúdo e das imagens, observando possíveis intenções das autoras.
Nos encontros ficaram evidentes algumas temáticas a partir das narrativas. As
meninas disseram-me que nunca tinham ido à biblioteca. Lembraram de terem
frequentado este espaço somente na Educação Infantil e não se recordavam de terem
ido no 1º ano também. Queriam ficar maior tempo no espaço porque para elas estar
na biblioteca “era ótimo”. As meninas ficavam a todo instante a olhar e a folhearem os
livros de literatura das prateleiras onde estavam expostos, pedindo para levarem
embora. A partir desta narrativa das meninas pesquisadas, fiz a reflexão: o não acesso
delas à biblioteca escolar ou a pouca frequência neste espaço faz com que elas
gostem pouco de ler? E na questão do preconceito racial no último encontro uma das
meninas chamou-me a atenção pelo fato de ela não aceitar a outra colega no grupo,
me fazendo refletir e compreender o quanto os espaços da sala de aula ou instituições
mascaram o preconceito racial. O bullying também apareceu nas narrativas sendo
que as meninas demonstraram que acontece dentro e fora dos espaços da sala de
aula. Ficaram evidentes as agressões nas famílias, brigas entre pai e mãe e o
desrespeito com todas as pessoas.
30 Valéria Belém (2008).
31 Kiusam de Oliveira (2009).
32 Célia Cristina Silva (2007).
33 Ana Maria Machado (2005).
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Conclusão
O trabalho com este grupo de seis meninas me permitiu repensar e compreender
suas narrativas por meio das obras literárias à elas apresentadas com um outro
sentido para a educação da infância de meninas negras e também para as não
negras. As literaturas contemporâneas têm proposto novas formas de representação
das personagens negras, envolvendo a inserção de traços e símbolos desta cultura
como mecanismos contra o racismo, o preconceito, e a invisibilidade nestas
produções literárias que visam servir como ferramentas para a construção positiva da
identidade da criança negra. Percebi que os programas do governo Federal, tais
como: o PNBE, o PNLD e outros acervos, ao dispor para todas as crianças obras
infantis no ambiente escolar, propiciam leituras diversas, ampliando as possibilidades
e o

entendimento das obras literárias por todas as crianças, contribuindo para o

processo de ensino e aprendizagem. Portanto, questiono, como as crianças negras
estão sendo percebidas nos espaços escolares?

Em que momento estas crianças

são vistas como sujeitos e que possuem suas histórias, que possam expor suas
vivências e medos? Como estas questões são compartilhados e ao mesmo tempo
trazidas às crianças para que desfrutem das literaturas infantis como instrumentos
que contribuirão para que a imaginação e saberes sejam socializados a partir desta
diversidade de olhares e saberes que estão nos cotidianos das salas de aula?
Finalizo este texto com os questionamentos acima considerando que a escuta das
crianças me possibilitaram

reflexões a partir de seus saberes, reconhecendo que

necessito retomar as narrativas para melhor compreendê-las.
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TRAVESSIAS LITERÁRIAS: PALAVRAS EM MOVIMENTO - FORMAÇÃO DE
LEITORES NA BIBLIOTECA ESCOLAR
Adriana Marques
(EEB Simão José Hess)
Laura Silvana Ribeiro Cascaes
(EEB Simão José Hess)
Oceanos, brilhos marinhos
A fim de introduzir esta temática, gostaríamos de transportar o leitor para uma
travessia adorável, para outro espaço, para o espaço da biblioteca de uma escola
estadual, no intuito de avistar as especificidades deste estudo que circunscreve a
primeira paisagem do trajeto: uma breve contextualização histórica da biblioteca da
Escola Simão José Hess, situada no bairro da Trindade, em Florianópolis.
Para tal, faremos uma breve caracterização da biblioteca a partir dos
documentos históricos existentes. De acordo com o livro histórico e o certificado de
registro existente em seu acervo, a biblioteca Tereza Ramos surgiu na década de
1930 (11 de setembro de 1938), quando a escola ainda se chamava Grupo Escolar
Olívio Amorim. Em 29 de setembro de 1943 foi registrada no Instituto Nacional do
Livro sob o número 1272. Na década de 1980, a Escola Estadual Simão José Hess
foi certificada pelo Instituto Nacional do Livro e pelo Ministério da Cultura como
biblioteca escolar. Fontes orais vindas de um relato de 2019 de um ex-estudante da
escola confirmam que, quando a escola mudou de localização no interior do mesmo
bairro, a biblioteca funcionou numa sala no primeiro andar do prédio e tempos depois
mudou-se para uma sala mais ampla no térreo, em que permanece até os dias atuais.
Dessa forma, reencontramos o universo do espaço de uma biblioteca estadual
próspera em práticas culturais relativas à leitura e interações com obras literárias
numa instituição pública de educação, com a intenção de investigar contextos
históricos e alguns aspectos relativos à formação de leitores.
Ao conhecermos e percorrermos o espaço da biblioteca durante esse estudo,
na tentativa de delinear relatos sobre a biblioteca e sobre a formação de leitores,
descortinaremos itinerários de espaços. E nesse trabalho, a bordo das premissas de
Certeau (2008), verificamos que o autor destaca uma linguagem enunciativa traçada
por esses passos de caminhantes que desenham novos itinerários e, por sua vez,
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retratam as práticas do espaço vivido e o reinventam com o fazer cotidiano. As
premissas de Certeau acerca de relatos de espaços nos esclarecem que “todo o relato
é um relato de viagem – uma prática de espaço” (CERTEAU, 2008, p. 200).
No transcorrer dessa caminhada de estudos, fomos nos interessando ainda
mais pela concepção de narrativa de Benjamin (1994), tão comum para os antigos
viajantes, marinheiros e artesãos. Nesse percurso de pesquisa sobre a biblioteca, a
nossa prática investigativa é instigada pela narrativa e por relatos, por movimentos de
ir e vir entre a biblioteca escolar e a busca de materiais de estudo e novos
conhecimentos que foram tecendo experiências, amizades, encontros.
Segundo Pesavento (2008), a concepção de narrativa é uma das categorias
importantes para se pensar a história. A figura do narrador é assumida pelo
historiador. Conforme a referida autora, a tarefa do historiador-narrador seria narrar
os acontecimentos, organizá-los por meio dos dados disponíveis, construindo
relações, reconfigurando o passado pelos indícios e documentos históricos
encontrados.
Dessa forma, elucidar narrativas e relatos de lugares, segundo Certeau (2008),
é lidar com histórias fragmentadas, com bricolagens. Por exemplo, conjecturar a
possibilidade de um relato sobre a biblioteca demarca territórios, remete-nos a passos
vividos. Segundo o referido autor, esses relatos materializam movimentos resistentes
que estão para além do espaço disciplinar e da linguagem do poder. Vislumbramos,
assim, lugares desconhecidos e possibilidades de novos trajetos, novas passagens,
saídas subterrâneas. O fato é que, conforme afirmou Certeau, as ações da narrativa,
os relatos de espaço “organizam as caminhadas. Fazem a viagem, antes ou enquanto
os pés a executam” (CERTEAU, 2008, p. 200).
Nesse movimento de apreciação e reconhecimento da biblioteca, com o intuito
de sistematizar o legado, o papel da biblioteca escolar e a importância do engajamento
da instituição na promoção da leitura, encontramo-nos com a enunciação grega biblo
e téke – respectivamente livro e caixa –, que formam a palavra biblioteca. Segundo
Ferreira (2014, p. 108), o termo biblioteca materializa uma caixa que “guarda mais do
que livros em sua materialidade. Guarda sonhos, fantasias, projetos e utopias [...]”.
De dentro desse “tesouro mágico”, projeta-se uma hipótese por meio dos fazeres
pedagógicos e da constatação de que o trabalho pedagógico na biblioteca escolar
pode também estar sedimentado em práticas de subjetivação estética e política e, por
sua vez, estar diretamente relacionado às práticas formativas.
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No interior de uma escola pública, as práticas pedagógicas não se encontram
isoladas e fazem parte de um projeto mais amplo – o Projeto Político-Pedagógico –
que abrange um conjunto de saberes e fazeres presentes no cotidiano educativo. As
práticas de mediação literária e da leitura são frutos dessa proposição maior, por meio
das quais é possível compreender como são realizados os projetos educativos da
instituição. E, para compreendermos sonhos, projetos e utopias desse espaço,
alinhavaremos de que modo a biblioteca está caracterizada nesse projeto norteador
com o projeto específico institucional da biblioteca escolar. Desse modo, a partir do
projeto específico “O projeto da biblioteca” mencionado no PPP da escola, atualmente
são desenvolvidos alguns projetos:
- Projeto mapoteca (catalogação de mapas com estagiária de Geografia);
- Projeto da biblioteca (valorização da leitura, escrita, empréstimos e devolução de
livros, organização e estética do espaço – com os guardiões das estantes e murais);
- Projeto de aulas de leitura na biblioteca (professores de Português);
- Projeto curricular de leitura;
- Projeto em parceria com a professora do 5o ano: empréstimos de livros para as
crianças, atividades na biblioteca, confecção de murais e apresentação de trabalhos;
- Funciona também na biblioteca o Projeto de Música.
A construção deste estudo tem como base a relevância da biblioteca no interior
de uma instituição de educação pública e as proposições pedagógicas que se
desenvolvem no ambiente da biblioteca. Essas bases são muito importantes para
tecermos uma questão central para esta investigação: seria relevante investigar as
práticas de mediação literária e formação de leitores a partir do espaço da biblioteca
de uma escola?
Nessa perspectiva, além de congregar práticas pedagógicas no encontro de
sociabilidades e de narrativas com a vida, o espaço da biblioteca escolar também dá
visibilidade à importância que o grupo de profissionais concede ao espaço, aos
projetos institucionais e valoriza os profissionais mantenedores, os quais atuam e se
responsabilizam, ano após ano, pela garantia e legitimidade do mesmo, revelando o
aconchego, o legado da tradição e as muitas mãos que tecem juntas a permanência
da biblioteca para as futuras gerações, as quais poderão usufruir desse espaço
dedicado à biblioteca escolar.
Para Goulemot (2001), em seu livro O Amor às bibliotecas, o autor situa tal
instituição como um lugar em que, além de aprendizados, também exercemos
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sociabilidades. De acordo com esse autor, “uma biblioteca deve ser um lugar vivo”
(GOULEMOT, 2001, p. 12).
Eliane Debus (2001), em sua tese intitulada O leitor, esse conhecido: Monteiro
Lobato e a formação de leitores, apresenta a importância da biblioteca na formação
de leitores. A autora, que estudou de modo aprofundado Monteiro Lobato, pontua que
este defendia a importância das bibliotecas infantis e de sua dimensão acolhedora e
aconchegante para fomentar o prazer da leitura. Para Debus (2001), Lobato já
pensava ludicamente a relação dos livros para as crianças. Por exemplo, dentro de
suas proposições criativas, ele concebeu a ideia do “livro casa”. Para Lobato, viver,
morar, habitar o universo das letras na construção de uma relação com a leitura era
uma das premissas para despertar o encantamento das crianças pelos livros, pela
leitura e pela narração de histórias.
Despertar o encantamento das crianças pela leitura é uma das tarefas das
práticas de mediação literária. É uma tarefa que envolve uma conjuntura política,
social, cultural que atinge tanto as legislações e políticas do governo relacionadas às
práticas de letramento na Educação Infantil e de alfabetização nas séries iniciais
quanto aos aspectos relacionados aos programas subvencionados pelo governo
federal, como o Programa Nacional de Bibliotecas Escolares. Além disso, temos a
histórica luta pela erradicação do analfabetismo, fruto de uma construção histórica de
superação das consequências negativas geradas pela colonização do Brasil.
Para divisarmos essa conjuntura, situaremos panoramicamente os documentos
oficiais que norteiam as práticas culturais da leitura e a implementação de bibliotecas.
Para tal, em relação à conjuntura das políticas públicas, elucidaremos a importância
do Programa Nacional da Biblioteca Escolar, política pública que incide diretamente
sobre a leitura. Segundo Fernandes (2013):
O Programa Nacional Biblioteca da Escola – PNBE, instituído pela Portaria
Ministerial n. 584, de 28 de abril de 1997, do Ministério da Educação, tem por
objetivo a promoção da leitura e a difusão do conhecimento entre alunos,
professores e comunidade (FERNANDES, 2013, p. 62).

Com base nos preceitos teóricos de Fernandes (2013), é possível constatar
que esse programa substituiu o antigo Programa Nacional de Sala de Leitura e se
apoia em direitos constitucionais relacionados ao direito de os educandos terem
acesso à universalização, às melhorias de ensino e ao apoio didático, preconizados
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (FERNANDES, 2013, p. 62).
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Uma vez percorrido esse divisor de águas, em uma segunda paisagem teóricoprática, a intenção é destacar a importância das estratégias pedagógicas para
trabalhar a leitura, pois, conforme Girotto e Souza (2010, p. 65), existem algumas
estratégias de leitura presentes nesse processo e que podem auxiliar a compreensão
do que se lê. De acordo com as autoras, por exemplo, uma das estratégias elencadas
é a inferência, que consiste em arriscar um palpite, uma fala pelas entrelinhas de um
tema, do que está sendo mostrado, do que ainda não foi dito, do que já foi visto. De
acordo com as autoras, ao ouvir uma história, ao olhar uma imagem, as hipóteses, as
inferências podem ser criadas com base naquilo que acontecerá e no que pode
acontecer a partir do que vai ser contado. Desse modo, essas estratégias possibilitam
construir pontes de interlocução do que está sendo narrado com o que pode vir a
acontecer na história.
Tanto a análise conjuntural das políticas públicas quanto as estratégias que
auxiliam a compreensão de textos literários são importantes para compreender a
prática cultural da leitura. Depois de sancionada a lei que determina que toda escola
pública deve possuir uma biblioteca até o ano de 2020, intensifica-se a necessidade
de problematizar questões ligadas às bibliotecas públicas e essa temática ganha
ainda mais importância junto às pesquisas sobre educação.
Paisagem marítima
Quanto aos documentos pessoais dos educadores, é base para o referido
estudo o acervo pessoal relativo aos registros de uma das professoras de Português
da Escola no ano de 2019 (planejamentos, trabalhos dos estudantes, cadernos de
registros, entre outros). Autores renomados que estudam a especificidade desses
documentos (os cadernos) defendem, para alicerçar a metodologia desse trabalho, a
prática de expandir o diálogo com as fontes consultadas. Zaccur (2003), por exemplo,
considera os cadernos de registro uma prática da pesquisa docente que explicita o
cotidiano do educador, os saberes, os fazeres, os ideários e influências teóricas,
documento que testemunha conteúdos, experiências, conhecimentos, assuntos,
relação institucional e sociedade, destacando a ação e ideologia docente.
Adentraremos, assim, no que Mignot e Cunha (2003) denominam de práticas
de memória docente, as quais constituem um testemunho por meio do caderno de
registros, fotografias e outros documentos de arquivo pessoal. Buscaremos observar,
portanto, o projeto pedagógico que uma professora desempenhou na biblioteca
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escolar Tereza Ramos no ano de 2019, a professora Adriana Marques, congregando
desde planejamentos, textos literários e registros pedagógicos a serem analisados e
justapostos a outras fontes.
Segundo a pesquisa realizada pela professora Adriana Marques no percurso
do projeto pedagógico no ano de 2019 acerca de texto literário, a palavra “literário”
traz o significado de pertencer à “literatura”, termo que vem do latim littera, ou “letra”,
conforme referência mencionada num site de significados de texto literário. Em outras
palavras, plasma conceitos em que explana, a partir dessas conceituações, o que é
produzido pelos autores e o alcance da literatura na vida dos estudantes e leitores,
assíduos ou não, de uma biblioteca.
Assim, a professora Adriana Marques pontua que podemos avaliar a biblioteca
como um espaço de saberes, descobertas e emoções formadas e sentidas por meio
de leituras e vivências em um ambiente não somente de leitura, mas também de
reflexões e pensamentos acrescentados por ela.
A docente se pauta na história da literatura e destaca que um importante
expoente no século XIX foi Leconte de Lisle, que escreveu: “Literatura é arte e só pode
ser encarada como arte. É a arte pela arte”. Desse conceito, apreendemos que a
literatura provoca emoções, faz novos leitores e também outros escritores, que
transformarão seu aprendizado em novas ideias e saberes futuros.
Dito isso, partimos para a importância do ambiente de leitura e da construção
contínua de valorização da arte literária, pois o dia a dia em um local que “respira”
cultura elevará não somente os conhecimentos dos presentes – alunos, professores,
bibliotecários –, mas, concomitantemente, todo o valor da literatura e seus benefícios
para o futuro dos participantes desse projeto. Portanto, são fundamentais a leitura, a
participação constante no ambiente de leitura e, o mais essencial, um projeto que
conceda a continuidade dessa valorização e incentivo à leitura, à cultura e ao
entrosamento dos participantes desse plano que engloba vários campos do saber e
da cultura.
Em seus estudos, a professora Adriana Marques faz menção a uma
reportagem sobre um projeto arquitetônico francês que revolucionou o conceito de
biblioteca:
Para o escritório francês Dominique Coulon & Associés, que projetou a nova
biblioteca de Thionville, na França, o lugar precisa abrigar todo o acervo
bibliográfico e de mídia, mas também precisa ser um ambiente de
permanência, que acomode as pessoas com conforto e incentive a criação.
(GAZETA DO POVO, 2017).
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Segundo a docente, a partir desse conceito e de projetos arquitetônicos de
bibliotecas, podemos melhorar e aprimorar o espaço, a fim de torná-lo um local mais
aprazível e que incentive a permanência dos estudantes no ambiente. Isso engloba
almofadas, tapetes confortáveis, limpeza e variedade de livros e mídia em exposição,
para melhor atrair e acomodar os educandos.
Encontro com o mar: tempo de travessia; chegar a ser o que se é (considerações
finais)
Jorge Larrossa (2004), em seus escritos sobre leitura, experiência e formação,
relaciona a leitura e a escrita com a experiência e pergunta ao leitor como fazer
presente o texto, o mundo a partir da travessia da leitura, da experiência e da
formação.
Para falar sobre travessias, gostaríamos de convocar a escritora Clarice
Lispector e sua obra Uma aprendizagem ou o Livro dos Prazeres para dialogar com
essas paisagens formativas.
Nessa obra literária, Loreley é uma personagem lendária do folclore alemão e
Ulisses, o herói grego da Odisseia. Lorely, a personagem central, traz o universo de
uma travessia, uma trajetória relacionada às imagens mitológicas de origem alemã.
Lori, de acordo com o universo lendário mítico alemão, é uma sereia que enfeitiça,
pelo canto, pescadores que mergulham no mar. Ulisses, nessa obra literária, é
seduzido pela palavra e não pelo canto, acompanhando Lori nessa travessia rumo ao
autoconhecimento (PAIXÃO, 1993, p.6). Eis um trecho da narrativa de Clarice
Lispector:
Aí estava o mar, a mais ininteligível das existências não humanas. E ali
estava a mulher, de pé, o mais ininteligível dos seres vivos onde circulava
sangue. Ela e o mar.
Só poderia haver um encontro de seus mistérios se um se entregasse ao
outro: a entrega de dois mundos incognoscíveis feita com a confiança com
que se entregariam duas compreensões. (LISPECTOR, 1993, p. 91).

A literatura vivenciada por aquele que lê sem pressa o fragmento acima, que
experiencia a sedução e a força das palavras, traz o desejo de continuidade da leitura,
o desejo de fazer uma travessia por meio da leitura. Para chegar a ser o que se é,
nessa direção, Lispector (1993, p. 93) pontua: “Agora ela está toda igual a si mesma.”
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Nessa narrativa, passo a passo, a autora nos diz que “o caminho lento aumenta
sua vontade secreta” (LISPECTOR, 1993, p. 92). Chegar a ser o que se é, por meio
da literatura e da educação, é um convite a uma travessia, que ocorre dentro de cada
um.
Os ritmos de travessia são inventados durante o percurso. Lispector (1993, p.
93), ao descrever o encontro de Lori com o mar, escreve: “Mergulha de novo, de novo
bebe mais água, agora sem sofreguidão pois já conhece e tem um ritmo de vida no
mar”. Quando tentamos relacionar essa travessia literária com aquela instaurada pelo
ato de ler, de experienciar a leitura, o encontro com o universo literário seria como
redescobrir o sal, o iodo, mergulhar de novo, tal como retomar uma história, reler uma
narrativa, com a sensação da primeira vez, pois o já conhecido, o já lido, o já visto
nascem e renascem numa segunda leitura com outro ritmo.
E o que queremos com uma leitura, o que buscamos? Lispector (1993), ao
referir-se à personagem Lori, explica que: “Agora sabe o que quer: quer ficar de pé
parada no mar. E o que quer que signifique ficar parada no mar, Lori não quer andar
sobre o mar, ela quer ficar nas águas”. Tempo de travessia para chegar a ser o que
se é.
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MARCELO, MARTELO MARMELO, DE RUTH ROCHA, ALÉM DO LIVRO: DA
REVISTA RECREIO PARA A HISTÓRIA DA LITERATURA INFANTIL
Lígia R. Máximo Cavalari Menna
(UNIP/USP)
Introdução
Os anos de 1970 são considerados como o “renascimento” da literatura infantil
brasileira, um “grande surto criador”, nas palavras de Nelly Novaes Coelho. Nessa
época, surgiram novos escritores consagrados até nossa atualidade, como Ana Maria
Machado e Ruth Rocha, cujos primeiros trabalhos foram publicados na revista Recreio
a partir de 1969.
Esse periódico, por sua vez, assumiu-se até 1982, em sua primeira fase, como
divulgador de novos escritores e ilustradores, um espaço lúdico, pedagógico e
incentivador da leitura, objetivando divertir e educar, conforme já antecipava seu
slogan: "Leia e pinte, recorte e brinque”.
Muitas crianças tiveram seu primeiro contato com a leitura por meio dessa
revista, um sucesso de público na época, vendida em todo território nacional. É
importante destacar que desde o século XVIII, na Europa, diferentes periódicosjornais, revistas, almanaques e suplementos - assumiram-se, entre outros aspectos,
como os mais eficientes germinadores e divulgadores da literatura. Fenômeno que
também pode ser observado no Brasil a partir do final do século XIX.
Livros e periódicos, enquanto suportes, assim como seus respectivos gêneros,
transformaram-se ao longo dos tempos, confundiram seus conteúdos, suas formas e
mesmo suas funções sociais. Com as produções destinadas às crianças não foi
diferente, apesar das poucas pesquisas a respeito.
Este trabalho tem entre seus objetivos analisar, por meio de estudos
comparados, as diferentes versões da obra Marcelo, Martelo, Marmelo, de Ruth
Rocha, publicada inicialmente na revista Recreio, em 1970 e posteriormente no
formato livro em 1976. Antes da análise, como forma de contextualização, faremos
algumas considerações sobre as relações entre a literatura e a imprensa, assim como
a considerável contribuição dos periódicos para a história da literatura infantil, com
destaque para a revista Recreio.
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Algumas considerações sobre literatura e imprensa infantil
Segundo Roger Chartier (2001), em Cultura escrita, literatura e história, os
primeiros periódicos, até o século XVIII, eram muito parecidos com os livros, pois
recebiam o mesmo tipo de encadernação, não se vinculavam à atualidade, eram
quinzenais ou mensais, vendidos por assinatura a um grupo reduzido de privilegiados.
Como exceção, destaca-se o pequeno “diário”, journal em francês (CHARTIER,
2001:128).
Na França, somente a partir do século XIX, iniciou-se um processo de
emancipação dos periódicos em relação aos livros:
Na década de 1840, houve a baixa no preço do periódico, que definia até esse momento uma sociedade de
leitores muito restrita que adquire novas formas, como os folhetins(...) A verdadeira evolução do periódico
aconteceu na década de 1860, com a compra por número, que permitiu a difusão em todo o país graças ao
correio ou à estrada de ferro[...] (CHARTIER, 2001, p. 128).

Assim, foram necessárias transformações tanto de ordem técnica quanto de
ordem econômica, tais como a redução dos custos em relação ao livro, a venda por
número e maior circulação devido a novas formas de locomoção, para que os
periódicos se multiplicassem rapidamente. Além do que, vale lembrar, a ascensão da
burguesia fez surgir novos gêneros, novos escritores e novos públicos leitores.
Chartier ainda considera que a maior distinção entre o periódico e o livro esteja
na efemeridade do primeiro. Daniel Goldin, complementando o pensamento do
primeiro, cita um comentário de Borges: “escrever para o jornal é escrever para o
esquecimento...” (CHARTIER, 2001:130)
Por outro lado, contrapondo essa ideia, o historiador Antônio Saborit esclarece
que o caso americano difere do europeu e cita o México, cuja situação se assemelha
à brasileira:
No século XVIII, o jornal está vinculado ao efêmero, mas busca o prestígio livresco, pois são folhas
colecionáveis, que, finalmente, formarão um livro[...]. No século XIX ocorre no México uma coisa muito
interessante: o jornal acaba tomando o espaço do livro...Todas as energias humanas e o investimento vão para a
fundação de jornais e não existe a indústria editorial propriamente dita (CHARTIER, 2001, p. 131-132)

Dentre o universo dos periódicos, destacamos a importância das revistas
ilustradas no Brasil desde as últimas décadas do século XIX, destinadas para os mais
diferentes tipos de leitores. Segundo Ana Luiza Martins, em seu texto “Revistas na
emergência da grande imprensa: entre práticas e representações (1890-1930) ”
(MARTINS, 2000), esses meios foram responsáveis pela formação de diferentes
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comunidades leitoras, de diferentes faixas etárias e gêneros, com destaque para as
mulheres, sendo que esse tipo de periódico se revelou como veículo ideal de
publicação, desde as primeiras manifestações da imprensa no Brasil. Como possíveis
causas, a autora destaca as especificidades históricas brasileiras, já que a introdução
da imprensa em nosso país foi tardia e sofreu severa censura. Além disso, o Brasil
inseriu-se em um sistema de origem escravocrata, com grande parcela da população
analfabeta e de escolarização bastante precária:
Nessas circunstâncias, essa publicação de caráter ligeiro, fácil impressão, custo baixo, passível de reunir vários
assuntos numa só publicação, lúdica- em razão das possibilidades de ilustração- constituiu-se na fórmula certeira
para o inicial exercício do impresso entre nós. Logo, as revistas possibilitaram o exercício de gráficas
incipientes, a emergência de tipografias, a colocação de autores, a inicial editoração e, finalmente, ensejaram a
avaliação e criação de um mercado consumidor (MARTINS, 2000, p. 248).

Conforme se pode verificar, as vantagens das revistas eram muitas e o Brasil
não foi um caso isolado. Apesar de esse tipo de periódico ter surgido nos séculos XVII
e XVIII em países com tradição de leitura, como Inglaterra e França, foi no século XIX
que alcançou maior notoriedade na Europa, principalmente pelo espaço concedido
aos romances em forma de folhetim, pelo espaço dado à literatura de forma geral e
às demandas da publicidade impressa.
No Brasil, entre algumas revistas, a autora cita a primeira delas, Lanterna
Mágica, de Araújo Porto Alegre, de 1834; em seus termos, a “comportada” Semana
Ilustrada (1860-1876), de Henrique Fleuiss, e a “contestadora” Revista Ilustrada
(1876-1898), de Ângelo Agostini (MARTINS, 2000: 248-249). No século XX,
destacam-se as revistas literárias Revista Klaxon e Revista de Antropofagia, além de
outras mais genéricas, como Revista do Brasil, Vida-Moderna, A Cigarra, O Malho,
entre tantas outras.
Quando voltamos nosso olhar aos periódicos infantis e aos estudos existentes
sobre essas produções, encontramos ainda muitas lacunas a serem preenchidas, o
que nos levou às nossas pesquisas sobre o tema em 2008, culminando em nossa tese
de doutoramento34 em 2012.

34 MENNA, Lígia R M Cavalari. A Literatura Infantil além do livro: as contribuições do
jornal português O senhor doutor e a revista brasileira O Tico-Tico. São Paulo: FFLCH, USP,
2012.
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Vale dizer que quando realizamos nossas pesquisas encontramos vários
obstáculos para localização e consulta de jornais e revistas antigos. Vale dizer que a
cultura de preservação de hemerotecas no Brasil é um tanto deficiente, principalmente
quando os periódicos são destinados ao público infantil. Contudo, atualmente,
pudemos observar que a situação tem mudado. A Biblioteca Nacional do Rio de
Janeiro, por exemplo, passou a organizar melhor seu acervo e criou uma hemeroteca
digital a partir de 2014 na qual podemos encontrar vários títulos que não encontramos
em 2012.
Entre os pesquisadores de literatura infantil brasileira, quem tratou do assunto
de forma mais significativa foi Leonardo Arroyo, nos idos da década de 1960. Em seu
livro Literatura infantil brasileira (1967-2010), o autor dedica um capítulo significativo
para os estudos da imprensa infantil: “a imprensa escolar e infantil”, no qual enfatiza
a importância da imprensa para formação e desenvolvimento da literatura infantil
brasileira:
Os jornais infantis marcaram bem determinado período da literatura infantil brasileira. Para a formação das
coordenadas da literatura infantil brasileira (sic), a criação de um campo propício à sua evolução- sem nunca
esquecer aqui a importância fundamental do desenvolvimento da educação e do ensino- para a sua base, se assim
podemos exprimir, foi a imprensa para crianças e jovens, imprensa não só na forma de jornal, como na forma de
revistas (ARROYO, 2010, p. 179-180).

Segundo Arroyo, o primeiro registro de jornal para crianças data de 1811, na
Bahia, com o jornal O adolescente. No entanto, o autor não teve acesso ao material e
inferiu seu público-alvo pelo título.
Arroyo ainda cita O Recompilador ou Livraria dos Meninos (Salvador, 1837), O
Mentor da Infância (Salvador, 1846), O Juvenil (Rio de Janeiro, 1835), A Saudade
(Pernambuco, 1850) e vários jornais da cidade de São Paulo, como Kaleidoscópio
(1860), entre outros. Na sequência, o autor menciona as diferentes produções para
crianças nos vários estados brasileiros, reforçando, com uma extensa lista de
publicações, a relevância dos estudos desses periódicos, porém aponta, já nos idos
de 1967, primeira edição de sua obra, que havia a impossibilidade de um
levantamento rigoroso de todas as publicações para as crianças, uma vez que vários
jornais já não mais existiam naquela época.
No início do século XX, ainda em São Paulo, Arroyo cita vários periódicos, como: A
Juriti (1904), somente para meninas; O Pequeno Polegar (1904), “revista bimestral
ilustrada para meninos”; A Mocidade (1905); O Cri-cri (1907-1909); O grilo (1907),
editado e dirigido por João Monteiro Júnior, cujo lema era “ leitura inocente para
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crianças de 6 a 60 anos”; entre outros de uma longa lista de periódicos (ARROYO,
2010:194-197).
Curiosamente foi no Rio de Janeiro, estado pouco produtivo nessa área, que
surgiu a revista O Tico-Tico35 em 11 de outubro de 1905, a qual seria publicada até
1962, tornando-se leitura constante das crianças brasileiras.
Foi nos anos de 1930 que a revista O Tico-Tico se firmou como um grande
sucesso, contribuindo para a formação de leitores e para o imaginário de muitas
gerações de crianças. Além da revista semanal, havia também os Almanaques O TicoTico, desde 1907, editados próximos ao Natal, e a Biblioteca Infantil O Tico-tico,
responsável pela publicação de várias obras.
Entretanto, nessa mesma década, surgiram fortes concorrentes. Em 1934,
Adolfo Aizen fundou o Suplemento Infantil (posteriormente juvenil) no jornal A Nação,
no Rio de Janeiro. Esse suplemento foi um sucesso instantâneo e inaugurou uma
nova fase na divulgação das HQ no Brasil, a partir do modelo norte-americano. No
mesmo estilo, surgiu O Globo Juvenil, das Organizações Globo. Esse foi o início da
decadência da revista O Tico-Tico, que sobreviveria, em uma situação instável, até o
ano de 1962.
Vale lembrarmos que também foram nos anos de 1930 que se inicia uma nova
fase na literatura infantil brasileira, graças a Monteiro Lobato, não apenas por seu
trabalho como autor, mas também como empresário e editor, fundando, além da
Monteiro Lobato & Cia, a Companhia Editora Nacional e a Brasiliense.
Em 1931, após viver uma boa época nos Estados Unidos, Lobato publicou
Reinações de Narizinho, texto remodelado a partir de Narizinho Arrebitado, de 1921,
com o acréscimo de outras histórias, inclusive as publicadas na Revista do Brasil. Ou
seja, as primeiras versões de uma obra tão importante, um marco da literatura infantil
brasileira, foram germinadas em um periódico.
Surgiram nessa época outras obras também significativas, como: Cazuza
(1938), de Viriato Correia (1884-1967), autor que já vinha produzindo para crianças
desde a primeira década do século XX; e as diversas obras de Malba Tahan,

35 Analisamos essa revista em nossa tese e no livro A literatura infantil além do livro. Rio
de Janeiro: Bonecker, 2019.
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pseudônimo de Júlio César de Melo e Souza (1895-1974), como O homem que
calculava (provavelmente 1939), entre outras.
A partir de meados dos anos de 1940, a literatura infantil brasileira tomaria
outros rumos, marcados por uma crise aguda tanto na educação quanto na leitura,
retomando lentamente seu fulgor criativo somente a partir dos anos de 1960, como
uma espécie de preparação para “o grande surto criador que se deu nos anos 70.”
(COELHO, 1991:254), com destaque para as obras de Lúcia Machado de Almeida.
Nos anos de 1970, além de obras que seguiam a tradição, sem grandes
inovações, surgiu uma grande quantidade de escritores e escritoras com novas
propostas para a literatura infantil, com destaque para o experimentalismo com a
linguagem e o visualismo. Houve o início de um processo de renovação e qualidade,
fortalecendo-se essa literatura enquanto arte, exigindo para si uma crítica literária
específica.
São vários os escritores dessa época, entre os quais podemos citar como
principais Ana Maria Machado, Ruth Rocha, Bartolomeu campos Queirós, Sylvia
Orthof, Joel Rufino, Edy Lima, Elias José, Ganynedes José, Giselda Laporta Nicolelis,
João Carlos Marinho, Lygia Bojunga, entre tantos outros.
Essa produção dos anos de 1970, um verdadeiro boom da literatura infantil
brasileira, foi alavancada pelo lançamento da revista Recreio que se assumiu como
um novo espaço de divulgação da literatura infantil, sendo que muitos dos escritores
citados, nela publicaram e iniciaram suas carreiras.
A revista Recreio
Lançada em 1969 pela Editora Abril, idealizada por Waldir Igayara e Sonia
Robatto; e capitaneada pela então educadora Ruth Rocha, a revista Recreio
permaneceu até 1982 com a mesma concepção, de divertir e educar, conforme seu
slogan já antecipava: "Leia e pinte recorte e brinque” e basicamente no mesmo
formato, com dezesseis páginas coloridas, formato 20,2 cm X 27, 2 cm, em papel alta
alvura, permitindo que as crianças nela desenhassem, pintassem e escrevessem. Era
acompanhada por um encarte central com papel mais resistente dedicado aos
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brinquedos.36 Em seu subtítulo ainda se lê: A revista brinquedo Recreio escolar,
nome pelo qual passou a ser conhecida: a revista brinquedo. (Fig. 1).

Figura 1 : Revista Recreio, nº 8, 1970

A híbrida função, divertir e educar, assim como o baixo custo (1 cruzeiro),
acessível à classe média, transformaram a revista em um sucesso de público em
plena Ditadura Militar. Uma história diferente era publicada a cada semana, cercada
de brincadeiras, jogos, adivinhações, músicas, quadrinhos, peças para montar
cidades, circos, navios, entre outros. Nesse período, além dos escritores citados,
vários nomes da ilustração e dos quadrinhos estiveram presentes: Waldir Igayara,
Walter Ono, Ruy Perotti, Izomar Guilherme, Renato Canini, César Sandoval, Brasílio
Carlos são os mais frequentes. Em anos posteriores, várias de suas histórias foram
publicadas na forma de livros e vendidas em bancas de jornal por todo Brasil.
Em 2000, a publicação foi relançada e remodelada pela mesma Editora Abril,
com mais páginas, em média 30 a 40, papel brilhante couchê, em uma diagramação
e visualidade mais aprimorada (Fig. 2). O preço aumentou consideravelmente,
custando, por exemplo, 10 reais em 2011, acessível às classes com maior poder
aquisitivo. Manteve sua perspectiva lúdica com curiosidades, passatempos, piadas,
tiras cômicas, pequenas notícias, reportagens sobre temas variados (meio ambiente,
alimentação, saúde, entre outros), entrevistas, dicas de filmes, teatro, leituras e
games, mas passou a apresentar propagandas, o que não ocorria na primeira versão.
36 Comercial da revista Recreio, de 1972. Disponível em https://youtu.be/0fqZmWNwfAc
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Usualmente, era acompanhada por itens colecionáveis, como miniaturas de
dinossauros, que faziam muito sucesso na época. Textos mais longos, como os
contos da primeira fase, foram suprimidos, assim como a interatividade com o suporte
físico. Com a Internet, o periódico passou a ter uma página na rede com mais
conteúdos e interatividades, e na sequência uma versão on-line, hoje desativada.

Figura 2 : Revista Recreio, nº 469, 5/03/ 2009

A partir de 2014, passou a ser publicada pela editora Caras, que adquiriu várias
revistas da editora Abril (Fig. 3). Em 2018, suas publicações tanto impressas como
digitais foram, infelizmente descontinuadas.

Figura 3: Revista Recreio, nº 529, julho de 2018

Em comemoração aos 50 anos da revista Recreio, a Universidade do Livro, em
São Paulo, promoveu um encontro entre as escritoras Ruth Rocha e Ana Maria
Machado com seu público. Na ocasião, pudemos constatar, pelas falas das autoras,
a grande relevância dessa revista para suas carreiras e para a história da literatura
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infantil. Quando passaram a publicar em livros, já eram bem conhecidas do público e
seu sucesso foi imediato.
Marcelo, Marmelo, Martelo: da revista para o livro
Marcelo, Marmelo, Martelo, e outras histórias, de Ruth Rocha, com ilustrações
de Adalberto Cornavaca, foi publicado em 197637, com um grande sucesso de
público, permanecendo vivo no imaginário e na formação de muitos leitores. É
composto por três histórias que tratam de temas comuns ao cotidiano infantil (Marcelo,
marmelo, martelo; Teresinha e Gabriela e O dono da bola.) A primeira história, que dá
nome ao livro, trata da tremenda curiosidade de Marcelo, um garotinho que não se
conforma com o nome dos seres e das coisas nomeadas. Por que casa não se chama
“moradeira”? Por que cachorro não se chama “latildo”? Em uma linguagem lúdica e
bem-humorada, acompanhamos Marcelo em sua original perspectiva de mundo, pela
qual decide mudar o nome de todas as coisas:
Uma vez Marcelo cismou com o nome das coisas:
-Mamãe, por que é que eu me chamo Marcelo?
-Ora, Marcelo, foi o nome que eu e seu pai escolhemos.
_E por que é que não escolheram martelo?
_. Ah, meu filho, martelo não é nome de gente! É nome de ferramenta...
_. Por que é que não escolheram marmelo?
_. Porque marmelo é nome de fruta, menino!
_ E a fruta não poderia chamar Marcelo, e eu marmelo?
(ROCHA, 1999, p. 9).

Como podemos observar, Marcelo é uma típica criança na fase dos porquês,
repleta de imaginação e que não dá trégua aos pais.
A história ocupa 17 páginas, nas quais se pode observar tanto o texto verbal
quanto o não verbal, com um pouco mais de ênfase para as ilustrações, as quais são
bem coloridas, com tons pastéis mesclados a cores primárias intensas. São, em geral,
representativas, descritivas e narrativas, acompanhando o desenrolar do enredo.
Algumas dão noção de movimento, quando Marcelo joga futebol com seu pai, por
exemplo (p.11) e algumas são apresentadas em balões, como pensamentos e falas
de Marcelo (p. 10, 14 e 16). Há, contudo, várias ilustrações suplementares, como
minhocas, abelhas, borboletas, joaninhas, passarinhos, ratos e sapos, não citados no
texto, que acompanham a história, como leitores/expectadores atentos. Na maioria

37 Estamos analisando a 2ª edição, em sua 65ª impressão de 1999.
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das vezes, Marcelo, um menino loiro, aparece com uma camiseta marrom, shorts
vermelhos e um par de tênis branco e vermelho, com os cadarços desamarrados (Fig.
4).

Figura 4 Marmelo, Marcelo, martelo,
1976. Capa

Figura 5 Revista Recreio, nº 50, 1979.Capa

Como dissemos, essa narrativa nasceu nas páginas da revista Recreio nº50,
de1970, sendo que as duas versões apresentam pontos convergentes e divergentes.
Na capa podemos observar uma caracterização de Marcelo semelhante à do livro, um
menino loiro, pensativo, trajando roupas da época, um macacão azul, camiseta
listrada e sapatos, mas, na época, acompanhado de seu cão (Fig. 5). As ilustrações
são de Waldir Igayara, comparativamente, podemos considerá-las mais simples e
menos elaboradas que as do livro, algo de se esperar para um periódico de
interatividade.
Note-se que essa edição apresenta como presente, atualmente diríamos
brinde, um “jôgo de palavras” (ortografia anterior à reforma de 1971) para ser
recortado e montado. Quanto à diagramação, a revista apresenta 16 páginas,
contando com as capas, em um formato médio, 19x25 cm. Cada página apresenta um
trecho da história, contudo a narrativa principal é cercada por tiras laterais (do lado
direito, nas páginas ímpares e ao lado esquerdo nas páginas pares ) com atividades
didáticas apropriadas para leitores iniciantes, como encontrar palavras com a letra “a”
; identificar a mímica que diz “sim”; recortar um dominó ; colorir desenhos, cantar
músicas; desenhar algo que ache bonito e algo que ache feio, entre outras e uma
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pequena propaganda para a história da próxima edição. Como percebe-se, as
atividades não se relacionam com o enredo da história.
As ilustrações da revista também são representativas e descritivas e os
elementos não verbais se sobressaem já que a maioria das falas das personagens é
apresentada por balões e palavras coloridas em letras garrafais, em uma composição
híbrida de livro ilustrado e história em quadrinhos.
Quanto ao texto escrito e o desenrolar do enredo, as narrativas seriam praticamente
idênticas, se não houvesse algumas pequenas alterações, como, por exemplo, o
nome do pai, que primeiramente se chamava Jaime e passou as João; e uma
mudança surpreendente no desfecho, da qual trataremos posteriormente.
Contudo, antes de continuarmos este estudo comparado, é importante
destacarmos que esses diferentes suportes, revista e livro, suscitam diferentes formas
de leitura, com específicos protocolos. Sobre esse assunto, referenciamos Roger
Chartier, que em seu artigo “Do livro à leitura” (in Práticas de Leitura, 2009), propõe
um projeto para a construção da história da leitura, cujo corpus seja o próprio objeto
impresso, “pois traz em suas páginas e em suas linhas os vestígios da leitura que seu
editor supõe existir nele e os limites de sua possível recepção” (CHARTIER,2009:96).
Consequentemente, o impresso não é visto como um suporte neutro e sim...
Um objeto cujos elementos e estruturas remetem, de um lado, a um processo
de fabricação (...) e de outro, a um processo de leitura ajudado ou derrotado
pelas próprias formas dos materiais que lhe é dado a ler (CHARTIER, 2009,
p. 96).

A partir desse pressuposto, é fundamental, portanto, considerar que os textos
veiculados em periódicos apresentam elementos e estruturas específicas, diferentes
das publicações em livros. Ao tratarmos de literatura infantil, esses aspectos se
evidenciam pela frequência das ilustrações e pelo caráter lúdico que algumas obras
apresentam.
A disposição dos gêneros literários nas páginas dos periódicos, suas
ilustrações, assim como os gêneros que os avizinham, as tiras com diferentes
atividades didáticas, no caso da obra analisada, são de grande importância, pois
também são lidas e manipuladas. Assim, a história de Marcelo, marmelo, martelo não
é lida da mesma forma nos diferentes suportes apresentados. Uma revista que se
intitula “revista brinquedo”, enfatiza seu caráter lúdico. No livro, a história é para ser

120

lida pela criança ou pelo adulto, sem que o suporte possa ser recortado, riscado e
desenhado, como a revista propõe.
Chartier explica que existem diferentes estilos de leitura, não excludentes entre
si, que demonstram as relações entre o leitor e o objeto lido: a leitura intensiva e a
leitura extensiva.
A leitura intensiva era característica das sociedades europeias até metade do
século XVIII, com base no que ocorrera na Alemanha protestante nesse período. O
autor a descreve como aquela centrada em um número reduzido de livros, por
exemplo, a Bíblia e almanaques, cujos textos configuravam-se em uma referência
familiar, sendo o objeto livro sacralizado. Já a leitura extensiva surge a partir do século
XIX, conforme observado principalmente na Nova Inglaterra, e é caracterizada pela
variedade de textos lidos silenciosa e individualmente, sem caráter religioso ou
familiar. Nessa perspectiva, a leitura ganha autonomia e passa a ter um fim em si.
Além disso, os objetos impressos passam a ser vistos com mais naturalidade. Nesse
sentido, a leitura de revistas e jornais, assim como de livros mais populares, como os
da Biblioteca Azul, demandariam uma leitura extensiva, em que o objeto lido é
dessacralizado.
Quanto aos vestígios de leitura presentes no suporte, Chartier esclarece que há
diferentes protocolos de leitura que precisam ser observados, isto é, em outras
palavras, o texto traz pistas ou instruções para sua leitura que são:
[...] um conjunto de dispositivos resultantes da escrita, puramente textuais,
desejados pelo autor, que tendem a impor um protocolo de leitura, seja
aproximando o leitor a uma maneira de ler que lhe é indicada, seja fazendo
agir sobre ele uma mecânica literária que o coloca onde o autor deseja que
esteja (CHARTIER, 2009, p. 97).

Entre esses diferentes dispositivos, podem-se incluir diferentes estratégias de
escrita como a aplicação de convenções sociais ou literárias, assim como um conjunto
de técnicas narrativas ou poéticas. Além desses protocolos, que podem aparecer nos
textos de forma explícita ou implícita, segundo o autor, há outros tipos de protocolos
que se inserem na própria matéria tipográfica, a partir de diferentes aspectos gráficos,
normalmente constituídos por um editor:
[...] a disposição e a divisão do texto, sua tipografia, sua ilustração. Esses
procedimentos de produção de livro não pertencem à escrita, mas à
impressão, não são decididas pelo autor, mas pelo editor-livreiro e podem
sugerir leituras diferentes de um mesmo texto (CHARTIER, 2009, p. 97).

121

Quando o texto em questão se destina a uma criança, a tipografia e a ilustração,
assim como a figura do ilustrador, assumem grande relevância.
A publicação na revista Recreio se faz valer de algumas características
estilísticas das HQs, como os balões e quadros; atividades lúdicas e brindes
provavelmente como uma demanda do mercado em que a literatura infantil que
“renascia” deveria conviver com os gibis e a televisão. Quando a história migra para
o livro, Ruth Rocha já era uma autora de sucesso

e os livros para crianças

encontravam-se em ascendente produção, com o surgimento de novas editoras,
autores, ilustradores e variadas possibilidades para o mercado editorial.

Era

necessário, portanto, um projeto gráfico de qualidade, com ilustrações bem
elaboradas e atrativas, que, juntamente com o texto verbal, aguçassem a imaginação
do pequeno leitor e agradassem os mediadores, pais, professores e bibliotecários.
Portanto, como podemos observar, a produção de textos não é igual à
produção de livros, e, acrescentamos, assim como não o é a produção de revistas,
jornais e almanaques. Um mesmo texto pode ser lido de diferentes formas, conforme
o suporte utilizado.
Dessa forma, além de se considerar que há diferentes tipos de leitores e
diferentes maneiras de ler, é preciso relevar os vestígios inseridos no texto, pensados
para um “leitor ideal”, e os dispositivos tipográficos acrescentados por um editor:
[...] os atos de leitura que dão aos textos significações plurais e móveis
situam-se no encontro de maneiras de ler, coletivas ou individuais, herdadas
ou inovadoras, íntimas ou públicas e de protocolos de leitura depositados no
objeto lido, não somente pelo autor que indica a justa compreensão de seu
texto, mas também pelo impressor que compõe as formas tipográficas, seja
com um objetivo explícito, seja inconscientemente, em conformidade com os
hábitos de seu tempo (CHARTIER, 2009, p. 78).

Vale ressaltar que a escolha de determinadas formas tipográficas faz parte de
estratégias de publicação, geralmente guiadas por interesses ideológicos, políticos,
comerciais e também pedagógicos, as quais devem ser observadas com atenção, já
que, segundo Chartier, tais estratégias sempre moldaram as práticas de leitura,
criando novos gêneros, novas fórmulas de publicação, pré-selecionando textos e
incutindo uma preferência aos leitores, limitados em sua liberdade de escolha:
Ao tornar os produtos de impressão mais baratos e disponíveis, por exemplo,
a um consumidor popular (primeiro os livretos para venda ambulante; mais
tarde as coleções populares e os jornais), ofereceu-se ao público um número
cada vez mais amplo e diversificado de matérias de leitura.
Nesse sentido, a liberdade de escolha dos leitores só poderia ser exercida
dentro de um conjunto previamente constituído com base em interesses e
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preferências que não eram necessariamente os seus (CHARTIER, 1999, p.
30).

Acrescentamos que, quando o leitor preferencial é uma criança, esse “conjunto
previamente constituído” torna-se mais complexo, uma vez que temos adultos
produzindo obras que serão também mediadas por adultos. É claro, com base nos
gostos infantis, mas também nas demandas educacionais.
Voltando ao Marcelo, marmelo, martelo, como dissemos anteriormente, o enredo nas
duas versões é praticamente o mesmo, contudo, a mudança no desfecho nos
surpreendeu.
O clímax da narrativa ocorre quando a casinha do cachorro Godofredo pega
fogo. O menino pede ajuda ao pai, que não o entende:
- Papai, papai, embrasou a moradeira do Latildo!
- O quê, menino? Não estou entendendo nada!
- A moradeira, papai, embrasou... (ROCHA, 1970: 15 e ROCHA, 1999, p. 20).

Na primeira versão, quando o pai percebe, a casinha já estava toda queimada,
o cachorro gania baixinho e Marcelo ficou muito desapontado e diz, por meio de um
balão azul: “Coitadinho do Godofredo! A casinha dele pegou fogo, todinha, todinha...”
(ROCHA,1970, p. 14). Paradoxalmente, na ilustração, os pais do menino estão
sorrindo, não se importando muito com sua tristeza, ou com a do cão.
Na versão para o livro, encontramos um Marcelo mais questionador que, ao
invés da fala anterior, diz: “Gente grande não entende de nada, mesmo!” (ROCHA,
1999, p. 21). Na ilustração, podemos observar que os pais estão tristes e se
solidarizam com o filho, Godofredo chora, assim como a lua, a formiga e o passarinho
que compõem a cena. Na sequência, os pais de Marcelo o consolam e dizem que
farão uma “nova moradeira pro Latildo”, deixando menino e cão bem satisfeitos, sendo
que a cena composta transmite um clima de harmonia e esperança.
Na revista, ao final da história, ficamos sabendo que Marcelo nunca mais falou
daquele jeito:
Nunca mais Marcelo falou daquele jeito.
O tempo passou, ele cresceu, trabalhou, casou.
A filha mais velha de Marcelo já está com sete anos.
No outro dia, ela chegou perto de Marcelo, que estava lendo jornal, e perguntou. (ROCHA, 1970, p. 16).

Na ilustração, bastante representativa (Fig.; 6), encontramos Marcelo adulto
sentado em uma poltrona lendo jornal, quando surge sua filha e lhe pergunta “Papai,
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por que mesa se chama mesa? Marcelo pensa “Há vamos começar tudo de novo”
(ROCHA, 1979, p. 16).

Figura 6 Revista Recreio, nº 50,1970, p.15

Figura 7 Marcelo, marmelo, martelo,1999, p.23

No livro, encontramos uma cena final harmoniosa, a família, Godofredo e um
passarinho à janela, conversando na sala de estar:
E agora, naquela família, todo mundo se entende muito bem. O pai e a mãe do Marcelo não aprenderam a falar
como ele, mas fazem força pra entender o que ele fala.
E nem estão se incomodando com o que as visitas pensam... (ROCHA, 1999, p. 23).

Como podemos observar, a autora alterou significativamente o desfecho da
história. O Marcelo resignado dá lugar a um menino questionador, inconformado. Os
pais condescendentes e, de certa forma, pouco envolvidos são substituídos por pais
mais compreensivos, empáticos diante da tristeza do filho, dando-lhe esperança,
colocando-se abertos ao diálogo.
Há uma mudança de paradigma quanto ao relacionamento de pais e filhos, a
sociedade começava a viver um processo de transformação e Ruth Rocha foi sensível
a essas mudanças, adaptando sua história a um novo público e a uma nova sociedade
que vislumbrava um ainda distante futuro em que todos poderiam ter voz, inclusive as
crianças.
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ARTE, VIDA E CONHECIMENTO ATRAVÉS DA OFERTA DA LITERATURA
Luciana Rebousas Cardoso de Almeida
(UFRRJ/IM PPGeduc)
Carlos Roberto de Carvalho
(UFRRJ/IM DES)
A oferta da literatura a uma criança dá a oportunidade para refletir sobre o
interesse de qualquer leitor, independe da idade, nasce à medida que esse direito lhe
é dado. Dessa forma, para que o leitor possa chegar a ler obras de autores grandiosos,
tais como Goethe e Dostoiévsky, assim como tantos outros, é preciso saber ouvir e
ler os clássicos universais desde cedo, fabulando e confabulando, a cada dia, cada
história, cada momento a ser vivido.
Todorov (2009), alguém que também considerava a literatura como algo
extremamente fundamental na construção de um sujeito, como forma de
conhecimento do homem, da história, de como ver o mundo, e não simplesmente de
um prazer estético, nos interroga com um ensinamento: “Que melhor introdução à
compreensão das paixões e dos comportamentos humanos do que uma imersão na
obra dos grandes escritores que se dedicam a essa tarefa há milênios?
O autor em “A literatura em perigo”, nos apresenta oito capítulos, sendo o
primeiro um prólogo e nele escreve sobre suas origens e ainda sobre o impacto que
as palavras lhe causaram quando ainda era um menino, e escreveu sobre a sua
trajetória enquanto leitor e crítico literário, declarou seu amor às palavras e revelou o
quão importante foi o ensino de literatura na sua vida.
Para ele e o que deveria ser para todos, a literatura é um objeto de condição
humana que amplia o nosso universo e é a melhor orientação para compreendermos
os seres humanos, pois ela tem o poder de agir na sociedade, ela é o testemunho da
história.
Ciência, arte e vida se encontram, à medida que a consciência sobre o direito
e o poder da literatura detêm os pensamentos, a partir das obras que podem e devem
fazer parte dos momentos da vida de cada pequeno leitor.
A oferta da literatura é e precisa ser um direito básico do ser humano, uma
primazia, pois tem o poder de nos desenvolver à medida que precisamos para viver
em harmonia.
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E Cândido (1989), corrobora com Todorov quando discorre: “A literatura
desenvolve em nós a quota de humanidade na medida em que nos torna mais
compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante”.
Seguindo nessa premissa, o Ministério da Mulher, Família e dos Direitos
Humanos, O Marco Legal da Primeira Infância (Lei nº 13.257/2016) trouxe importantes
avanços na proteção aos direitos das crianças brasileiras de até seis anos de idade,
ao estabelecer princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de
políticas públicas voltadas a meninos e meninas nessa faixa etária. Trata-se do
reconhecimento de que os primeiros mil dias (compreendendo a gestação e os dois
primeiros anos de vida) configuram uma janela de oportunidade única para o
desenvolvimento neurológico, cognitivo, psicomotor e emocional das crianças
Que esta Lei 13.257/2016 seja um motivo para entender que esse direito venha
a ser garantido a todas as crianças e, desse modo, adentrem no mundo da literatura
assim como você.
Nesse caso, por que não apresentar a literatura antes mesmo do mundo,
seguindo assim na primeira infância, talvez a etapa mais importante na sua construção
enquanto sujeito?
E por falar em sonho impossível, em “Pedagogia dos Sonhos Possíveis”, de
Paulo Freire vemos a educação para os direitos humanos como uma educação para
os sujeitos, devido à conquista de seus direitos e não pelos direitos que adquirem
como doação. A educação é indispensável para a transformação social. Além disso,
é importante destacar que o sonho de transformar a realidade injusta que insiste é
possível, desde que haja participação frequente das camadas populares.
Compreendendo assim, o livro Os Direitos do Pequeno Leitor (2017), uma obra
de Patrícia Auerbach e Odilon Moraes, uma adaptação para crianças de “Os direitos
inalienáveis do leitor”, de Daniel Pennac, funciona como auxílio nessa preparação. O
texto faz menção a vários clássicos da literatura infantil como “Onde vivem os
monstros”, de Maurice Sendak, e “Chapeuzinho Vermelho”, de Charles Perrault”.
O livro ilustra lindas imagens que compõem dez pequenas frases ritmadas,
abordando os direitos dos pequenos. A primeira ilustração já nos indica podemos
percorrer um longo e belo caminho. E mais, uma chave, em modelo antigo, colonial,
nos é apresentada como permissão para abrir novas portas, novas histórias. No total,
seis chaves para grandes pequenos leitores começarem as suas carreiras.
Todo pequeno leitor tem o direito:
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•

De ser o herói

(Mas também, por que não o vilão?), já que o menino que está estampado no
livro é um pirata. Pirata - herói?
•

De escolher o personagem principal

(Mas o personagem principal posso ser eu?)
•

De decidir quando e como quer ler

(No banheiro eu leio e tomo banho. Faço duas coisas!)
•

De brincar com as palavras

(Eu quero ler essa palavra e depois a outra da outra página, depois eu volto
aqui.)
•

De fazer amigos incríveis e levar a turma toda para passear
(Eu vou dá mamar para “tatá” – tartaruga.)
•

De fazer de conta
(Eu sou o porco.)

•

De levar a turma pela conversa...
(Vamos “andar” de barco.)
•

e saborear tudo que aprender.
(Pode comer a chave?)

•

De contar histórias, ouvir histórias e inventar tudo outra vez.

(E ler pela décima vez a mesma história com outros dez personagens diferentes
a cada narração.)
•

De sonhar sempre.... Com um final feliz.

(E abraçar a mediadora, a mãe toda vez que fecha o livro.) Às vezes no meio da
história.
O livro “Os Direitos do Pequeno Leitor” é uma leitura livre e sem obrigações.
Tudo é permitido na formação de grandes pequenos leitores. São eles, assim como
toda criança que escolhe o que e quando vai ler. O livro é um manifesto ao direito de
ler, seja como for.
Mas, ainda falando das chaves, Carlos Drummond de Andrade, em “Procura
da Poesia” nos fala sobre essas chaves:
Não faças versos sobre acontecimentos.
Não há criação nem morte perante a poesia.
Diante dela, a vida é um sol estático,
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não aquece nem ilumina.
As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não contam.
Não faças poesia com o corpo,
esse excelente, completo e confortável corpo, tão infenso à efusão lírica.
Tua gota de bile, tua careta de gozo ou de dor no escuro
são indiferentes.
Nem me reveles teus sentimentos,
que se prevalecem do equívoco e tentam a longa viagem.
O que pensas e sentes, isso ainda não é poesia.
Não cantes tua cidade, deixa-a em paz.
O canto não é o movimento das máquinas nem o segredo das casas.
Não é música ouvida de passagem, rumor do mar nas ruas junto à linha de espuma.
O canto não é a natureza
nem os homens em sociedade.
Para ele, chuva e noite, fadiga e esperança nada significam.
A poesia (não tires poesia das coisas)
elide sujeito e objeto.
Não dramatizes, não invoques,
não indagues. Não percas tempo em mentir.
Não te aborreças.
Teu iate de marfim, teu sapato de diamante,
vossas mazurcas e abusões, vossos esqueletos de família
desaparecem na curva do tempo, é algo imprestável.
Não recomponhas
tua sepultada e merencória infância.
Não osciles entre o espelho e a
memória em dissipação.
Que se dissipou, não era poesia.
Que se partiu, cristal não era.
Penetra surdamente no reino das palavras.
Lá estão os poemas que esperam ser escritos.
Estão paralisados, mas não há desespero,
há calma e frescura na superfície intata.
Ei-los sós e mudos, em estado de dicionário.
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Convive com teus poemas, antes de escrevê-los.
Tem paciência se obscuros. Calma, se te provocam.
Espera que cada um se realize e consume
com seu poder de palavra
e seu poder de silêncio.
Não forces o poema a desprender-se do limbo.
Não colhas no chão o poema que se perdeu.
Não adules o poema. Aceita-o
como ele aceitará sua forma definitiva e concentrada
no espaço.
Chega mais perto e contempla as palavras.
Cada uma
tem mil faces secretas sob a face neutra
e te pergunta, sem interesse pela resposta,
pobre ou terrível, que lhe deres:
Trouxeste a chave?
Repara:
ermas de melodia e conceito
elas se refugiaram na noite, as palavras.
Ainda úmidas e impregnadas de sono,
rolam num rio difícil e se transformam em desprezo.
Para tudo na vida precisamos escolher a chave certa, e é essa que abrirá o
melhor caminho. A chave do encantamento, da imaginação, aquela que irá desvendar
todas as palavras e as colocará em seu melhor contexto. E é nesse momento que a
literatura estará exercendo o seu papel.
Ler para uma criança é uma demonstração de carinho; ajuda a acalmar e a
mantê-la concentrada. Quem pensa que é perda de tempo ler para a barriga se
engana, pois, ao recontar as histórias aos recém-nascidos, percebe que eles
reconhecem as histórias que ouviram quando ainda estavam no útero.
Além de ser portadora de história e de nutrição infantil, a carga de matizes e
entonações que a voz adulta transporta também oferece à infância um texto
para uma escuta cada vez mais sutil e para o ensaio de sua própria voz. Os
adultos, esses corpos que cantam e parecem saber tudo sobre as palavras,
se constituem no modelo por excelência para a criança que se inicia na língua
materna: os tons, os encadeamentos e os novos vocábulos que eles
transmitem e que em ocasiões, mais que significados, suscitam múltiplas
interpretações, proporcionam um treinamento auditivo que fortalece a
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consciência metalinguística infantil, ou seja, a capacidade para “pensar” na
linguagem. (REYES, 2010, p. 51).

Yolanda Reyes desenvolveu uma experiência-piloto com bebês, crianças, pais
e professores, onde a partir dela passou a pensar sobre a importância dos primeiros
anos de vida na formação de novos leitores.
Reyes, em “Ler e brincar, tecer e cantar” nos presenteia com um maravilhoso
instrumento que destaca a importância da leitura desde cedo, e mostra o quanto é
prazeroso ler com as crianças pequenas.
O adulto que coloca a vida real em suspensão por um instante e adia as
obrigações para compartilhar um bom livro com o filho, ou o aluno, propicia a
renovação de um pacto simbólico já experimentado muitas vezes. E a
criança, ao mesmo tempo em que escuta histórias cada vez mais complexas,
lê nas entrelinhas que a leitura é um ato de encontro que faz valer a pena
deixar de lado outras tarefas urgentes da vida cotidiana às quais continua
sendo convidada. (REYES, 2012, p. 85).

“A Casa Imaginária” confirmou que o prazer pela leitura nos motiva, provoca,
encoraja, anima, atiça, estimula, instiga, vivifica, nos ocasiona um sentimento de
plenitude que nos leva a desenvolver os mais belos dos nossos desejos, desde os
mais infantis onde queremos ser heróis, passando por outros mais sombrios, onde
esses valentes pudessem ser tudo o que quisessem, fazer tudo que pudessem, ou
mais, que esses ousados, audaciosos e destemidos estivessem sempre ao nosso
lado. Já, na obra, Ler e brincar, tecer e cantar, a autora corrobora a importância do
adulto na oferta da leitura para a criança.
Sobre os bebês, O Instituto Emília lançou a revista digital Emília, em 2019,
comprometida com a democratização do livro e da leitura e com a promoção de uma
literatura de qualidade para os pequenos grandes leitores, formando leitores
conscientes de seu papel como agentes de intervenção e transformação social. O
Instituto, afim de democratizar o direito à leitura, produziu esse conteúdo para que
possa ser compartilhado “A pequena história dos bebês e dos livros:
Desde o primeiro ano de vida, o bebê mergulha com intensidade e vivacidade
na linguagem. Todo o ser participa: sua voz, seu corpo, seu olhar. Esta vida
intensa tem efeitos contagiosos sobre o entorno do bebê. Em todas as
culturas, esse é um momento privilegiado para transmitir-lhes as parlendas,
pequenas histórias com gestos, cantigas de ninar. Essas narrativas
acompanham as primeiras relações entre a mãe e o bebê e são relembradas
durante toda a infância. Na família e fora dela, essas vivências sempre
estarão associadas ao cuidado materno. (2019, p. 24).
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Mesmo antes do bebê completar seu primeiro ano ele já dá sinais de que a
literatura lhe faz bem.
Em

Cândido

(1989),

Louis

Joseph

Lebret

destaca

como

“bens

incompreensíveis” moradia, alimento, vestuário, instrução, saúde, a liberdade
individual, o amparo da justiça pública, a resistência à opressão, etc.; e também o
direito à crença, à opinião, ao lazer e, por que não, à arte e à literatura, enquanto que
os considerados supérfluos, como objetos de enfeites e cosméticos, são “bens
compreensíveis”. Como o que conceber aos humanos advém de como entendemos o
que cada um representa, e os que não podem ser negados a ninguém são bens
incompreensíveis, eis que a literatura não pode ser segregada, sendo ela um bem
incompreensível.
E continua Cândido (1989), discorrendo sobre o direito a literatura:
[…] o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos
essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa
disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de
penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da
complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. (p. 117).

A apreciação de livros se dá a partir do momento em que existe a oferta. Desde
cedo, apresentar histórias das mais diversas, sejam elas contadas e/ou encenadas,
fazendo-nos mergulhar em um mundo de imaginação onde somos e conquistamos o
que queremos. A leitura de obras como os clássicos universais nos proporciona
grandes viagens e, até mesmo, nos deixa seguir e enxergar, através deles, uma nova
leitura da vida, do mundo.
O livro “Como e por que ler os Clássicos Universais desde cedo” parte de
premissas evidentes, mas nem sempre compreendidas: ler não é obrigação, é direito;
clássico não é o que é velho, mas o que é eterno sem sair de moda; forçar a ler é
inocular o horror a livro; e, para começar a ler os clássicos, não é preciso ler o original,
nos conduzindo a uma irresistível viagem pelo maravilhoso mundo dos clássicos.
No primeiro capítulo, Clássicos, Crianças e Jovens, Jorge Luís Borges disserta:
Pegar um livro e abri-lo guarda a possibilidade do fato estético. O que são
as palavras dormindo num livro? O que são esses símbolos mortos? Nada,
absolutamente. O que é um livro se não abrimos? Simplesmente um cubo de
papel e couro, com folhas; mas se o lemos acontece algo especial, creio que
muda a cada vez. (MACHADO, 2009, p. 7).

Se o leitor travar conhecimento com um bom número de narrativas clássicas
desde pequeno, esses eventuais encontros com nossos mestres da língua portuguesa
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terão boas probabilidades de vir a acontecer quase naturalmente, depois, no final da
adolescência. E podem ser grandemente ajudados na escola por um bom
professor que traga para sua classe trechos escolhidos de algumas de suas leituras
clássicas preferidas, das quais seja capaz de falar com entusiasmo e paixão.
Não há mais dúvidas, se é que já houve, o quão é importante a leitura dos
clássicos para essa escrita. Não somente para uma futura vida acadêmica, mas sim,
para o desenvolvimento cognitivo e emocional que uma mãe quer para seu filho.
E mais uma vez, Ana Maria Machado afirma a importância da literatura:
Assim, a minha reivindicação de ler literatura (o que, evidentemente, inclui os
clássicos), porque é nosso direito, vem se somar uma determinação de ler
porque é uma forma de resistência. Esse patrimônio está sendo acumulado
há milênios, está à minha disposição, uma parte é minha e ninguém tasca.
(2009, p. 19).

Inicialmente, os livros são escolhidos pelo responsável, mas antes mesmo que
se imagina, criança começa a andar e já se debruçava sobre às prateleiras das
livrarias como se escolhendo o seu preferido.
Entre as fraldas e as mamadeiras é possível, e deve ser um direito a toda
criança.
Seja sentada, deitava ou até mesmo no banho, a literatura pode e deve ser
ofertada aos pequenos, mesmo que as histórias começaram a serem lidas de trás
para a frente, em páginas pares, e, às vezes, ficar centrada somente na capa. E assim
vai se constituindo a literatura, assim como a comunicação verbal através do vínculo
da díade mãe-bebê.
Os novos caminhos que se abrem à imaginação da criança também podem
ser percorridos nos livros que lhe são lidos ou aqueles que ela mesma
“devora” – e o verbo é literal porque além de ler om as mãos e os ouvidos, a
meninada lê com a boca e os dentes, como se provando o mundo. Graças à
companhia dos adultos, as histórias vão se tornando mais complexas e os
simples livros de banho ou os de capa dura que mostravam imagens similares
ao do contexto infantil – a família, a hora de comer e de tomar banho ou os
animais – dão lugar aos que exploram mundos da mente. Assim, a criança
vai experimentando na literatura o que já experimentou nessa etapa de sua
vida que a linguagem não só nomeia o que se vê como o que se sente e o
que se deseja. (REYES, 2010, p. 51-52).

Logo, a literatura é essencial para a orientação do indivíduo, seja social e
emocionalmente. Não é possível existir uma sociedade igualitária sem a literatura. Um
ser humano não pode viver e se desenvolver tão somente para o labor, mas também
para um universo lúdico onde tem a possibilidade de experimentar outras histórias e
mergulhar no universo das fábulas, dos contos.
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CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS: PROCESSOS DE (RE)INVENÇÃO NAS
NARRATIVAS COM AS CRIANÇAS
Luiza Corrêa Cunha
(UNIVILLE - Bolsista CAPES)
Silvia Sell Duarte Pillotto
(UNIVILLE)
Berenice Rocha Zabbot Garcia
(UNIVILLE)
Introdução: a prática educativa de contação de histórias
A educação como um todo, seja ela formal ou informal, é um campo repleto de
possibilidades, que vai além do ensino de técnicas e métodos, tem como papel
fundamental a humanização. Freire (1980, p. 57) dizia que a educação deveria
contribuir para que o homem passasse de homem-objeto para homem-sujeito.
E esta passagem, absolutamente indispensável à humanização do homem
brasileiro, não poderia ser feita nem pelo engodo, nem pelo medo, nem pela
força. Mas, por uma educação que, por ser educação, haveria de ser
corajosa, propondo ao povo a reflexão sobre si mesmo, sobre seu tempo,
sobre suas responsabilidades, sobre seu papel no novo clima cultural da
época de transição.

É partindo desta ideia de educação, que práticas educativas que despertem a
sensibilidade e a criticidade das crianças, que as afetem e as possibilitem ampliar
suas formas de pensar e ver o mundo são tão necessárias atualmente. Vivemos em
uma sociedade que se desfaz com rapidez das relações, que se importa muito com
as atividades comerciais e tecnológicas e que dá cada vez menos relevância para a
empatia, a afetividade, para o desenvolvimento do sujeito como ser humano. Ser
humano que se importa com os outros, com o meio onde vive; ser humano que busca
uma educação de âmbito social e educacional, que esteja envolvida no processo de
(trans)formação do mundo, com criticidade e pensamento autônomo. Segundo
Cagneti (2013, p. 11), "[...] a leitura, em contrapartida, pede, naturalmente, o que esse
mundo

pós-moderno

descarta:

entrega,

concentração,

fidelidade,

crítica,

cumplicidade, retorno, reflexão, criação, recreação".
A literatura oportuniza a criança a liberdade para ela ser o que quiser,
instigando-a a criar livremente. "Acreditamos, pois, que a leitura literária possa
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contribuir para a emancipação do sujeito, libertando-o do processo de massificação a
que se vê submetido pela informação dirigida, que encobre as contradições e que não
faz apelo crítico" (YUNES; PONDÉ, 1989, p. 32).
Aprofundando ainda mais o que representa e o que é literatura infantil, Coelho
(2000, p.10) assegura que: "Literatura é arte e, como tal, as relações de aprendizagem
e vivência, que se estabelecem entre ela e o indivíduo, são fundamentais para que
este alcance sua formação integral (sua consciência do eu + o outro + mundo, em
harmonia dinâmica)."
Na pesquisa realizada o intuito não está sendo o de ensinar as crianças a lerem
e a escreverem, focado na alfabetização, tão pouco a melhorarem seus desenhos a
partir das histórias ou entendimentos (interpretações) sobre os livros de literatura
infantil. A intenção tem sido, o de apresentar a literatura como uma linguagem que
pode contribuir com o conhecimento sensível das crianças, levando-as a serem
autoras dos seus próprios saberes pela experiência em narrar e narra-se.
O trabalho com a literatura e com as histórias nas instituições educativas, deve
ser considerado como processo formativo de si e do outro. Não podendo ser reduzidos
como ‘puro entretenimento’ para preencher as aulas nos momentos em que não há
outra ‘atividade’, e muito menos como somente ‘recursos’ para ensinar ‘conteúdos
programáticos’. De acordo com Machado (2004, p. 29) "[...] se os contos forem pontos
de partida para a aprendizagem dos conteúdos escolares - se forem -, é importante
que não sejam reduzidos a meras estratégicas didáticas."
Nas práticas educativas literárias propostas neste artigo, pensa-se a contação
de histórias como algo intrínseco na infância, que é próprio das crianças e de seu
cotidiano. Uma prática por si só é de fundamental importância para o
desenvolvimento, contribuindo para os processos cognitivos e sensíveis.
Porém, nas instituições de Educação Infantil, as histórias nem sempre são
creditadas de acordo com seu valor, e sim, como um mero recurso pedagógico, que
complementa os assuntos estudados. Segundo Busatto (2012, p. 10):
Geralmente, enquanto o professor lê, ele aproveita as figuras para ilustrar sua
leitura, o que por si descaracteriza a narrativa, que pressupõe a voz sendo
materializada e os afetos sendo oferecidos aos ouvintes, sem que nenhum
outro elemento interfira nessa performance.

Busatto (2012) nos aponta ainda, que contar histórias contribui para formar
leitores, para fazer da diversidade cultural um fato, para valorizar as diferentes etnias,
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para manter a história viva, para sensibilizar e para mobilizar o imaginário infantil.
Além disso, quando as crianças escutam histórias, percebem-se nos personagens, e
a partir disso, constroem suas identidades, baseadas nos retratos das narrativas e
representações de nossa sociedade.
Para que efetivamente tenhamos leitores assíduos, críticos e sensíveis, é
preciso que as crianças estejam então inseridas neste contexto de literatura. Por isso,
a fundamental tarefa do professor de Educação Infantil, que apresenta os livros às
crianças, contando histórias e provocando a imaginação, bem como a interação com
o outro e com o mundo, seja real ou imagético. De acordo com Yunes e Pondé (1989,
p. 60): "[...] o hábito da leitura se forma 'antes' mesmo do saber ler - é ouvindo histórias
que se 'treina' a relação com o mundo."
A contação de história é uma prática que vai além da codificação e
decodificação das letras, está intrinsecamente ligada à sensibilidade, despertando o
sentir, o ser e o estar.
A contação de história distingue-se da leitura justamente pelo seu viés estético.
Segundo Meira (2014, p. 55): "[...] aprendizagem estética é o fator de discernimento
sensível, processo cognitivo que ocorre simultaneamente com a percepção, atenção,
memória e imaginação". Isto não quer dizer que realizar uma leitura seja menos
importante como uma prática que mobiliza a formação de leitores. Mas, a contação
de história, aqui apresentada é distinta, uma vez que os seus processos estão
atrelados à sensibilidade. Ainda de acordo com Meira (2014, p. 56): "[...] experiência
estética é acima de tudo o mais, evento, algo que acontece em um tempo e lugar para
e por alguém. O grau de interesse nesse evento produz a atenção suficiente ao
acontecer."
A contação exige um preparo da linguagem oral, corporal e visual, pois é
necessário dar vozes e entonações aos personagens e acontecimentos do enredo, e
também movimentos corporais à história. Desse modo, entendendo a prática sensível
da contação como arte, Machado (2004, p. 28) declara que
[...] o importante não é querer saber qual o efeito que os contos tradicionais
exercem sobre cada criança, ou mesmo "querer produzir um tal efeito", e sim
entender que para cada uma delas aquela história traz a oportunidade de
organizar suas imagens internas em uma forma que faz sentido para ela
naquele momento. É como se ela pudesse passear pelo reino das
possibilidades de significar, reinventado para si mesma a sua história naquele
momento. E esse passeio pode ensinar sobre a aventura humana no domínio
do imaginário.
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Não temos buscado respostas das crianças sobre os livros lidos e contados, e
sim, entender como as histórias se manifestam no imaginário infantil e se elas são
fruidoras para a criação e invenção das narrativas das crianças.
Caminhos metodológicos
A pesquisa está sendo realizada in loco (Colégio Univille em Joinville - SC),
possibilitando assim uma investigação apurada dos sujeitos. A abordagem da
pesquisa centra-se na narrativa, pois para Martins, Souza e Tourinho (2017, p.13) "[...]
narrativas são construídas na experiência como atos de formação e transformações
de

episódios

que,

elaborados,

produzem

diversas

temporalidades,

novas

significações e outras histórias vividas." Dessa forma, na educação e na arte, esse
tipo de abordagem é ainda mais presente, porque em ambas, existe a experiência.
Ainda de acordo com os mesmos autores, "[...] histórias de vida, arte e educação
formam um tríptico no qual encontramos imagens de convergência, algumas
apontando em direção comum e outras expandindo e abrindo para pontos que podem
ser constantemente interrogados, transformados, rearranjados" (2017, p. 14).
Reforçando a ideia de narrativas por meio de experiências, temos Clandinin e
Connelly (2015, p. 48) que dizem: "[...] a vida — como ela é para nós e para os outros
— é preenchida de fragmentos narrativos, decretados em momentos históricos de
tempo e espaço, e refletidos e entendidos em termos de unidades narrativas e
descontinuidades". As experiências são temporais, mas podemos eternizá-las e usar
os saberes contidos nelas por meio da narrativa. "Para as ciências sociais, [...],
experiência é uma palavra-chave. Educação e estudos em Educação são formas de
experiência. [...] Narrativa é o melhor modo de representar e entender a experiência"
(CLANDININ; CONNELLY, 2015, p. 48).
Ainda dialogando sobre pesquisa narrativa, Benjamin (1994, p. 198) aponta que
"[...] a experiência que passa de pessoa a pessoa, é a fonte a que recorrem todos os
narradores". Isso está acontecendo na forma de narrar as falas das crianças, suas
experiências e minhas experiências provenientes do contexto em que estamos
inseridos.
Os dados estão sendo coletados/produzidos a partir das práticas educativas
realizadas com 12 crianças da turma do Pré B do Colégio Univille. Bem como as
observações e os registros que estão sendo feitos por meio de fotografias, filmagens,
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anotações em diário de bordo, narrativas, produções orais das histórias e
manifestações artísticas das crianças.
Está pesquisa, como já mencionado anteriormente, não tem o intuito de dar
respostas definitivas do que será (des)velado nas pistas, mas de mobilizar, fazer
pensar a experiência e o que pode ser vivido durante os processos formativos das
crianças. A narrativa nos ajuda nesta questão, pois, segundo Hernández (2017) ela
nos oferece a oportunidade de deixar vazios, e de dar a possibilidade ao leitor de
completar o relato. Não da forma a se aproximar do relativismo, senão não haveria
pesquisa, mas sim, da forma como é definida por Benjamin (1994, p. 205):
A narrativa, que durante tanto tempo floresceu num meio artesão – no campo,
no mar e na cidade –, é ela própria, num certo sentido, uma forma artesanal
de comunicação. Ela não está interessada em transmitir o “puro em si” da
coisa narrada, como uma informação ou um relatório. Ela mergulha a coisa
na vida do narrador para em seguida retirá-la dele. Assim se imprime na
narrativa a marca do narrador, como a mão do oleiro na argila do vaso.

Sendo a narrativa uma comunicação que desbrava caminhos do conhecimento
e aprendizagem para o pesquisador (eu - narradora), sujeitos coautores da pesquisa
(as crianças que narram) e leitores deste artigo.
Experiências sensíveis com a infância
Por que pesquisar com crianças? Porque suas narrativas são significativas e
pouco escutadas. Esse é um processo que ocorre muito antes de 1960, da pouca
valorização do ‘dizer’ da infância. Após esse período, com alguns marcos históricos
no Brasil como a criação do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, em 1990, e
a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB, em 1996, "[...] o
interesse em desenvolver pesquisas com crianças, tem crescido substancialmente.
Em todo o desenrolar do século XX foi possível promover concepções sobre o que é
a infância" (FILHO; PRADO, 2011, p. 01) nas pesquisas brasileiras. Mas será mesmo
que essas pesquisas estão para além do olhar do egocêntrico do adulto, pensando
nas vozes das crianças e no contexto de suas infâncias?
A pesquisa em andamento não é sobre crianças somente, e sim, com crianças,
sendo elas coautoras de todo o processo de investigação e inventabilidade. Cunha e
Carvalho (2017, p. 25) afirmam que as crianças: "[...] têm compromisso com o seu
imaginário e com suas formas singulares e enviesadas de mostrarem seus mundos".
Ainda de acordo com as autoras:
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É importante evitar que as ações pedagógicas estejam sustentadas em
temas adultos a serem registrados pelas crianças, mas, sim, temas
originários das experiências e vivências infantis, para que seus saberes
possam vir à tona, desencadeando-se processos imaginativos (CUNHA;
CARVALHO, 2017, p. 24).

Portanto, é fundamental que avancemos nas pesquisas que tratam apenas da
visão adulta do pesquisador para pesquisas que levem em conta a voz das crianças
como coautoras/autoras de todo o processo de investigação.
Pensando sobre a constituição dos sujeitos, e as transformações ao longo de suas vidas,
as palavras de Agamben (2008) e Larrosa (2016) são a fundamentação necessária para entender
a necessidade das experiências na Educação Infantil, das várias formas de aprendizagem e
práticas educativas/sensíveis na infância.
De acordo com o autor Agamben (2008), a origem da experiência é a infância, é na
infância que a história dos seres humanos inicia. Com a linguagem é possível traduzir o ‘eu
penso’ dos sujeitos. Só com a linguagem é que o sujeito se constitui como ser pensante e de
subjetividade. "A infância é a origem da linguagem, e a linguagem é a origem da infância"
(AGAMBEN, 2008, p. 59). Ou seja, as crianças passam da fase inicial sem a linguagem,
intitulada pelo autor como ‘infância’, para a fase de maturidade, conhecimento de si e do seu
contexto, com linguagem, intitulada por Agamben (2008) como ‘experiência’.
Na pesquisa, as práticas educativas de contação e leitura de histórias como o início da
‘experiência’, na fase da ‘infância’. E o conceito concreto de ‘experiência’, na fase de
maturidade da linguagem, a partir das narrativas das crianças sendo exteriorizadas. As práticas
educativas realizadas foram experiência porque, conforme Larrosa (2016, p.18): “[...] a
experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca”.
Ao total já foram realizados sete encontros com a turma do Pré B e abordados
cinco livros da literatura infantil de grande circulação nos últimos dez anos.
Os encontros contaram com a escuta de uma história da literatura infantil e em
seguida a realização de uma experiência sensível que pudesse despertar a narrativa
das crianças, podendo ser algo corporal, musical, teatral, entre outros processos
artísticos. A cada encontro o intuito era de uma experiência singular, como nas
palavras de Agamben (2008) e Larrosa (2016).
Os

livros

abordados

nos

encontros

foram

divididos

em

eixos

temáticos/categorias. Estes foram: natureza e sentimentos (saudade/amor). Para
cada história, de cada um dos temas, foi utilizada uma contação e uma experiência
sensível.
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No eixo natureza os livros narrados foram: Folha (Stephen Michael King), uma
narrativa visual em que as crianças contaram a história ao mesmo tempo em que
escutavam os desfechos principais, e após (re)criaram o desenho do personagem
utilizando folhas secas e galhos; Uma lagarta muito comilona (Eric Carle), um livro
pop up, em que as crianças se surpreenderam com o designer e com os efeitos
gráficos da obra, e logo após tiveram um momento de inventabilidade fazendo por
meio de uma canção os movimentos corporais da lagarta e da borboleta da história.
E por fim, A árvore generosa (Shel Silverstein), onde as crianças vivenciaram a busca
e a projeção através de um retroprojetor alguns elementos da natureza e com os
mesmos elementos puderam confeccionar mandalas para pendurarem na árvore do
Colégio, como uma demonstração de generosidade com ela.
Com muita delicadeza ao serem indagadas em como sermos generosos com
a natureza, com as árvores, a fala de uma das crianças foi: Cuidar dela, fazer coisas
de bem para ela. Um dia quando eu estava assistindo um episódio na TV, da Lelê e
do Linguiça, vi que a árvore ia ser cortada, dai as crianças falaram que não poderia
cortar a árvore, mas o homem não conseguia resistir. No final ele não cortou porque
tinha uns passarinhos raros lá (Pamela, 6 anos).
Outras crianças ainda completam: Temos que dar água para ela e cuidar das
plantinhas (Gabriela, 6 anos). Temos que brincar, não jogar lixo na árvore, em lugar
nenhum, só no lixeiro. Isso é ser generoso. Se cortar os galhos e as plantas, não é
bom (Lorenzo, 6 anos). Temos que dar água para ela, dar muita comida para ela,
muitos abraços e beijos (Cauã, 5 anos).
Mais duas crianças sintetizam os pensamentos dos demais com as seguintes
falas: Não podemos cortar a árvore porque senão ficamos sem ar, e nem arrancar as
folhas porque senão não teremos mais sombras (Gabriel, 5 anos). Devemos brincar
com a árvore, sentar na árvore, amar a árvore (João Victor, 6 anos).
No eixo sentimentos (saudade/amor) os livros mediados foram: Jornada (Aaron
Becker), outra narrativa visual. Obra ganhadora de diversos prêmios na lista dos dez
melhores livros ilustrados para crianças do The New York Times. Oralmente as
crianças puderam dar o seu próprio rumo a história, narrando os acontecimentos de
forma corporal e também por meio de uma construção coletiva em roda de conversa.
Sendo o enredo conduzido somente pelas imagens; a outra história deste mesmo eixo
temático foi Macaquinho (Ronaldo Simões Coelho), que por ser uma narrativa
acumulativa e que contém uma música, teve a efetiva participação das crianças
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durante todos os momentos da contação. A história discutia o sentimento saudade,
que o filho tinha do pai, porque o pai trabalhava demais. Então, a questão feita as
crianças foi justamente o que significa o sentimento saudade.
Algumas respostas diante desta pergunta tão difícil foram: Saudade é quando
a pessoa quer ver de volta e daí ela dá um abraço (Miguel, 5 anos). Saudade é quando
você sente do seu bichinho, do seu amigo, daquilo tudo que você já perdeu (Lorenzo,
6 anos). Saudade é quando uma pessoa muda para outro lugar, ou quando ela não
quer ser amiga mais da criança. Quando você tem um amigo e o amigo 'desgosta' e
vai brincar com outra criança (Lorena, 6 anos). Saudade é quando alguém está longe
e a gente não vê quase nunca (Lara, 6 anos). Saudade é saudade do pai e da mãe.
Saudade é cuidar! (Rafael, 6 anos).
Neste estudo tem-se respeitado, refletido e (re)significando as narrativas das crianças.
Bem como investigando os processos inventivos e de criação no contexto da primeira infância,
e neste sentido, as práticas educativas realizadas despertaram e mobilizaram as crianças não
somente para seus processos cognitivos, mas também para a criação de suas próprias narrativas
de criação, imaginação; sentidos e criticidade.
O sujeito cria por necessidade, e esta não está somente circunscrita no campo
das artes, e sim em todo os processos humanos. Portanto, mobilizar tais processos
inventivos e criativos também caberia nos contextos da Educação Infantil, e podem
ser importantes nas práticas educativas e na construção de sujeitos autônomos,
críticos e sensíveis perante a realidade em que estão inseridos. Para Ostrower (2014,
p. 10):
[...] o homem cria, não apenas porque quer, ou porque gosta, e sim porque
precisa; ele só pode crescer, como ser humano, coerentemente, ordenando,
dando forma, criando. Os processos de criação ocorrem no âmbito da
intuição. [...] toda experiência possível ao indivíduo, também a racional, tratase de processos essencialmente intuitivos.

O sujeito cria por ser essa uma necessidade primordial do ser humano, parte
de sua linguagem. Nem sempre tratamos como importante os processos inventivos e
criativos nas instituições educativas, mas eles são essências na vida do ser humano
para o seu desenvolvimento integral, principalmente em aspectos cognitivos e
sensíveis.
Ainda sobre os processos de criação Pillotto (2007, p. 116) afirma que:
O fazer criativo sempre se desdobra numa simultânea exteriorização e
interiorização da experiência da vida, numa compreensão maior de si própria
e numa constante abertura de novas perspectivas do ser. Cada um de nós
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só pode falar em nome de suas próprias experiências e a partir de sua própria
visão de mundo.

Para Meira e Pillotto (2010), a criação está vincula à sensibilidade e à
afetividade. A afetividade é um dos fundamentos da Educação Infantil, por isso,
também apresento esse ambiente, como propício para os processos inventivos, pois
[...] é capacidade inerente de a todos os seres humanos, mesmo em
diferentes graus. Todos nós somos capazes de criar e nos relacionarmos
afetivamente. Dessa forma, é possível entender a criação e o afeto como uma
abertura permanente de entrada de sensações, de impressões e interações
(MEIRA; PILLOTTO, 2010, p. 28).

Este fazer criativo na educação se revela crucial para uma prática que promova
abertura para novas experiências. Um espaço de acolhimento destes sujeitos com
suas próprias experiências de vida, e suas visões de mundo. No compartilhamento de
experiências e saberes, no encontro de singularidades múltiplas é possível a
constituição de novos pensares, ou seja, de sujeitos mais sensíveis e críticos.
Considerações (quase) finais
A pesquisa evidenciou que as crianças conseguem criar muito mais a partir de
suas experiências literárias, que lhes proporcionam o conhecimento de si e do outro.
Após as contações de histórias as crianças mostravam-se dispostas a participar dos
diálogos frente aos assuntos temáticos dos livros e conseguiam expressar com
propriedade seus pensamentos.
Desse modo, compreende-se que na potência do ser, a criação acontece à luz
da sensibilidade. Assim, quanto mais forem oportunizadas experiências literárias e
sensíveis, de alegria e plenitude, maiores serão as possibilidades dos humanos em
construir novas formas de pensar e de encontrar sentidos que ampliem suas
aprendizagens e realidades.
A pesquisa está acontecendo junto as crianças narradoras para se fazer pensar
sobre as práticas que despertem a sensibilidade na educação, para falar sobre a
formação de leitores e sobretudo de sujeitos criadores; para ecoar sobre a importância
da literatura (para o desenvolvimento e para além dele), para dialogar sobre os atos
de contação, leitura de histórias que humanizam e fazem refletir.
Este fragmento da pesquisa pode se constituir em material importante para
pensar a prática da contação de histórias nas instituições educativas, não sendo
apenas recurso didático/pedagógico, tão pouco um passatempo simples, e sim, uma
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experiência sensível única. Assim, a pesquisa é grande valia para professores,
estudantes na área de educação, e em geral, pode auxiliar nos estudos sobre a
Educação Infantil, práticas educativas literárias com a infância e narrativas infantis.
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ARTE NARRATIVA E A FORMAÇÃO DOS CONTADORES DE HISTÓRIA
Maria das Graças Nicacio
(Universidade Federal de Lavras - UFLA)
Mediante a intenção de iniciar o presente trabalho, contendo uma abordagem
referente a Arte Narrativa, ouso introduzi-lo com uma breve narrativa que apresentará
uma parte da minha caminhada... Caminhada essa que me fez chegar até aqui!
Existem enumeras maneiras para iniciarmos uma história. De acordo com
Oxford English Dictionary (OED, 2005), que é considerado como um dos mais
conceituados dicionários ingleses, a expressão “Era uma vez” tem sido utilizada desde
pelo menos 1380. Por ser muito utilizada, pode ser considerada até mesmo como uma
expressão clichê. Sendo clichê ou não, aí vamos nós: Era uma vez uma menina
sonhadora de olhar vivo e mente positiva. Não recordo com precisão quando ou quem
me deu o primeiro livro, mas que eu gostava... Gostava não, amava e amo ler, isso
sim é uma recordação que marcou meu coração com tamanha exatidão!
De acordo com Coelho (2006), as histórias podem ser consideradas como
importantes alimentos para a imaginação. Acredito que o principal encantamento dos
livros é o de nos permitir viajar sem termos que sair do lugar. Sempre que realizava
uma leitura, encontrava nos livros um mundo só para mim! Ficava imaginando,
viajando em lugares dos quais as pessoas se amassem incondicionalmente, onde a
alegria pudesse ser a marca registrada de cada encontro. Cresci com a esperança de
que o amor fosse sempre o nosso guia pela estrada da vida.
Minha mãe trabalhava todos os dias como empregada doméstica para nos
sustentar. Então por ser a filha mais velha eu tinha a responsabilidade de cuidar dos
meus três irmãos, que por sinal não gostavam de ler, em contra partida, tinham uma
habilidade incrível para fazer “arte”. Com a intenção de tentar aquietá-los, como eu
gostava de ler, juntava todos em um cantinho para juntos embarcarmos em grandes
viagens através da contação de histórias. Quando todos se aquietavam e resolviam
fazer outras coisas, lá ia eu para outro cantinho viajar nas páginas de mais e mais
livros. Gostava de histórias de aventuras, que despertavam minha imaginação, mas
posso dizer que as biografias de pessoas importantes, como Rui Barbosa e a forma
como ele calou uma multidão inteira nos Estados Unidos, quando ao ser apresentado,
o vaiaram por ser “baixinho e “baiano” como diziam. Sua resposta não foi de irritação,

147

nem ofensa, mas com apenas uma pergunta extremamente competente que calou
multidões: “Em que línguas quereis que eu vos fale?” (Rui Barbosa apud Revista Isto
É, 2017, p.2). Ah! Como me deliciava com esse tipo de leitura, me sentia animada e
com vontade de mais. Livros de Poesias também eram meu fascínio, que com seu
encantamento contavam histórias através de rimas, causos e contos. Com o tempo
comecei a declamar muitas dessas histórias. Cada uma mais linda do que a outra.
Uma das que mais gostava era “MOÇA ME DÁ UMA ROSA” (França 1984,
p.195,196).
“[...]Era um triste contraste aquele, distinguido numa encosta
escarpada e em um vale florido. Lá no alto o barraco ao vento se
inclinava. No vale, um palacete, no entanto se enfeitava de rosas,
de jasmim e de pássaros joviais que alvejam cantando nos lindos
roseirais.” [...] Era naquela parte estreita da paisagem que
antônimos cruéis na louca voragem da vida singular excêntrica ou
profana confundem na incerteza a indagação humana:
No casebre de zinco o garoto pretinho, vivia a contemplar das
palhas do seu ninho, lá embaixo ao sopé do morro proletário o
formoso jardim do seu sonho diário que na sua alma infantil de
ingênuo expectador representa o céu numa festa de flor
E nesse doce enlevo de angélico semblante ele a descortinou
olhando a fascinante no veludo cristal da colora formosa, daquela
linda flor, daquela linda rosa! [...]”. (FRANÇA, 1983, p.195-196).

Partindo dessas experiências, com todas as histórias, contos, poesias, causos,
mitos e lendas me fizeram pensar e refletir sobre a importância de uma boa história
narrada. Em meus estudos deparei-me com as autoras Matos & Sorsy (2005, p.35) e
em uma de suas abordagens elas alegam que no momento da narrativa, faz-se
necessário “[...] escolher, entre todas as palavras, aquela que têm maior força para
transmitir os significados”. Quantos situações vividas, as vezes afloradas, ou quem
sabe quantos desejos e/ou aspirações são aguçados no momento de uma boa
contação de histórias. Encanto-me com o poder das narrativas em nossas vidas. E
por esse motivo sigo afirmando que através do habito de ler, contar, gravar e recontar
histórias, acabei me tornando poetisa, pedagoga e contadora de histórias.
Abramovich (1993), diz que se acreditamos na transformação de nossas
práticas pedagógicas, devemos resignificar a importância de se contar histórias junto
aos professores/as e demais interessados/as nesta ação. Partindo das palavras de
Abramovich, afirmo que “Eu, Maria das Graças Nicacio, também conhecida como Lia,
Professora, Contadora de Histórias e Poetisa”, acredito nessa transformação, nesse
diferencial para a educação, sendo assim idealizei este projeto afim de contribuir, de
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alguma maneira, com as pessoas que gostam de ler, contar, recontar e/ou ouvir
histórias.
Portanto este trabalho tem como ponto de partida apresentar um estudo
reflexivo sobre a discussão teórica a respeito da arte de contar histórias. O trabalho é
parte de uma pesquisa, que tem como base, um estudo aprofundado da arte narrativa
e com olhar para a compreensão do processo de formação dos/as contadores/as de
histórias. Assim, considerando o ato de contar histórias como uma atividade atrativa
na formação de leitores: o que se discute sobre a arte narrativa com vistas à atividade
de contar histórias? De que forma os contadores organizam suas narrativas ou sua
performance interpretativa para realizar suas atividades? Como ocorrem as escolhas
das narrativas pelos contadores de histórias? Diante disso, pretende-se apresentar
uma reflexão a partir da primeira questão proposta a respeito das discussões teóricas
sobre a arte narrativa.
Desenvolveu-se uma pesquisa de abordagem qualitativa, de caráter
bibliográfico com base nos estudos de Benjamin (1994); Machado (2015), Busatto
(2012, 2013), em diálogo com outros autores que discutem a temática. Dessa maneira
pode-se destacar que arte narrativa, por ser uma prática sociocultural, reveste-se da
repleta complexidade, o que aguça interesses investigativos de diferentes
pesquisadores, de modo que os estudos demonstram, a princípio, três grandes
vertentes: uma voltada para a conceituação da arte narrativa, outra para o papel do
contador de histórias e outra que retrata uma preocupação em descrever a formação
dos contadores, com ênfase nas habilidades narrativas.
Quem já observou uma criança desenhando e/ou brincando, consegue
perceber a facilidade que apresentam em expressar sentimentos e novos sentidos
aos momentos e objetos, ou seja, facilmente representam novas maneiras de
interpretar. A casca da árvore, por exemplo, vira um barquinho, o boneco de palito de
picolé ganha nome e personalidade, uma cor no desenho serve para alegrar o sol, a
lua ganha vida e voz para conversar com as estrelas, isso tudo sem aparentemente
nos apresentarem quaisquer dificuldades. Sendo assim, pode-se dizer que tudo isso
indica que há aí uma abertura muito grande para se fazer toda uma preparação para
o uso da narrativa, que segundo Busatto (2012/2013), Benjamin (1994), Oliveira &
Spíndola (2008), Machado (2003), Coelho (2006), dentre outros, indicam ser um
processo extremamente importante para a formação da linguagem e da escrita. Neste
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caso, acredita-se que o/a contador/a de histórias tem todo um terreno fértil para
encantar e se encantar.
As autoras Ana Oliveira e Arlinda Spíndola (2008) dizem que o impulso de
contar histórias deve ter nascido no/a homem/mulher, a partir do momento em que
ele/a sentiu necessidade de comunicar aos outros/as alguma de suas experiências,
sendo que esta vivência poderia fazer sentido e ter significação para todos/as. Essa
é uma oportunidade de explorar o ambiente, entrar no mundo de quem ouve a história
narrada, conhecer seu mundo, responder as perguntas que vão na direção de seus
interesses: O que é? Por quê? Para que? Como funciona? Onde? Quando? Quem
fez? Todas essas perguntas entrelaçadas ao interesse e sonhos de quem ouvi,
sugerem a necessidade de montar um trabalho a partir do qual a exploração do
ambiente, da natureza, dos objetos do cotidiano tenha amplo espaço para narrativa
da descoberta, da percepção do todo, do concreto, tanto no que diz respeito a
natureza como no que se refere as relações e realizações humanas, pelas marcas
que deixamos no mundo de quem ouve. Como comenta (Machado ,2015, p. 32)
“Nessa trilha, o que tenho feito é seguir as histórias. São elas que me indicam por
onde ir.” Sendo assim, concluímos que não deve existir nenhum pensamento
tendencioso com muitas explicações ou cheios de aparatos. A história deve ser
narrada de maneira simples e objetiva, não quero com isso dizer que a narrativa não
deva vir cheia de entusiasmo, dinamismo e coerência. Segundo Walter Benjamin na
obra o narrador diz que “quanto maior a naturalidade com que o narrador renuncia às
sutilezas psicológicas, mais facilmente a história se gravará na memória do ouvinte,
mais completamente ela se assimilará à sua própria experiência” (BENJAMIN, 1994,
pg.9) É bem verdade que quando falamos de naturalidade, ao narrar uma história,
estamos falando de algo espontâneo, que vem de dentro para fora. O prazer de
simplesmente contar alguma coisa que julgo ser importante para aquele que está
ouvindo, de maneira compreensiva e agradável.
A história narrada deve ser atrativa e dinâmica, despertando a atenção de quem
ouve. As autoras Oliveira & Spindola (2008) dizem que devemos ter uma noção exata
do que se vai passar, ou seja, devemos nos familiarizar com o conteúdo da história
escolhida antes de apresenta-las. Assim como Oliveira e Spindola, Abramovich (1993,
p.20) também diz que “antes de ser lido para as crianças, o livro precisa ter sido lida
pelo narrador.”
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Em sábias palavras, Oliveira & Spindola (2008, p.76) nos apresentam que “o
leitor/ouvinte, ao iniciar sua trajetória no mundo literário, gosta de ouvir diversas vezes
a mesma história e está sempre pedindo: Conte outra vez...” Mas quem é que resiste
à uma história bem contada, bem narrada? Cada vez que se ouvi, se tem vontade
ouvir novamente. Esse desejo se dá quando o ouvinte se identifica com o que está
sendo contado. Então, faz-se necessário e importante destacar que não devemos
esquecer os reais interesses de cada ouvinte. Por esse motivo, partindo de uma
pesquisa realizada por Coelho (2006, p.15), destaca-se os possíveis interesses de
cada faixa etária, sendo eles:
•
Crianças até três anos preferem: histórias de bichinhos,
brinquedos, objetos, seres da natureza (humanizados) e histórias
de crianças;
•
Crianças de três a cinco anos: histórias de repetição,
acumulativas e histórias de fadas;
•
Crianças de seis e sete anos: histórias de crianças animais,
encantamento, aventuras no ambiente próximo (família,
comunidade) e histórias de fadas;
•
Crianças de oito anos: histórias de fada com enredo mais
elaborado e histórias humorísticas;
•
Crianças de nove anos: histórias de fadas e histórias
vinculadas à realidade;
•
Crianças de dez anos em diante preferem: histórias de
aventuras, narrativas de viagens, explorações, invenções, fábulas,
mitos e lendas.

Precisamente, deve se respeitar as faixas etárias citadas por coelho, para se
obter êxito, afinal sem interesse do ouvinte não há interação e nem envolvimento da
narrativa É importante notar também que as faixas etárias acima citadas vem
acompanhada de toda uma vivência e amadurecimento, e visão de mundo. Por isso
que a compreensão e interesse do ouvinte vem dentro dessa escala.
E ainda Abramovich ressalta o efeito desse dialogo na narrativa quando esse
limite, creio eu, das etapas segundo Coelho são respeitados.
Abramovich (1993, p.23) “ouvir histórias pode estimular o desenhar, o musicar,
o sair, o ficar, o pensar, o teatral, o imaginar, o brincar, o ver livro, o escrever, o querer
ouvir de novo (a mesma história ou outra)”.
Além dos possíveis interesses de cada faixa etária, COELHO (2006, p.16 à 19)
nos apresenta os nomes e as fases estabelecidas à cada uma delas:
•
Fase Pré- Mágica: as histórias devem ter enredo simples, vivo
e atraente, contendo situações que se aproximem o mais possível
da vida da criança, de sua vivência afetiva e doméstica; de seu meio
social, de brinquedos e animais que a rodeiam, humanizados.
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Assim ela pode integrar-se com os personagens, consegue “viver”
os enredos [...];
•
Fase Mágica: nesta fase, os pequenos solicitam várias vezes
a mesma história e as escutam sempre com encanto e interesse [...]
Esta fase pode se estender até, mais ou menos sete anos [...];
•
Idade Escolar: [...] gostam das mesmas histórias das crianças
da Fase Mágica, mas também possuem grande interesse nos
contos de encantamento [...] Numa fase posterior é que os contos
de fadas com enredo mais elaborado e longo entrecho ocuparão a
imaginação dessas crianças [...] Essas crianças já sabem que a
história acontece no mundo do faz-de-conta e começam a
manifestar senso crítico e se expressar com certa lógica.

Ao rever essas fases fiquei imaginando as em minha vida... Para cada etapa a
narrativa tem seu papel e brilho peculiar na mente de quem ouvi. Por isso quero
ressaltar aqui a importância de respeitá-las. Um outro “ponto” importante da narrativa
é a pessoa do narrador. Sua performance, seu jeito, sua maneira de se apresentar.
Certa vez ouvi dizer que um aspecto muito importante ao se contar uma história
é o de “contar histórias em si”. Nunca compreendi muito bem o que a pessoa quis
dizer mas em sábias palavras Busatto (2012/2013) apresentou que o/a contador/a de
histórias acaba emprestando seu corpo, sua voz e seus afetos ao texto que ele/ela
narra, com isso, o texto deixa de ser signo para se tornar significado. “O/a contador/a
de histórias é como um mágico, faz aparecer o inexistente, e nos convence que aquilo
existe.” (BUSATTO, 2012, p. 9)
Abramovich (1993) alega que:
[...] dar as pausas, criar os intervalos, respeitar o tempo para o
imaginário de cada criança construir seu cenário, visualizar seus
momentos, criar seus dragões, adentrar pela casa, vestir a
princesa, pensar na cara do padre, sentir o galope do cavalo,
imaginar o tamanho do bandido e outras coisas mais... [...]
Abramovich (1993, p.21).

Com isso quero acrescentar aqui também; a importância de respeitar esses
espaços na narrativa, pois a história só fará sentido quando o ouvinte conseguir
vivencia-las, conquanto se faz necessário contar a história de maneira coesa,
observando no rosto de cada ouvinte a compreensão da mesma. Deve se construir
juntos o sentido da história.
Coelho (2006) diz que apenas o essencial deve ser contado na íntegra, pois os
detalhes podem e devem fluir por conta da criatividade de cada pessoa.
Contar histórias tem um papel fundamental na sociedade afinal cria laços,
promove abraços, gerando afetividade e aproximando pessoas. Mas em
contrapartida, “ouvir e contar histórias se perdeu no tempo.” (BUSATTO, 2012 p.11)
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Triste realidade nos depararmos com esse cenário. Atualmente em nosso dia a dia,
se pararmos para observar ao nosso redor, podemos constatar que ninguém mais tem
tempo. Tempo para ouvir, refletir, falar, contar, ler histórias... Onde estão as rodas de
conversa? Onde estão as famílias que se reúnem em volta da mesa para ouvir as
histórias? Busatto (2012 p.10) “acredita que ler histórias para os/as alunos/as é uma
prática que ocupa um significativo espaço no processo pedagógico, porém contar
histórias vem a ser outra técnica, e nos remete aquela figura que contava o que havia
sido gravado na sua memória através da oralidade”. Podia ser um pai, uma mãe, um
avó, um tio; enfim, alguém disponível, disposto a sentar para conversar, dialogar...
Nessa citação de Busatto, pode-se perceber que quando a autora escreve “aquela
figura que contava o que havia sido gravado”, estava se referindo aos velhos/as
contadores/as de histórias. Pessoas das quais, sempre que lhes era solicitado, lá
estavam eles/elas prontos/as e solícitos/as, preparados para narrar incríveis histórias
de heróis e vilões, príncipes e princesas, fadas e bruxas, casas, casebres, mansões,
castelos... Enfim, muitas eram as temáticas para contar e encantar as pessoas, das
mais variadas idades, tendo os mais variados interesses. Isso acontecia podendo ser,
em alguns casos, que o/a contador/a não lançasse mão de utilizar os livros, até porque
naquela época, a grande maioria era analfabeta. Sim, neste caso a autora falava
dos/as contadores/as ainda ligados/as às culturas primárias, aquelas culturas
consideradas de raiz.
Quanta fragilidade, quanta tristeza perceber que essas cenas, das quais
encontramos pessoas trocando experiências, sonhos, alegrias, medos, angustias,
sentimentos através do ato de contar histórias, são cada vez mais raras em nosso
dias. Busatto (2012 p.12) segue dizendo que “cada vez que contamos uma história
perpetuamos a existência dos seres fantásticos, lhe damos vida e espaço para que
se manifestem e encantem nosso mundo”. Por esse motivo e muitos outros é que
cabe a nós, contadores/as de histórias e demais interessados/as nessa arte de
encantar contando, estarmos atentos/as, preparados/as e determinados/as a
fazermos diferença. Não deixemos essa cultura popular acabar, esse alimentar da
imaginação se perder e que continuemos nossa caminhada rumo ao encantamento.
Busatto (2012/2013) apresenta algumas sugestões e considerações bastante
pertinentes quando diz que “o ato de contar histórias não deve ser interrompida para
que ocorra maior fluidez, assim como uma apresentação teatral, de dança ou ópera.
O deleite sentido pela criança ao ouvir histórias advém principalmente da espera e
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situações apresentadas dentro da estrutura do conto. Neste momento o/a contador/a
se molda ao contexto onde ele narra, se transformando em um verdadeiro camaleão
(vai se adaptando as cores e aos tons de cada povo, de cada essência, de cada
história)”. Ainda de acordo com BUSATTO (2012, p.19) “o conto despreza detalhes
inúteis, tudo nele é conciso, direto e limita – se ao essencial, no mais, cabe a
imaginação”. Ou seja, não se deve criar rodeios, usar palavras em demasia, ser
cansativo por estender-se demais no tempo. Deve –se sintetizar o pensamento, a
ideia a ser passada.
É importante notarmos também o aspecto cultural da narrativa. Reconhecer
seu valor e dar lhe seu espaço devido “BUSATTO (2012, pag.38)” Ao trazermos para
a sala de aula histórias de outros povos, não estaremos apenas contribuindo para que
a diversidade cultural se torne um fato, mas também apresentando à criança a
oportunidade de conhecer aquele povo através do olhar poético que ele lança para a
realidade”. Acredito que assim fazendo, a criança aprenderá também a amar e
respeitar as diferenças existentes em cada povo ou nação. Vivemos num mundo onde
a individualidade está se tornando cada vez mais comum. Portanto a importância de
se ter um olhar voltada para as diferenças culturais.
E falando de “olhar” esse é um outro detalhe importante dentro da narrativa
como segue Busatto dizendo: em seu livro, “A arte de contar Histórias no Século XXI”
(BUSATTO, 2013 p.32), “A contação de histórias pede olho no olho, intimidade e
cumplicidade com o ouvinte”. O narrador deve olhar para o expectador com
admiração, empatia e respeito, criando laços de ternura e afetividade. Não se deve
também fixar o olhar apenas num ponto da plateia, mas estender se a todos os
presentes. Mas para que isso aconteça BUSATTO (2013 pag.35) segue
aconselhando “O artista da palavra materializada precisa ter domínio profundo da
técnica a ponto de interioriza–la e não precisar conscientemente dela durante sua
apresentação”, ou seja, não se deve contar com imprevistos, combinações de última
hora. Mas sim horas de preparos, ensaios do que se vai narrar. BRANCO (2017 p.20)
diz que “o contador é aquele que ordena.

Coloca em ordem acontecimentos,

experiências vividas atribuindo um sentido ao vivido, ao experimentado”. Sendo
assim, pode-se dizer que o contador de histórias deve buscar antes de tudo
conhecimento sobre o assunto proposto, para se ter base, argumento, bagagem para
sua narrativa. BRANCO (2017 p.21) complementa dizendo que “ele é um leitor antes
de ser intérprete, compositor e recriador.”
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É bem verdade que quem conta histórias precisa gostar de ler, de ser
investigativo, porque como comenta ainda BRANCO (2017 p. 29) “Contar histórias é
um joguete entre as palavras e o tempo.” E ainda poderíamos acrescentar aqui, que
é viajar sem sair do lugar, é navegar sabendo onde vai chegar! Porque, ainda tomando
como referência os comentários de BRANCO (2017 p.37), “o Contador de histórias é,
também e principalmente, um artista que faz uso de roupa, da mímica, do ritmo para
construir um espaço de imaginação”. É bem verdade, pois está em suas mãos a
responsabilidade de impactar seus ouvintes com um banquete de suas narrativas.
Pois como acrescenta BUSATTO (2010 p.5) “a força criadora da palavra reside
naquele que a profere”.
E ainda peço licença antes de concluir minhas reflexões sobre a Arte Narrativa
dos Contadores de Histórias, acrescentando mais uma afirmação de BUSATTO (2010
p.6), “falar com propriedade dentro de um contexto solicitado fortalece o senso de
cidadania, promove interação social, oferece instrumentos argumentativos que
propiciam a comunicação e asseguram a auto estima do falante”. Então é nos
assegurado diante dessa declaração que os benefícios da arte narrativa não é apenas
pra quem ouvi, mas também pra quem conta, quem sabe muito mais pra quem narra!
O ato de se doar para o outro se estende por todo o ser.
Sendo assim, espero ter contribuído com algumas reflexões a todos os/as
amantes da arte de contar histórias, incluindo ouvintes, mas principalmente as
pessoas que se dedicam a contar e nos encantar com incríveis histórias.
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A COMPREENSÃO DA LEITURA DE CRIANÇAS DE 4 E 5 ANOS EM
ATIVIDADES DE LEITURA LITERÁRIA E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
Melina Carvalho Botelho
(UFLA)
Ilsa do Carmo Vieira Goulart
(UFLA)
Introdução
Quando pensamos na leitura como prática social, compreendemos que ler faz
parte do nosso cotidiano, seja num recado na porta da geladeira, seja nas notícias
impressas em jornais ou revistas, propagandas em panfletos de supermercados, em
placas ou cartazes, nas histórias em livros impressos, em telas do computador ou em
multimídias, seja em atividades pensadas e direcionadas por professores em espaços
escolares, seja de forma espontânea com pais ou com outras crianças, enfim, a leitura
constitui-se em ações contínuas.
Diante disso, o presente estudo tem como objetivo identificar as impressões
que as atividades de leitura literária e de contação de histórias provocam na criança,
com a finalidade de analisar a compreensão da leitura, demarcada pelas emoções,
refletindo sobre as relações entre a arte literária e a afetividade.
Sendo assim, este estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa, realizada por
meio de uma pesquisa-ação, para isso faremos a coleta de dados a partir de atividade
de leitura literária e de contação de histórias. As atividades acontecerão em 3
momentos distintos: primeiro, quando a professora conta uma história para seus
alunos, segundo quando se lê a história de um livro e terceiro quando se leem juntos
um livro de imagens. Os momentos serão registrados com fotos e após cada atividade
de leitura, faremos conversas com as crianças, a respeito das suas impressões sobre
a leitura e contação. Em seguida, análise das transcrições das narrativas das crianças.
Sendo assim questionamos: Até que ponto é possível identificar as impressões
das crianças das atividades de leitura literária e de contação de histórias? Como a
leitura literária e a contação de histórias podem provocar os sentidos e emoções das
crianças? De que forma as emoções podem influenciar na leitura e no
desenvolvimento do conhecimento?
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Assim, para análise das falas das crianças embasamos nos estudos de Sisto
(2001,2005 e 2007) e Machado (2004) sobre a contação de histórias. Coelho (1995),
Vygotsky, dentre outros autores que discutem a temática, e de Wallon (1999) com a
concepção de afetividade.
Vivemos em um período em que os artefatos tecnológicos estão cada vez mais
acessível às crianças, em que as informações chegam, ampliando seus
conhecimentos sobre o mundo que a cerca. Os livros muitas vezes são deixados de
lado, o que torna um desafio para o educador fazer com que as crianças tomem gosto
pela leitura de livros de literatura infantil.
Da Leitura ao letramento literário
A leitura é uma das grandes ferramentas que dispomos para a interação com
o ambiente e para a compreensão do mundo em que as crianças estão inseridas.
Deve ser colocada de forma natural no dia a dia das crianças, para familiarizá-las com
livros, desde os primeiros anos de vida, levando em consideração o tempo de atenção
dedicada à leitura e respeitando este limite.
Podemos dizer ao propor momentos de leitura para criança pode ser uma
atividade simples, contudo Cosson (2012) nos diz o contrário:
a leitura simples, não existe (...) e a nossa capacidade de leitura depende,
em grande parte, daquilo que a nossa sociedade acredita ser objeto de
leitura, porque esconde sob a aparência de simplicidade todos as implicações
contidas no ato de ler e de ser letrado. É justamente para ir além da simples
leitura que o letramento literário é fundamental no processo educativo
(COSSON, 2012, p. 29-30).

De acordo com esse autor, é na escola que a leitura literária tem função de nos
ajudar a ler melhor, não apenas porque auxilia o hábito de leitura, mas porque fornece
como nenhum outro tipo de leitura faz, os instrumentos necessários para conhecer e
articular o mundo feito de linguagens.
O professor é o intermediário entre o livro e o leitor. Cosson (2016) relata que
é papel do professor usar o que o aluno já conhece para aquilo que desconhece, a
fim de proporcionar o crescimento do aluno por meio da ampliação de seus horizontes
na leitura.
Nessa perspectiva, que considera o professor como mediador do processo de
leitura, destaca-se a o cuidado para não buscar a sistematização da leitura literária
resultando em um processo de alfabetização, mas a inserção de práticas de
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letramento que aproximem a criança pequena da cultura escrita, enfatizando um
convívio mais intenso com o mundo das palavras, com o qual ela já se relaciona.
O letramento é compreendido como o resultado “da ação de ensinar e aprender
as práticas sociais de leitura e escrita; o estado ou condição que adquire um grupo
social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita e de suas
práticas sociais” (SOARES, 2001, p. 39), Para Soares (2001) há níveis de letramento,
assim a criança que ainda não se apropriou da leitura e da escrita, mas vive práticas
sociais relacionadas a elas, estaria envolvida em práticas de letramento.
Proporcionar às crianças o convívio com práticas sociais de leitura e escrita é
tarefa do professor, priorizando a diversidade de gêneros textuais. Britto (2005), ao
levantar importância sobre a leitura e escrita na educação infantil, destaca que mais
do que ler com os olhos e escrever com as mãos, neste momento, é prioridade
proporcionar à criança uma leitura pelos ouvidos e uma escrita pela boca.
O letramento literário, por sua vez, pressupõe a inserção do leitor em práticas
sociais de leitura e escrita da palavra literária e a instituição educativa é, ou deveria
ser, um dos lugares privilegiados para esse fim e responsável por esse contato. Como
destaca Cosson (2016, p. 12), “o processo de letramento que se faz via textos literários
compreende não apenas uma dimensão diferenciada do uso social da escrita, mas
uma forma de assegurar seu efetivo domínio.”
Cosson (2016) faz uma reflexão de uma prática muito comum na escola, tratase da utilização do texto literário como mero pretexto para ensinar aspectos
gramaticais relativos à estrutura das palavras, deixando de lado a sua fruição estética
e o seu poder humanizador, ou seja, aquilo que Candido (2004, p.180) refere-se como
os traços essenciais ao humano: “o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa
disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar
nos problemas da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo
e dos seres, o cultivo do humor”.
Entende-se que a leitura literária deve ser trabalhada em sala de aula, visando
à formação leitora do aluno. Desde pequenas as crianças tem o contato com a leitura,
vivenciando experiências positivas, prazerosas, trazendo oportunidades riquíssimas e
a escola cumpri um papel de formar um leitor literário, desenvolvendo assim suas
habilidades e competências.
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As emoções dentro e fora das páginas: quando as histórias influenciam na
afetividade
Segundo Ferreira (2009, p. 61):
Afetividade é o conjunto de fenômenos psíquicos que se manifestam sob a
forma de emoções, sentimentos e paixões, acompanhados sempre de dor e
prazer, de satisfação ou insatisfação, de agrado ou desagrado, de alegria ou
tristeza.

Conforme Wallon (1999) as emoções dependem das atitudes e podem ser
positivas ou negativas. Portanto é inevitável que as influências afetivas que rodeiam
a criança desde o berço tenham sobre sua evolução mental uma ação determinante.
Nota-se como a relação professor-aluno pode ser rica quando a cada aula ou
a cada etapa o professor chegue na sala contando uma história referente aquele
conteúdo, quão rica será essa interação, o resultado só poderá ser positivo. De acordo
com Almeida (2001, p. 20) “o faz de conta também dá à criança a oportunidade de
aprender a sentir como os outros, o que é um ingrediente importante para o
desenvolvimento social.
Segundo Wallon (1999, p. 124) “a sensibilidade da criança se amplia no contato
com o ambiente’’, portanto o professor deve proporcionar um ambiente aconchegante,
estimulante, confortável, seguro, o qual irá despertar no aluno sensações positivas.
Wallon (1999) afirma que é a partir do contato com o “outro” que o indivíduo
consegue se definir como “eu”. Dessa forma, são as trocas e construções
estabelecidas na interação com o outro que permitem ao indivíduo caracterizar-se
como um sujeito único, com base na construção de um universo simbólico pessoal.
As emoções do outro se propagam na criança por contágio. É o caso da alegria:
o sorriso, o riso do outro, leva às reações alegres, porque são o estímulo das situações
agradáveis. Isso quer dizer que a educação deve ser feita na alegria. Esta não é
somente o sinal de vitória, mas também a condição de um desenvolvimento
equilibrado.
O professor deve conquistar a atenção do seu aluno, despertando interesse
para aquisição do conhecimento. É nessa conquista sedutora, carregada de energia
afetiva que o professor transfere seus conteúdos e o aluno fixa seu conhecimento.
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Atividades de leitura desenvolvidas com as crianças
A primeira infância é um período em que a criança desenvolve grandes
habilidades cognitivas, afetivas e também, linguísticas. Por isso, o contato com a
leitura em diferentes livros e contação de histórias estimula a imaginação e criação a
partir dessas vivências tão ricas. Neste sentido, Souza (2016, p.103) ao falar sobre
leitura na infância “[...] defende que a leitura de literatura infantil pode se constituir
como conteúdo para a realização do desenvolvimento da imaginação e criação”.
Desse ponto de vista, se configura como atividade fundamental para o
desenvolvimento do indivíduo.
Pensando assim, este estudo trata-se de uma pesquisa qualitativa, realizada
por meio de uma pesquisa-ação, para isso faremos a coleta de dados a partir de
atividade de leitura literária e de contação de histórias. As atividades acontecerão em
3 momentos distintos: primeiro, quando a professora conta uma história para seus
alunos, segundo quando se lê a história de um livro e terceiro quando se leem juntos
um livro de imagens. Os momentos serão registrados com fotos e após cada atividade
de leitura, faremos conversas com as crianças, a respeito das suas impressões sobre
a leitura e contação. Em seguida, análise das transcrições das narrativas das crianças.
Procurando entender o processo da formação de sentido e significado a partir
da leitura literária e contação de histórias, foram escolhidos três histórias, “A casa
sonolenta”, de Audrey Wood e ilustrações de Don Woo ; “História de amor” de Regina
Coeli Rennó e como contação de histórias “ Branca de Neve” dos Irmãos Grimm.
As observações nos permitiriam destacar alguns aspectos que se mostram
determinantes no processo de construção de sentidos da criança: o primeiro é que
muitas vezes as crianças repetem o que o colega falou, a segunda destaca-se como
as crianças se prendem ao figurativo, atendando ao que veem no livro, não indo além
em suas respostas; o terceiro a capacidade de imaginação de alguns que vão muito
além em suas respostas.
Para manter a privacidade das crianças a pesquisa não se reportará aos nomes
das crianças, mantendo o comprometimento com o Parecer Consubstanciado do
CEP, n. 1.605.698, emitido em 24/06/2016. Para isso usamos para a classificação e
identificação da fala com a expressão A, para aluno, seguida de um número, por
exemplo: A1.
a) Leitura Literária
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Para este estudo a professora fez a leitura para seus alunos do livro “A casa
sonolenta” de Audrey Wood e ilustrações de Don Wood. Após a leitura a professora
propôs uma conversa sobre a história, 1 a 1 foram respondendo as perguntas
elaboradas pela professora. Para esta história foram escolhidas as seguintes
perguntas:
1 Por que eles estavam dormindo?
2 Por que eles estavam dormindo na mesma cama?
3 Por que a pulga estava acordada?
4 Por que a pulga resolveu picar o rato?
5 Como terminou a história?

Imagem 1: “A casa sonolenta” de Audrey Wood, ilustrações Don Wood.

Audrey Wood é uma autora infantil. Ela reside em Santa Barbara, Califórnia.
Wood usa a literatura infantil como meio para praticar as disciplinas de arte, música,
teatro, dança e escrita. Seu trabalho único cria um senso de imaginação e
emoção. Ela adora histórias repetidas para a "música da linguagem". Seu marido, Don
Wood, é ilustrador de muitos de seus livros. Eles começaram a colaborar na literatura
infantil sete anos após o casamento.
Quadro 1- Narrativa da Criança A8
A8

_ Eu gostei do menino que deitou e ficou sonhando, da vovó que
ficou dormindo, do gato que subiu em cima do rato, do rato que subiu
em cima do gato e a pulga picou o rato.

1

_ Porque estava de noite.
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2

_ Porque não tinha outra cama e não cabia mais ninguém. Aí, a cama
até quebrou de tanto gente que estava lá e assustou o gato.

3

_ Porque ela queria picar o rato e o rato estava em cima do gato.

4

_ Porque ela gostou do rato e aí assustou o gato. A cama até
quebrou.

5

_ Aí não estava de noite mais e ninguém nunca mais dormiu. E fez
um arco íris grandão.
Podemos perceber como a fala do aluno A8 se prende ao figurativo,

respondendo somente de acordo com o que leu nas imagens e ouviu da história
contada pela professora. Não percebemos nas narrativas a criança ir além do texto,
somente ao final chamou atenção o arco íris no fim da história.
Para Martins (2006, p.30), a leitura é um “processo de compreensão de
expressões formais e simbólicas, não importando por meio de que linguagem”. Dessa
forma, a leitura não se retém apenas a algo escrito, mas a tudo que é vivenciado,
como a contação de histórias, a leitura de imagens, leitura de um livro contada pelos
pais ou professora, gerando uma conexão entre o leitor e o que é lido.
b) Leitura Literária: livro de imagem
Na leitura de imagens, a professora escolheu “História de amor” de Regina
Coeli Rennó. No primeiro momento foi feita uma leitura conjunta com a turma e depois
a conversa com as crianças a partir das perguntas pré-elaboradas anteriormente, que
são elas:
1 Por que o lápis vermelho ficou triste quando o lápis amarelo chegou?
2 Por que ele rabiscou a casa?
3 Por que o lápis vermelho pensou em apontar o lápis amarelo?
4 Por que o lápis vermelho foi embora no barquinho de papel?
5 Como terminou a história?
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Imagem 2: “História de amor” de Regina Coeli Rennó

Conforme Ramos (2013, pág.109) “As crianças, pouco compromissadas com a
lógica, são capazes de dar diferentes rumos para uma história proposta a partir dessa
linguagem em que as palavras estão ausentes”.
Como Souza (2016) diz, as histórias em geral, os contos de fadas tratam de
problemas humanos universais como o abandono, a falta de amor, a solidão e a
necessidade de enfrentar a vida, mas de uma maneira simbólica, fazendo com que a
criança construa e desenvolva sua subjetividade.
Regina Coeli Rennó nasceu em Minas Gerais, segundo a autora construir
histórias de imagens é tão fascinante que manipula os lápis, as tintas, os pincéis como
se fossem instrumentos para alimentar a alma.
Para melhor ilustrar a reflexão da linguagem da criança a respeito de uma
história destacamos, como exemplo da criança A4, como uma fala que se apoia ao
que vê na imagem.
Quadro 2 – Narrativa da criança A4
A4

_ Eu gostei que o lápis amarelo foi junto com o lápis azul.

1

_Porque o lápis amarelo era ladrão.
Professora: Por que você acha que ele era ladrão?
_Porque ele pegou o lápis azul.
Professora: Como ele pegou?
_ Ele não pediu para a namorada dele.

2

_ Porque ele não gostava mais da casa, nem do sol.
Professora: Ele não gostava de nada mais, por que?
_ Porque o amarelo foi embora.
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3

_ Porque o lápis vermelho queria estragar o lápis amarelo.

4

_ Porque ele não gostava mais do lápis azul.

5

_ Eles viveram felizes para sempre.
Professora: Mas como? Eles se encontraram?
_O lápis azul chamou a onda e a onda empurrou o barco, que estava lá
longe e o barquinho veio até a areia e eles se encontraram.
Ao refletirmos sobre a narrativa construída pela criança observamos que, na

linguagem da criança, a construção textual se prende muitas vezes à imagem
visualizada num plano figurativo, não ao movimento de ação que a imagem sugere.
O livro imagem caracteriza-se por apresentar uma sequência de imagens que
compõem uma história. Ramos (2013, p.146) diz que “[...] não é a quantidade de
imagens que define o valor de um livro, mas sim a função que elas exercem na
narrativa. Por isso, todo detalhe de uma ilustração é importante”.
c) A contação de histórias
Para está proposta a professora escolheu “Branca de Neve” dos Irmãos Grimm. A
professora foi caracterizada como a personagem Branca de neve e contou a história
como sendo a Branca de neve contando sua história.

Imagem 3 – Professora vestida de Branca de Neve

Após a contação de histórias, a professora já sem a caracterização propõe uma
conversa com as crianças a partir de algumas perguntas, que são elas:
1 Por que a madrasta não gostava da Branca de Neve?
2 Por que o espelho dizia a verdade?
3 Por que a Bruxa escolheu a maça?
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4 Porque o caçador não cumpriu a ordem da Rainha?
5 Por que o beijo do príncipe acordou a Branca de Neve?
Branca de Neve é um conto de fadas originário da tradição oral alemã, que foi
compilado pelos Irmãos Grimm e publicado entre os anos de 1812 e 1822.Os irmãos
Grimm,

Jacob

e

Wilhelm,

foram

dois

irmãos,

ambos acadêmicos, linguistas, poetas e escritores que nasceram no então Condado
de Hesse-Darmstadt, atual Alemanha. Os dois dedicaram-se ao registro de
várias fábulas infantis,

ganhando

assim

grande

notoriedade,

essa

que,

gradativamente, tomou proporções globais.
Quadro 3 – Respostas das crianças a pergunta: Por que a Bruxa escolheu a
maçã?
A1

_ Porque os anões gostavam de torta de maçã.

A2

_ Porque a maçã é a da Branca de Neve.

A3

_Não, ela escolheu uma banana.
Professora: _Mas tem certeza que foi uma banana?
_ Sim

A4

_É porque ela dá certo. Ela foi lá comprou a maçã, colocou no cesto.Depois
foi lá e deu pra ela e ela comeu e agora estava no caixão de vidro.

A5
A6

_ Porque a maçã era envenenada.
Professora: _ Por que não foi outra fruta?
_Porque ela escolheu a maçã.

A7

_ Porque os anões gostam de torta de maçã.

A8

_ Ela decidiu pegar uma maçã envenenada e a Branca de Neve estava numa
casinha pequena. E os sete anões deixaram Branca de Neve ficar lá. Aí a
madrasta chegou e bateu na porta e Pediu para Branca de Neve comer a
maçã.Ela comeu e caiu no chão.

A9

_ Porque ela combina mais com o veneno.

A10 _ Porque queria envenenar a branca de neve.
Professora:_ Mas porque a maçã?
_Porque a maçã é a do livro.
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A11 Ecolalia
A12 _ Porque a Branca de Neve gosta mais da maçã.E a Bruxa sabia que a Branca
de Neve gostava de maçã.
A13 _ É porque ela queria.
Professora: _ Mas porque ela queria?
_Porque sim.
A14
A15 _ Para envenenar.
A16 _ Para envenenar.
As crianças desenvolvem através de atividades como estas suas linguagens,
comunicação e interpretação das histórias, que vão se aprimorando conforme vão
respondendo às perguntas, antes mesmo de serem alfabetizadas. Como Souza
(2016, p. 170) diz que “[...] as crianças se convertem em leitores antes mesmo de
aprenderem a ler”. O contato com livros na família, vendo os pais, avós lendo,
podendo tocar, brincar com o livro e também oportunidades de escutar, falar, repetir
histórias vão transformando em importantes habilidades de linguagem.
De acordo com Souza (2016), se o contato da criança com livros não acontece
na família, cabe à escola o dever de conduzir. Conversas com a criança, a partir da
elaboração de perguntas sobre o conteúdo da história, do conto, sobre as ilustrações,
contribui para o desenvolvimento cognitivo e afetivo da criança.
Outro fator significativo na linguagem das crianças é a repetição, como a
primeira fala torna-se um disparador para as falas que se seguem, demonstrando
incorporação da fala do outro, como uma ação responsiva, conforme Bakhtin (2006),
assumindo também um papel de integração ou interdiscursiva nas respostas das
perguntas.
Considerações Finais
E enquanto ensinamos a criança, aprendemos. E criando um ambiente que
seja de conquista para a criança, contribuíra para a aquisição de novos
conhecimentos, valores, promovendo vivências que marcarão as crianças para
sempre.
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Para tanto, o contato com o livro, a escuta de histórias e os processos de
interpretação das histórias fascinam e encantam a criança, enriquecendo suas
experiências cognitivas de representação, que leva ao desenvolvimento dos aspectos
literários, ao amplio do vocabulário e o interesse em criar suas próprias histórias e
interpretações.
Logo, percebe-se a necessidade de propiciar momentos de leitura que
despertem os interesses das crianças com o propósito de compreender as relações
entre as narrativas orais e a mediação leitora.
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INTER-RELAÇÕES ENTRE A LITERATURA INFANTIL E
ESTUDOS SOCIAIS SOBRE AS INFÂNCIAS CONTEMPORÂNEAS:
UM OLHAR A PARTIR DE ARTEFATOS NARRATIVOS PLURISIGNIFICANTES
Roberta Asse
(USP)
Introdução
A criança não sabe menos, ela sabe outra coisa.
Clarice Cohn

“Estamos diante da revolução que falta, que é a revolução da criança!”. Com
estas palavras, a educadora Lydia Hortélio amplifica e representa vozes de
reconhecimento e ocupação, por pensamentos e movimentos diversos e vindos de
várias áreas do conhecimento, para as infâncias contemporâneas. “É a revolução do
brincar, do restabelecimento do ser humano com toda a sua grandeza.”
Esta percepção pode ser comparada com a da Profa. Nelly Novaes Coelho,
que vem aproximada da literatura:
“Parece evidente que o caminho da invenção/construção da nova ordem
que há de vir passará pela educação, pela formação
cultural/ética/existencial das novas gerações. (...) Há uma ‘revolução
silenciosa’ em marcha. É só atentarmos para a efeverscência de pesquisas
em todas as áreas de conhecimento ou entrarmos no mundo da literatura de
ontem e de hoje, e veremos que há uma nova visão de mundo em
gestação.” (COELHO, 2012, p. 102).

Esta perspectiva de uma significativa mudança em curso, com dimensões
capazes de gerar “uma nova ordem e visão de mundo”, por sua vez, encontra
alimento em estudos interdisciplinares sobre as infâncias, principalmente nas áreas
da sociologia e da antropologia da infância, que propõem um alargamento das
fronteiras do campo disciplinar predominado pela psicologia, medicina e ciências da
educação, para configurar uma abordagem renovada nos planos teórico,
epistemológico e metodológico. Sob o cabedal teórico das ciências sociais, a
infância é abordada como categoria social do tipo geracional, cuja essência
manifesta-se através de linguagens singulares, onde confluem o imaginário e
entendimentos particulares do cotidiano vivido, para a criação de significados
próprios. Estes saberes infantis manifestam-se na relação com os contextos
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universais e específicos, e na produção de culturas a partir das relações entre as
crianças e também entre as crianças e os adultos.
“A criança começa a ser cada vez mais pensada a partir do que ela é, do
que ela sabe, do que ela pode, das suas competências, das suas formas de
construir cultura, do modo como ela elabora sistemas ideológicos, não
necessariamente coincidente com o dos adultos; faz isso no mundo social
em relação aos adultos, nas relações entre crianças. Essa é a grande
transformação nos últimos, digamos, 25, 35 anos no máximo, no
pensamento sobre a infância: a criança é pensada a partir da positividade
das suas próprias características.” (SARMENTO, 2016, p. 7).

Considerando como pressuposto, historicamente comprovado, a relação
retroalimentada entre as ideias empreendidas a respeito das infâncias e as
produções literárias culturais destinadas a elas, torna-se importante, diante deste
cenário atual em efervecência, revisitar e compreender as atualizações da literatura
contemporânea como cultura manifesta e desencadeante de novas culturas. Esta
literatura parece estar em movimento vivo pela criação de narrativas para a
participação cada vez mais plural do leitor criador. Esta é uma das várias conexões
que pode-se estabelecer entre a literatura e as visões contemporâneas das
infâncias, a serem demonstradas neste trabalho, e para cuja contemplação
panorâmica contribui muito o enunciado da antropóloga Clarice Cohn:
“Quando a cultura passa a ser entendida como um sistema simbólico, a
ideia de que as crianças vão incorporando-a gradativamente ao aprender
‘coisas’ pode ser revista. A questão deixa de ser apenas como e quando a
cultura é transmitida em seus artefatos (sejam eles objetos, relatos ou
crenças), mas como a criança formula um sentido do mundo que a rodeia.
Portanto, a diferença entre as crianças e os adultos não é quantitativa, mas
qualitativa; a criança não sabe menos, ela sabe outra coisa. (...) A questão,
para a antropologia, não é saber em que condição cognitiva a criança
elabora sentidos e significados, e sim a partir de que sistema simbólico o
faz.” (COHN, 2005, p. 33).

Objetivos propostos
O interesse pelos conteúdos articulados dos estudos sociais acerca das
infâncias encontra o propósito deste trabalho na intenção de estabelecer relações
com a produção literária para a infância, a partir do início dos anos dois mil,
procurando entender comparativamente os efeitos atuantes entre ambas.
Historicamente, as artes e a literatura acontecem em fluxo dinâmico e
pluridimensional com os contextos do que chamamos de realidade, e manifestam-se
como interpretações e representações críticas, reveladoras, assim como a realidade
também recebe a influência da arte em todos os seus ativos, não restritos à cultura.
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No âmbito da literatura infantil brasileira, a coleção O sítio do Picapau amarelo, de
Monteiro Lobato, exemplifica esta relação, não apenas através do repertório
temático e da representatividade de infâncias brasileiras através da linguagem
inovadora, mas também da importância da obra como manifesto provocador de
reflexões no contexto histórico, político e social da época em que foi publicada.
Dentro do que é possível visualizar da produção no tempo, estando a
pesquisadora no próprio tempo, o objetivo aqui é oferecer contribuição e
pavimentação teórica e empírica (esta última por meio de percepções a partir de
pesquisas realizadas com crianças) para entendimentos sobre o fluxo referido, neste
momento de mudanças significativas no mundo, disparadas em rede – sendo o
estado de mudança parecer ser um dos poucos consensos na troca de ideias entre
os grupos – onde as artes assumem novos papéis e espaços, através das novas
mídias, e a criança, novos papéis diante dos grupos sociais e de si mesma, muitas
vezes deslocada em função dos vazios desocupados pelos adultos.
“discursos que fundamentam a formação de leitores (...) supõem que é por
meio da leitura que se dará uma transformação das pessoas. Implícita ou
explicitamente, esperam que, ao serem formados como tais, os leitores
ampliem ou modifiquem sua capacidade para estabelecer relações com eles
mesmos e com outras pessoas e instituições, e, portanto, ainda que de
maneira colateral, ajudem a transformar (ou a manter) o entorno social.”
(GOLDIN, 2006, p. 126).

Corpus de análise: Inês e Ave, palavra, artefatos narrativos plurisignificantes e
o alinhamento com a pluralidade dos leitores
Boa parte do acervo literário infantil publicado a partir dos anos dois mil trouxe
características estéticas frutos da experimentação e consolidação do uso das
tecnologias digitais no processo de produção do livro, assim como das mudanças do
comportamento leitor diante da multiplicação das possibilidades de leituras
suportadas pelos novos artefatos literários criados para as novas mídias eletrônicas.
Do ponto de vista da linguagem, é possível apontar a publicação crescente de
livros onde texto e imagem completam-se na construção de narrativas cada vez
mais plurisignificantes, que abrem-se para a diversidade de leituras e significações a
partir do pressuposto de um leitor ativo e interativo.
“a literatura para crianças que se assume verdadeiramente como literatura,
ou seja, como um território liberado da linguagem, permite não só recordar o
passado de cada homem no sentido etimológico do termo re-cordis, “passar
pelo coração”: permite abrir um espaço em que a criança nos invente, ou,
pelo menos, nos possibilite uma maior liberdade para construir um mundo

172

que desterre a violência, que estabeleça um equilíbrio maior entre as
potências de poder.” (GOLDIN, 2006, p. 85).

A escolha das obras literárias como objeto de análise neste trabalho teve
como critérios a presença em si destas características e desdobramentos
plurisignificantes, abertos para o universo vasto do simbólico, levando em conta os
diálogos entre leitores, leituras, tecnologias e contextos diversos das infâncias, com
possibilidade de abordagem destes aspectos de maneira ampla e rica na sua
relação com os contextos contemporâneos. Por habitarem, cada um, suportes
multimodais, poderão ser nomeados a partir daqui como artefatos narrativos: Inês,
de ROGER MELLO E MARIANA MASSARANI, Cia. das Letrinhas, 2015 e Série
Ave, Palavra, narrativas digitais por ANGELA LAGO, 2010.
As obras literárias partem de dois textos originalmente não acessíveis ao
universo infantil – a história de tradição oral de Inês de Castro e Ave, Palavra, de
Guimarães Rosa. Ambos serão visitados na intenção de verificar como eles refletem
a elaboração capaz de plasmar as questões que conectam os núcleos simbólicos do
artefato com o leitor apropriado de sua cultura infantil, seus pontos de vista
particularizados e universais, apropriando-se de um olhar para as infâncias através
da escuta e da abertura de lugar para suas vozes e imaginários.
Ao recompor em narrativa texto-imagem dois textos tradicionais, os autores
trabalham com o limite entre o que os fideliza ao original, pertencente ao repertório
popular, e o que é possível inovar sem quebrar o vínculo que as faz serem
reconhecidas como a mesma história. A principal inovação, em Inês, é a introdução
do ponto de vista infantil através da voz narrativa: o texto é composto em primeira
pessoa, onde a narradora e personagem é a filha criança do casal Inês e Pedro. O
trabalho cuidadoso dos autores que, através deste recurso, apropriam-se de uma
voz infantil, cria construções de linguagem com poesia, simplicidade e delicadeza,
sem deixar de abordar temas difíceis componentes da história original.
Na série Ave, Palavra, Angela Lago apropria-se da composição entre palavra,
imagem, som e movimento, oferecidos como recursos possíveis pelo ambiente
digital, para criar a experiência poética e sensorial, com muito humor, para as
palavras recortadas a partir dos textos do livro impresso Ave, Palavra, publicação
póstuma de autoria de Guimarães Rosa, com textos de gêneros diversos.
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As intertextualidades a partir das narrativas originais, assim como outras de
caráter tentacular, serão abordadas ao longo da pesquisa, a tempo. Cabe aqui
levantar o caráter de atemporalidade permanente nas duas obras: não se requer do
leitor que pré-conheça quaisquer aspectos das narrativas que deram origem aos
artefatos. Ambos completam-se em si, do ponto de vista da mensagem, e ao mesmo
tempo são capazes de provocar inferências diversas. Cabe aqui evocar uma
questão que circula no ambiente da crítica não formal, aplicada a um conjunto de
livros publicados na última década, que estariam propondo a introjeção excessiva de
memória no leitor criança, dono de “pouco passado”. Refletindo sobre esta visão
importante, é possível entender que tanto Inês quanto Ave, palavra isentam-se desta
atribuição ao permitirem, através de seus recursos narrativos, leituras diversas que
se completam com ou sem o conhecimento prévio de seu texto inspirador.
Atemporalidade pode ainda ser percebida não apenas a partir da cronologia
da narrativa, na busca do fio que une um começo a um final, mas também do fio que
percorre o momento da leitura. O ritmo das narrativas, tão diferentes entre si, em
função também dos tempos propostos pelo livro impresso e pela vinheta animada,
não exigem resgates de memória na busca de sentidos. Consideram a atualidade do
leitor durante a leitura, sua inteireza no presente, como é próprio das crianças e
difícil para os adultos, como nos provoca Clarice Lispector em seu texto Menino a
bico de pena: “Como conhecer jamais o menino? (...) Quanto a mim, olho, e é inútil:
não consigo entender coisa apenas atual, totalmente atual. (...) Sei que é impossível
desenhá-lo a carvão, pois até o bico de pena mancha o papel para além da finíssima
linha de extrema atualidade em que ele vive.”
É importante ressaltar que a desnecessidade do conhecimento prévio dos
textos de origem não exclui que, ao conhecê-las e ambientá-las, o leitor poderá
acrescentar novas dimensões de significado para os textos verbal e imagético
lidos, e ainda despertar, através da interação com o imaginário público, o
sentimento de pertencimento ao legado herdado do passado como patrimônio
cultural. A leitura “pode, sem dúvida, incrementar o potencial de diálogo na
relação adulto-criança.”(GOLDIN, 2006; 86) “cumpre funções primárias e funções
socias complexas, que ativa a memória e a imaginação (...) é sempre uma forma
de fazer visível, de catalisar ou modificar o continuum entre um indivíduo e os
demais.” (GOLDIN, 2006; 133).
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Metodologia e fundamentação teórica: as perspectivas de Manuel Sarmento,
David Buckingham e Daniel Goldin + Angela Lago, Roger Mello e Mariana
Massarani
Este tópico intenciona lançar um brevíssimo olhar sobre os pensamentos
elaborados pelos autores teóricos sobre as infâncias, introduzindo conceitos que
serão trabalhados com maior apuro e aprofundamento de detalhes durante a
observação analítica das obras literárias.
Em comum, Manuel Sarmento, Daniel Goldin e David Buckingham partem da
percepção das infâncias como construção social:
A ideia de que a infância é uma construção social é hoje um lugar-comum
na história e na sociologia da infância e está sendo cada vez mais aceita até
mesmo por alguns psicólogos. (BUCKINGHAM, 2000, p. 19).

Construções estas que vivem variações significativas ao longo da história,
segundo já anunciava Philippe Ariès38, de acordo também com interesses da
composição dos complexos sociais, políticos e econômicos de cada época.
Ao voltarem seus olhares para as infâncias contemporâneas, a partir de bases
conceituais oriundas das ciências sociais, estes autores apresentam e discutem suas
ideias apropriando-se também de suas experiências como pesquisadores das
infâncias, onde a escuta de crianças é método, e atribui credibilidade aos pressupostos
levantados, dada às possibilidades de demonstração e aplicação das ideias propostas.
Manuel Sarmento, sociólogo português, fundamenta a passagem da ideia da
infância como tempo de silêncio, de incapacidades e transição para a vida adulta –
mini-adulto, vazio a ensinar, confinamento sem vida pública, incompletude e
dependência – para uma visão sociológica, em que a infância é uma categoria social
do tipo geracional e as crianças são membros ativos da sociedade, sujeitos das
instituições das quais participam. Atores sociais com identidade diferente dos
adultos, com formas próprias de significação do mundo. “É da ordem da diferença e
38

ARIÈS, Phillippe. História Social da criança e da família, 1960
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não do deficit que tratamos, quando falamos do imaginário infantil, por relação com o
dos adultos.” (SARMENTO, 2002, 3).
Daniel Goldin, editor mexicano, aborda as transformações das concepções
de infâncias relacionadas com a literatura, assim como suas próprias
transformações relacionadas, investigando a qualidade de instrumento da literatura,
no estabelecimento de novas relações entre crianças e adultos. Para ele, a literatura
infantil contemporânea tem sido observada considerando a recriação efetuada pelo
leitor, já que a linguagem não é unívoca nem transparente, e com isso dá direitos e
poderes a quem lê. Esse diálogo potencial entre adultos e crianças por meio da
literatura infantil representa uma esperança, como nenhuma outra criação cultural,
porque propicia uma redefinição da relação entre eles, a partir de um território
liberado da linguagem, com uma redistribuição de poderes não mais baseada no
autoritarismo adulto.
“a literatura para crianças deixou de ser uma literatura para ser ouvida e
acatada, para uma literatura que busca ou propicia, de diversas formas, o
diálogo, a participação ativa das crianças no mundo.” (GOLDIN, 2006, p.
59).

David Buckingham, traz uma visão da infância como exclusão, onde a
construção cultural dominante, criada pelos adultos, pode ser observada através da
representação ao longo dos tempos. Como exemplo, ele observa a ideia de infância
revelada nos livros da Era de Ouro da literatura39. Buckingham propõe ainda que as
mesmas diferenças que segregam podem ser objeto de construção de novos
comportamentos, onde adultos e crianças assumem posições inéditas diante dos
novos contextos, e aprofunda possibilidades diante do consumo das mídias
eletrônicas:
“A tentativa de proteger as crianças restringindo o acesso às mídias está
destinada ao fracasso. Ao contrário, precisamos agora preparar as
crianças para lidar com essas experiências, e, ao fazê-lo, temos de parar

39

Referência a obras de Lewis Carroll, Edward Lear e J.M. Barrie, segunda metade do séc.
XIX.
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de defini-las simplesmente em termos do que lhes falta.” (BUCKINGHAM,
2000; 32).40

Angela Lago, Roger Mello e Mariana Massarani
Assim como o anterior, este tópico vem sinalizar um aspecto que será
aprofundado e detalhado durante das leituras analíticas das obras literárias. Ele tem
especial interesse ao iluminar os conceitos teóricos apresentados a pouco com o
brilho artístico e poético daqueles que, com artesania, embrenham estas ideias nas
composições das narrativas: os autores de literatura. “No final de tudo, é uma voz
silenciosa, mas sempre uma voz, que nos acolhe nos textos.” (GOLDIN, 2006; 45)
Dentro do conjunto das importâncias de se evocar os autores, considera-se
uma particularmente cara à esta pesquisadora, onde, neste cenário descrito com
percursos abertos e autonomia para o leitor, não se corra o risco de abandoná-lo.
Angela Lago, Roger Mello e Mariana Massarani, autores das obras escolhidas
como espelhos para estas reflexões, mostram alinhamentos com os conceitos
apresentados aqui e lançam mão de recursos lúdicos e narrativos que, apesar de
abertos, procuram completar – ou integram organicamente as incompletudes –
trajetórias de leitura, através do simbólico. É possível vivenciar este compromisso
não apenas nas camadas de significado das manifestações artísticas de suas obras
– com a valorização da cultura popular, a presença do inusitado e da ludicidade em
diálogo com os contextos diversos das infâncias, por exemplo – mas também em
seus enunciados em textos e entrevistas.
Em entrevista à TV Senado em 2018, Roger Mello aproxima-se das ideias das
linguagens de representação imbricadas às construções sociais quando discorre
sobre a arte, o artifício e a cartografia como instrumentos para “devolver a
possibilidade de leitura e expressão para as pessoas. A brincadeira é a possibilidade
da filosofia e da arte” diz.
Em fala para a Fundação Itaú em 2013, Angela Lago desvela na mesma frase
(a seguir) a riqueza da escuta, da voz infantil e da linguagem representativa, tão
investigadas pelos autores teóricos aqui estudados:
“Eu sempre tenho amigos crianças. Pra tirar vantagem, sabe? Eu que aprendo com as crianças, né?
Então mais do que contar a história pra elas, eu adoro ouvir as histórias que elas me contam. Eu
40

Grifos do autor.
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quero desenhar com a minha mão infantil e quero escrever com a minha voz infantil. Porque é uma
voz que encontra metáforas mais inusitadas, que tem uma poesia mais espontânea e mais nata que
minha voz de adulta.”
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CLARICE LISPECTOR PARA CRIANÇAS E A IMPORTÂNCIA DA FANTASIA NA
INFÂNCIA: LER PARA CRESCER
Rosangela Fernandes Eleutério
(PGET/UFSC)
Introdução
Clarice Lispector é conhecida por sua literatura intimista, filosófica, complexa,
que aborda diversas camadas da subjetividade humana. A infância nas obras da
autora é marcada por personagens que não correspondem ao ideal imaginário da
infância, ou seja, da criança pura e inocente. As protagonistas infantis de Lispector
são precoces, vívidas e violentas. Essa definição que é marcada na sua ficção pode
remeter à maneira com a qual a autora traduzia a infância. Se considerarmos que a
fonte de inspiração para se escrever sobre determinado tema, provém de suas
próprias experiências, o aspecto autobiográfico nas personagens infantis de
Lispector demonstra um imaginário infantil perturbador, onde a criança não é
poupada das angústias da vida.
As experiências vivenciadas pela autora “alimentam” as ficções. Ao escrever
personagens infantis, Lispector volta seu olhar para sua história, as emoções e até
mesmo as tristezas de uma época onde “crescer” num país estrangeiro e o trauma
de ver assistir a mãe morrendo, que Clarice acreditava ser por culpa sua (GOTLIB,
1995, p. 94), foram angustiantes. A “experiência” é um conceito benjaminiano
discutido por Giorgio Agamben que reflete sobre como infância, linguagem e
experiência se relacionam no texto literário como condição de articular problemas
dentro dos limites da linguagem, “pensar esses limites em direção que não é aquela,
trivial, do inefável” (AGAMBEN, 2005, p. 10)
No que se aplica à “menina escrita” nos contos, a pesquisadora Susana
Scramin parte das teorias de Agamben descritas no livro Infância e História para
refletir sobre a “menina reconstruída” pela narradora adulta, como também sobre
estado de infância, espaço mítico e uma existência plena, espécie de
paraíso pré-linguistico só se materializou por uma recuperação de vestígios
desse mesmo tempo calcados na memória seletiva de uma narradora que
articula a linguagem e a infância, dessa forma articulando a língua em sua
existência cindida. O processo de rememoração desencadeia a formação
de um espaço circular onde estão em relação simétrica de existência
infância e linguagem, quer seja, a infância funciona como origem da
linguagem e a linguagem como origem da infância (SCRAMIN, 2005, p.
165).
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A citação de Scramin é aplicada às personagens infantis de Clarice Lispector
por todas elas terem por voz narrativa, a perspectiva de um feminino amadurecido,
experiente. O olhar interpretativo de uma figura feminina adulta é um fio condutor de
cada narrativa o enredo gira em torno da infância. Essa mesma perspectiva, que
demonstra como a autora lidava literariamente com a subjetividade infantil, irá
aparecer, ainda que de forma implícita, nas narrativas de seus livros escritos
especificamente para crianças.
Tratar a literatura clariceana exige atenção às teorias fomentadas em relação
a sua estética, temática e relevância como escritora contemporânea brasileira.
Mundialmente conhecida através de diversos artigos sobre suas obras em países da
Europa, América do Norte e América Latina, não nos permite ignorar que Clarice
Lispector é uma importante referência da literatura feita no Brasil no exterior. Por
essa razão, se faz necessário complementar as pesquisas já realizadas acerca de
suas obras e com atenção especial, voltar-se para a discussão de seus livros
infantis. Analisá-los, debatê-los e verificar como temáticas filosóficas foram
elaboradas para expor às crianças ainda pequenas.
As obras infantis de Clarice Lispector e suas contribuições para formação
leitora
Clarice Lispector, além de romances, novela e contos, escreveu cinco livros
infantis: O mistério do coelho pensante (1967); A mulher que matou os peixes (1968);
A vida íntima de Laura (1974); Quase de verdade (1978); Como nasceram as estrelas:
Doze lendas brasileiras (obra póstuma de 1987). Também adaptou para o público
infantojuvenil obras clássicas como: O retrato de Dorian Gray (1891), de Oscar Wilde;
Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift; Chamado Selvagem, de Jack London; O
talismã, de Walter Scott, Tom Jones, de Henry Fielding e O gato preto e outras
histórias (s.d) de Edgar Allan Poe. (QUEIROGA, 2014, p. 01).
Os temas abordados em suas narrativas para crianças não poupam os jovens
leitores das questões filosóficas sobre a existência humana e a complexidade do ser.
Pelos títulos de suas obras podemos ter uma ideia de que a autora não evita temas
“tabus” ou considerados “difíceis”. Temos o coelho “pensante”, uma mulher que
“matou” os peixes, uma galinha com “vida íntima” e uma “quase de verdade”, que
talvez poderia ser lida como “quase de mentira”. Uma análise crítica mais aprofundada
desses livros deverá revelar o espectro anímico da escrita clariceana para jovens e

180

revelar todo o pensamento filosófico que a autora propõe sem subestimar seus
leitores.
As adaptações realizadas pela autora não são menos desafiadoras que as suas
obras para crianças. Pelos temas complexos, pelas narrativas elaboradas, pela busca
em encontrar um meio de vincular o jovem com a literatura clássica despertando-lhes
o gosto e o interesse pela leitura, nota-se uma linguagem articulada para desenvolver
o pensamento e reflexões sobre questões intimistas e abstratas. Ítalo Calvino defende
o argumento sobre a importância de o leitor ter esse contato com o próprio “eu” quando
afirma que “a juventude comunica ao ato de ler como qualquer outra experiência um
sabor e uma importância particulares; ao passo que na maturidade apreciam-se
muitos detalhes, níveis e significados a mais” (2007, p. 10). Pela falta de paciência,
urgências da juventude, uma era onde a tecnologia e as mídias socias ocupam o
centro das atenções, pouco tempo e atenção é dado a leitura, principalmente de obras
clássicas. Porém isso não nos deve impedir de que continuar a luta pela formação de
leitores proficientes. Ainda segundo as palavras de Calvino sobre a formação do gosto
pela leitura em jovens, ele encontra alguns obstáculos:
De fato, as leituras da juventude podem ser pouco profícuas pela impaciência,
distração, inexperiência das instruções para o uso, inexperiência para a vida.
Podem ser (talvez ao mesmo tempo) formativas no sentido de que dão uma
forma às experiências futuras, fornecendo modelos, recipientes, termos de
comparação, esquemas de classificação, escalas de valores, paradigmas de
beleza: todas, coisas que continuam a valer mesmo que nos recordemos
pouco ou nada do livro lido na juventude. Relendo o livro na idade madura,
acontece reencontrar aquelas constantes que já fazem parte de nossos
mecanismos interiores e cuja origem havíamos esquecido (CALVINO, 200, p.
10).

O que devemos aproveitar na formação pelo gosto da boa literatura em
crianças e adolescentes são suas inclinações humanas e ainda mais intensas nas
duas primeiras décadas de suas vidas que é a curiosidade. Despertar a curiosidade
pelo livro, pelo tema, pela poética, etc. Alberto Manguel define a curiosidade em duas
razões especiais que destaco: O desejo de experimentar algo novo (2016, p. 26) e a
concepção do futuro como um remate de “todas as histórias possíveis” (2016, p. 26).
Essa curiosidade levará ao estímulo da imaginação, dos questionamentos, da
formação da linguagem, da argumentação e libertação dos discursos impostos
diariamente permitindo que leitores sejam autônomos, capazes de gerenciarem a si
mesmos.
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Os livros infantis de Clarice Lispector tiveram origem no pedido de um de seus
filhos, que vendo a mãe sempre com a máquina de escrever ao colo, pediu que lhe
escrevesse um livro infantil. O primeiro foi o Mistério do coelho pensante,
originalmente escrito em inglês no período em que a família morou nos Estados
Unidos. Seus livros infantis, de alguma forma, traduzem o que o conceito de “infância”
significa para a autora. Pois “sobre a infância de Clarice Lispector pairava a terrível e
incessante visão de sua mãe, paralisada, num país desconcertantemente estrangeiro,
incapaz de se mover ou de falar, presa numa cadeira de balanço, morrendo de modo
lento e penoso” (MOSER, 2009, p. 97). Essa pode ser uma das razões que suas
narrativas, inclusive as infantis, abordem temas sobre as inclemências da realidade.
Dada a relação biográfica da autora com suas obras, pode-se aplicar uma
abordagem teórica que pensa a literatura, o escritor, a obra literária em si e também
o leitor, como uma unidade indissociável. Maurice Blanchot faz uma reflexão sobre o
“espaço literário” e a atuação do escritor dentro de um sistema considerado pelo
filósofo como “solitário”. Blanchot trata em seu livro sobre o espaço literário e a
atuação do escritor dentro de um sistema considerado pelo filósofo como “solitário”.
Porém defende que essa é uma solidão essencial para que se expanda o processo
criativo, um terreno amplo e fértil para a imaginação e construção de uma ficção que
dialogue com a realidade. Um mundo onde possível e impossível seja indissociável,
pois constrói na imaginação do leitor uma realidade onde não há barreiras, nem
limites. Para Blanchot a literatura não permite “amarras”, nem limites de nenhuma
ordem. É um total espaço de liberdade criativa que absorve o escritor e o dota de
domínios sobre suas emoções, intelectualidade, impressões de mundo e o poder de
reconstruir aquilo que absorve do mundo externo de acordo com sua própria
linguagem. Um lugar paralelo e seguro que pode servir de refúgio tanto para o escritor
quanto para o leitor.
Para Blanchot, tanto a obra de arte como a literária, permitem um
distanciamento do individualismo, pois ignora a busca da diferença (BLANCHOT,
1969, p. 13). É uma solidão que une, abrange e domina as questões diárias partindo
sempre de um ponto individual e crítico. Para o teórico o escritor nunca poderá ter sua
obra concluída, pois parte de sua construção depende da leitura e da interpretação do
Outro. Essa leitura lhe dará formas que ao próprio escritor pode ser desconhecida. A
repercussão de uma obra artística ultrapassa as linhas do tempo e se remodela em
cada novo período, em cada nova geração de leitores. Portanto arte e literatura
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(indissociáveis a meu ver) são sempre atemporais. Pois a cada releitura lançará uma
nova luz a seus leitores e isso dependerá do entendimento que esses leitores farão
do passado e presente.
A obra literária é considerada interminável, incessante. Os ecos de suas
histórias interrompem o silêncio, a linguagem se faz imagem, se faz imaginação,
profundidade falante, plenitude que é vazio (BLANCHOT, 1969, p. 21). Sobretudo
lança o escritor em um estado de silêncio que é sua fonte de sentido, onde buscará
sua voz íntima e particular de trazer a luz novas realidades, novos personagens, novas
compreensões do mundo. Um poder que lhe dará o direito de escolha de calar, mas
uma vez que decida erguer sua voz, o silêncio imponente que sua obra levanta não
se calará através do tempo. Não poderá ser calada. Um paradoxo que revela que o
silêncio ao qual o escritor se lança é a força da obra que escreve. É a fonte, a origem
e o retrato de sua percepção sensível e particular, mas que pode influenciar pessoas
através dos tempos.
A arte da escrita é dotada de um discurso que forma, manipula e dirige o olhar
do leitor para interpretações variadas que possibilitam uma infinidade de
interpretações particulares. Uma vez que o livro está no espaço literário, ele pode
tomar várias formas e tornar inacessível até mesmo para o próprio autor. Pois como
afirma Blanchot, a literatura não tem fim, um livro é interminável. Pode ser definido em
uma época e redefinido completamente em outra seguinte. Sofre mutações, porém
palavras poéticas são essenciais para levar o leitor à introspecção e ao silêncio, que
é a linguagem do ser e dos seres que falam. Nos opõe ao que é vulgar, nos cria ilusões
e a segurança do pensamento individual (BLANCHOT, 1969, p. 37). O livro é
libertador, pois tira o leitor do lugar comum para movimentar sua mente para o
universo do improvável, inconcebível e tantas vezes paradoxal. Mais que explicar e
apresentar respostas, a obra literária nos permite o hábito da dúvida, do questionável,
do refutável.
Blanchot também fala da necessidade interior de escrever (1969, p. 46). Aqui
podemos situar Clarice Lispector como uma escritora de singular incomunicabilidade
que produziu livros que são interpretados e reinterpretados sob o viés literário,
filosófico, psicológico, biográfico e linguístico através das décadas. Suas obras falam
por si e a cada leitor de forma única e individual. Suas releituras sempre mostram
aspectos que revelam narrativas onde a variedade de possibilidades é infinita. Porém,
segundo as teorias de Blanchot, as obras de Lispector também são incompletas.
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Dependem do leitor para dar sentido a elas e permitem novas e constantes
reinterpretações e consequentemente a possibilidade de uma reescrita, como a qual
proponho.
Sobre essa experiência particular de leitora e as variações que as experiências
podem ter, Giorgio Agambem em seu livro Infância e História (2008) faz um tratado
sobre o conceito de “experiência” e de como ela está sendo vivenciada pela
sociedade. Teorias a serem abordadas durante a pesquisa para compreender as
relações temáticas do romance com conceitos da filosofia. O mesmo faz em seu livro
A linguagem e a morte (2006), onde a morte, o indizível, a negatividade, a voz, a
linguagem e o pensamento se articulam para formar conceitos profundos, vitais que
dão vida, corpo e propósito aos personagens clariceanos. Cada escolha de Clarice
Lispector que compõe suas obras pode ser considerada “intraduzíveis”, pois lê-la é
mergulhar na escuridão das profundezas oceânicas e que só pouco a pouco é
possível desmistificar. Ler Clarice Lispector é um exercício de sentar-se ao lado de
uma mulher e tentar ver o que ela vê. Por que o que Clarice viu ainda continua sendo
um mistério impenetrável, por isso os leitores podem mover seus olhares para tantas
interpretações possíveis. E por essas razões, adentrar um livro escrito por Clarice
Lispector não é apenas ler, mas vivenciar uma experiência única, íntima e particular
para cada leitor. Logo esse leitor terá o seu próprio mistério, o seu próprio eu
impenetrável. E assim se forma uma corrente de seres peculiares, pensantes e
intelectualmente interessantes por possuírem experiências próprias que a leitura
proporciona.
Breve análise literária das obras infantis clariceanas
A leitura é um importante exercício para o desenvolvimento do raciocínio, da
imaginação e posicionamento crítico. A criança quando estimulada a pensar, “se vê
em contato com um mundo de novas possibilidades existenciais” (DINIS, 2003, p. 6).
A literatura exerce, nos primeiros anos escolares de uma criança, os princípios para
o molde da razão, “da ordem e do pensamento lógico”, além de estimular um momento
lúdico, entre a criança e a história na qual se vê envolvida no ato de ler (DINIS, 2003,
p. 6).
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O mistério do coelho pensante (1967)
Em O mistério do coelho pensante, primeiro livro infantil da autora, dirige-se
diretamente ao seu filho Paulo, que havia lhe pedido que escrevesse uma história
para ele. Fala de um coelho comum, simples como qualquer outro. Um coelho tão
idêntico a qualquer outro coelho no mundo que “ninguém imaginou que ele pudesse
ter algumas ideias” (LISPECTOR, 2010, p. 05). Clarice dota um animalzinho frágil e
banal com o “superpoder” de sair de sua gaiola misteriosamente sem que ninguém
conseguisse explicar tal ato, ter uma vida secreta e viver aventuras, enquanto aos
olhos dos demais continua preso em um espaço limitante, monótono e sem
perspectiva. Com essa narrativa, a autora mostra à criança que a imaginação é um
artifício poderoso para se libertar da mediocridade. Qualquer criança, assim como o
coelho, pode ter uma vida plena de aventuras quando sabe usar a imaginação para
explorar as possibilidades de uma vida hipotética, rica, onde não há limitações ou
perigos que não possa vencer. O ato de pensar é a ferramenta libertadora que a
criança poderá recorrer para enfrentar qualquer obstáculo que encontrar em seu
processo de crescimento e amadurecimento.
A mulher que matou os peixes (1968)
Em A mulher que matou os peixes, a autora começa com uma confissão de
culpa:
Essa mulher que matou os peixes infelizmente sou eu. Mas juro a vocês que
foi sem querer. Logo eu! Que não tenho coragem de matar uma coisa viva!
Até deixo de matar uma barata ou outra. Dou minha palavra de honra que
sou pessoa de confiança e meu coração é doce: perto de mim nunca deixo
criança ou bicho sofrer. (LISPECTOR, 1999, p. 4).

A voz narrativa de uma mulher adulta que confessa seu “crime” em matar
acidentalmente os peixes, permite que a criança leitora entre em contato com a
subjetividade da pessoa que sente culpa, que erra, que se arrepende, se desculpa e
se justifica. “A mulher que matou os peixes” é um pedido de perdão às crianças e ao
mesmo tempo uma postura de cumplicidade. É uma história que diz: “ei criança, nós
adultos também erramos, também somos frágeis, choramos e pedimos desculpas”. O
ser criança permanece na intimidade da mulher que sem querer, mesmo amando os
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animais e sendo boa, as vezes pode ferir a quem se quer proteger, e pode ferir mesmo
por excesso de proteção.
Toda o enredo é em forma de diálogo, de proximidade e intimidade de uma
mulher que cresceu, mas se sente tão vinculada ao mundo infantil. Voz de cúmplice:
“Tem gente grande que é tão chata! Vocês não acham? Elas nem compreendem a
alma de uma criança. Criança nunca é chata” (LISPECTOR, 1999, p. 06). O convite
para esse pacto entre mulher e crianças continua no uso de palavras que instigam a
curiosidade e aproxima o universo infantil do adulto: “Depois eu conto, mas em
segredo, só vocês e eu vamos saber” (LISPECTOR, 1999, p. 06). Essa marca de
oralidade possibilita que a criança leitora se sensibilize em “ouvir” e julgar a atitude
acidental da narradora. Desde sua perspectiva de criança leitora-ouvinte, ela poderá
refletir sobre a morte dos peixes, a culpa da mulher e a possibilidade de perdão ou
não-perdão pelo descuido que acarretou em uma “tragédia”.
A vida íntima de Laura (1974)
Assim como em O mistério do coelho pensante, em A vida íntima de Laura a
autora começa a história dando ênfase no quanto Laura, uma galinha, é uma figura
comum. Sem nada de especial, apenas uma galinha como qualquer outra. Essa é
uma das mais notáveis particularidades dos livros infantis de Clarice Lispector.
Enquanto muitos autores criam personagens fantásticos, com superpoderes e
heroicos, Clarice recorre à simplicidade, ao comum. Mostra que até mesmo aquela
criança frágil, sensível e tímida possui valores dignos de uma boa narrativa,
desconstrói o ideal imaginário do que é ser herói e atribui heroísmo ao ato de pensar
do coelho, a vida íntima de uma galinha. A grandeza e a bravura não estão apenas
nos atos, mas sim no ser, no pensar, no sentir.
A oralidade, o diálogo que a autora busca estabelecer com a criança leitora em
tom de confidencialidade, continua em A vida íntima de Laura. Clarice chama a criança
para uma “conversa” sobre assuntos de pessoas: “Vou logo explicando o que quer
dizer “Vida íntima”. É assim vida íntima quer dizer que a gente não deve contar a todo
o que se passa na casa da gente” (LISPECTOR, 1999, p. 03). Também convida à
complacência, a olhar com carinho para aquilo que não é esteticamente bonito, ou
simplesmente não corresponde ao ideal de beleza estabelecido pela sociedade.
Incentiva a olhar a galinha mais de perto, com o “coração” para que a ame, a entenda
e por fim veja o quanto é bela de sua própria maneira: “Acho que vou te contar a
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verdade. A verdade é que Laura tem o pescoço mais feio que já vi no mundo. Mas
você não se importa, não é? Porque o que vale mesmo é ser bonito por dentro”
(LISPECTOR, 1999, p. 05).
O cenário da narrativa, um galinheiro, é todo o mundo que a galinha conhece
e nele, a autora explora temas como: vaidade (do galo), medo (que Laura tem das
pessoas, raça (a galinha carijó, preta de pintinhas brancas) e vida em comunidade. A
simplicidade desses animais e do cotidiano que é narrado, Clarice explica para os
jovens leitores da seguinte forma: “Vai sempre existir uma galinha como Laura e
sempre haver uma criança como você. Não é ótimo? Assim a gente nunca se sente
só” (1999, p. 08). Mais uma vez o comum aparece como algo positivo, desmistificado
e sem a pressão de ser alguém excepcional, pois o “ser” já é excepcional por si
mesmo.
Quase de verdade (obra póstuma 1978)
Em Quase de verdade, Clarice utiliza o recurso do “era uma vez...”, algo
incomum em suas obras. Nesse livro a voz narrativa é o do cachorro Ulisses, cuja
dona é Clarice, algo dito pelo próprio personagem durante a narração. “Quase de
verdade”, pois muitos fatos da história aconteceram realmente, como Clarice teve um
cachorro chamado Ulisses e tudo o que o cachorro “fala” é verdade: “Só é verdade no
mundo de inventar” (LISPECTOR, 1999, p. 06). A história se passa no cenário
doméstico e as aventuras narradas por Ulisses são aquelas que se passam no mundo
interior do cachorro, ou seja, sua perspectiva de tudo o que o rodeia e aquilo que ele
imagina.
Clarice nessa obra faz constrói uma história que valoriza o poder da
observação. O personagem Ulisses caminha por lugares comuns e corriqueiros, mas
as experiências que extrai de seus passeios através da observação são ricas em
detalhes e beleza. As árvores, os insetos, a vizinha Oniria e demais elementos
naturais enriquecem a narrativa e demonstra a perspicácia do observador. Também,
em termos linguísticos, Clarice brinca com o inventar palavras: “Os homens
homenzavam, as mulheres mulherizavam, os meninos e meninas meninizavam, os
ventos ventavam, a chuva chuvava, as galinhas galinhavam, os galos galavam, a
figueira figueirava, os ovos ovavam. E assim por diante” (1999, p. 11). A narrativa
segue em torno do brincar de pensar, de inventar e tudo é passa a ser verdade no
campo da imaginação. O que é “quase verdade” contrapõe com o “quase mentira” e
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demonstra que o que se entende por verdade é algo subjetivo, pois para acessar o
que se acredita como verídico do que se acredita por mentira, dependerá do campo
contextual onde se passa o fato. O que se imagina é verdade quando se considera a
imaginação como algo verdadeiro.
Como nasceram as estrelas: Doze lendas brasileiras (obra póstuma de 1987)
As lendas narradas por Clarice são intituladas pelos nomes dos doze meses do
ano. São histórias tipicamente familiares ao imaginário infantil e conta com animais
falantes e seres fantásticos. Essas breves histórias, assim como as demais citadas,
auxiliam a criança na constituição da linguagem que é também uma das principais
funções da leitura na infância. Segundo Konder, as crianças estão em desvantagem
por ainda não terem adquirido domínio sobre a “linguagem constituída”, mas por outro
lado, através da leitura, podem formar suas próprias imagens partindo não apenas de
uma apropriação racional de aprendizado, mas também de suas sensibilidades em
perceber, captar e imaginar o que para os adultos já vai se tornando um veículo difícil
de aprendizado, já que o senso crítico está sempre interferindo, seja de forma positiva
e/ou negativa. Cecília Meirelles lembra os educadores de que a “linguagem poética”
se trata de uma sensibilização das crianças para perceberem suas possiblidades e
interesses por conhecimentos diversificados. Estimular a imaginação possibilitando “a
expressão, apreensão e invenção dos significados através dos sentimentos” (2001, p.
18).
Conclusão
A leitura, inicialmente, não é um exercício fácil. Exige prática, estímulo, além
de certa ludicidade. Os livros infantis de Clarice Lispector, mesmo em linguagem
simples e maternal, tratam de temas complexos que induzirá o jovem leitor às
experiências de reflexões mais aprofundadas sobre questões do “eu”. A oferta de
leituras para crianças de todas as idades, ainda que passe pelo crivo de adultos
responsáveis por sua educação, não deve ser totalmente limitada. Para que a criança
desenvolva seu próprio modo de aprender e interpretar a literatura, a oferta deve ser
ilimitada permitindo-a fazer as próprias escolhas (KONDER, 2001, p. 19). Ela deve ser
exposta a grandes nomes da literatura e até mesmo aos que sejam considerados
“difíceis” para sua compreensão, pois isso a estimulará a retomar alguns livros mais
de uma vez.
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Poetizar a educação é dar espaço para que os alunos adquiram autonomia
intelectual, descontruir a ideia do professor como portador absoluto do conhecimento
e ajudá-las a descobrirem a si mesmas, formando suas próprias opiniões e as
expondo para o mundo (KONDER, 2001, p. 19). Afinal, com um pouco de humildade,
os adultos poderão reconhecer que cada criança tem muito a ensinar e parte desses
ensinamentos vem justamente dos comentários e perguntas que nos fazem e que já
não nos sentimos aptos para responder com a delicadeza que essa resposta exige.
Ou acabamos por frustrá-las com nossas interpretações óbvias, previsíveis ou
calculadas de forma que elas percebam a pouca valorização que os adultos dão às
suas capacidades intelectuais de compreender e formar opinião própria, ou
gaguejamos e nos esquivamos, pateticamente acreditando que ao mudar de assunto,
a pergunta será esquecida.
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O FEMININO NOS CONTOS DE FADA: DA TRADIÇÃO ORAL
À SÉRIE ONCE UPON A TIME, BRANCA DE NEVE E A RAINHA MÁ
Sandra Trabucco Valenzuela
(Fatec/UPM/FAM)
Once Upon A Time: o enredo
Once Upon a Time (OUAT) é uma série de TV, criada por Adam Horowitz e
Edward Kitsis, produzida entre 2011 e 2018 pela ABC Studios, pertencente à Disney.
O enredo da série desenvolve-se em duas diegeses diferentes, isto é, a dos contos,
a Floresta Encantada, e a de Storybrooke, cidade fictícia que estaria localizada na
costa leste, Maine, Estados Unidos, e que corresponde ao espaço criado pela
maldição lançada por Regina, a Rainha Má, durante o casamento de Branca de Neve
e o Príncipe Encantado, na Floresta Encantada. As diegeses sustentam o espaço
ficcional para a criação de um novo universo dos contos clássicos, com base em
personagens de domínio público, transmitidos pela tradição oral e, mais tarde,
recolhidos por escritores na forma de contos tradicionais e populares, contos de fada,
narrativas fantásticas e fábulas, propiciando ao receptor de Once Upon a Time
elementos novos, que complementam, antecedem ou justificam fatos ocorridos nas
narrativas tradicionais.
No início do episódio piloto aponta-se o caminho do pacto com o receptor,
através os letreiros: “era uma vez uma floresta encantada com todos os personagens
clássicos que nós conhecemos. Ou pensamos conhecer. Um dia eles se acharam
presos num lugar onde todos os seus finais felizes lhes foram roubados. O nosso
mundo” (OUAT, 2011, ep. 1, no primeiro minuto).
A trama de OUAT começa com o Príncipe Encantado galopando velozmente
rumo à densa e fria floresta onde Branca de Neve, cercada pelos anões, repousa em
seu esquife de cristal. A sequência é semelhante à apresentada pelo filme de
animação produzido pela Disney, Branca de Neve (1937), quando os anões estão ao
lado do caixão de cristal onde jaz, aparentemente sem vida, o corpo de Branca de
Neve. Contudo, essa é a única cena de OUAT resgatada com fidelidade da animação,
visto que, na sequência, após o beijo de Encantado, Branca desperta e, numa elipse
temporal, Branca e Encantado já se encontram em plena celebração nupcial. Porém,
a cerimônia de casamento é interrompida pela Rainha Má que chega de repente, sem
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ser convidada, e lança a maldição que atingirá toda a Floresta Encantada: os
personagens serão lançados num mundo horrível — “o nosso mundo” —, sem magia,
sem finais felizes, e nele, todos perderão a memória, esquecendo-se de quem são. A
maldição somente atingirá a Floresta Encantada quando Emma, a filha de Branca de
Neve e Encantado, nascer.
Prestes a dar à luz, Branca de Neve pede ajuda a Rumplestiltskin, que revela
a maldição e aponta a resolução do problema: a filha de Branca de Neve será a
Salvadora, que, ao completar 28 anos, retornará para empreender a guerra final
contra a Rainha Má. Assim, Branca e Encantado planejaram como salvar a criança da
maldição, colocando-a dentro de um armário feito com madeira mágica, que funciona
como um portal. Emma aparece sozinha, como um bebê abandonado, numa estrada
no “nosso mundo”, que fica fora dos limites de Storybrooke; ela cresce sofrendo o
trauma do abandono. No dia de seu aniversário de 28 anos, Emma Swan é procurada
por Henry, seu filho legítimo que também fora adotado por Regina, que se transformou
na poderosa prefeita de Storybrooke, e que, na verdade, é a Rainha Má. Henry possui
um livro intitulado Once upon a time, que conta os fatos ocorridos no passado e sabe
que a única pessoa capaz de resgatar os personagens e trazer de volta os finais
felizes é Emma, sua mãe biológica: ou “A Salvadora”.
O feminino em Branca de Neve, dos Irmãos Grimm
No início do século XIX, a Europa experimenta um novo interesse pelas
narrativas maravilhosas, fábulas, contos tradicionais, provérbios, cantigas e lendas,
alavancado pelos estudos das línguas europeias e suas relações com o sânscrito, na
perspectiva da filologia.
Nesse âmbito, destacam-se os trabalhos realizados por Jacob e Wilhelm
Grimm no Círculo Intelectual de Heidelberg, na Alemanha. Filólogos, folcloristas,
estudiosos da mitologia germânica e da história do Direito, os Irmãos Grimm
dedicaram-se a recolher da memória popular relatos maravilhosos e folclóricos das
mais diversas fontes, publicando-os sob o título Contos de fadas para crianças e
adultos (VALENZUELA, 2016, p. 177).
Com vistas à construção de uma unidade cultural do povo alemão através do
resgate das tradições e da língua comum, os Irmãos Grimm dedicaram-se ao
desenvolvimento de trabalhos filológicos, ao estudo da antiguidade e do
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medievalismo, resgatando narrativas que continham práticas, hábitos, episódios e
fatos dos quais, de alguma forma, emerge o passado e a cultura alemã.
Resulta desses estudos o livro Contos de fadas para crianças (ou Kinder- und
Hausmärchen – Contos da infância e do lar) publicado pela primeira vez em Berlim,
em dezembro de 1812, com 86 contos, e o segundo volume da mesma edição lançado
em 1815, com 70 histórias. Entre os contos que compõem o livro estão "Hansel e
Gretel" ("João e Maria"), "Gata Borralheira", "Rapunzel", "Chapeuzinho Vermelho", "A
Bela Adormecida", "Branca de Neve", entre outros.
No total, foram 7 edições lançadas pelos Irmãos Grimm, sendo a última
publicada em Göttingen, em 1857, contendo 211 contos. A cada nova edição, a obra
ganhava novas histórias e também alterações significativas em seus textos.
A primeira edição foi alvo de críticas devido ao conteúdo de algumas de suas
histórias, consideradas então inadequadas para a infância. Assim, na segunda edição
dos contos, tanto a mãe perversa de Branca de Neve, como a mãe que abandona os
filhos Hansel e Gretel, torna-se uma madrasta, o que permite uma interpretação aceita
pelos padrões familiares e cristãos em voga. Referências de cunho sexual também
foram retiradas dos contos, bem como situações violentas ou indesejáveis. Por outro
lado, o castigo aos vilões foi ampliado, e as virtudes, mais valorizadas.
A figura feminina das duas versões de Branca de Neve, dos Irmãos Grimm
apresentam características semelhantes:
Enquanto estava costurando e levantou o rosto para ver a neve, ela espetou
o dedo com a agulha e três gotas de sangue caríram na neve. Como o
vermelho combinava tão bem com o branco, ela pensou: “Quem me dera ter
uma filha Branca como a neve, vermelha como o sangue e negra como esse
batente da janela”. Pouco tempo depois, ela deu à luz uma menina, branca
como a neve, vermelha como o sangue e preta como o ébano, e que por isso
foi chamada de Branca de Neve. (GRIMM; GRIMM, 2012, p. 247).

Nesta primeira versão, enquanto a menina Branca de Neve reúne atributos
como bondade, beleza, submissão e ingenuidade, a mãe revela-se cruel, prepotente
e sem qualquer sinal de empatia pela filha.
Assim, ela tinha certeza de que não havia no mundo alguém mais bonita do
que ela. Mas Branca de Neve foi crescendo, e aos sete anos de idade sua
beleza era tamanha que superava até mesmo a da rainha, e quando esta
perguntou ao espelho [...], o espelho respondeu: “Vós, minha rainha, sois a
mais bela por aqui, mas Branca de Neve é mil vezes mais bonita!”. Ao ouvir
tais palavras do espelho, a rainha ficou pálida de inveja e, a partir desse
momento, passou a odiar Branca de Neve [...]. (GRIMM; GRIMM, 2012, p.
248).
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Coelho (1984) destaca como valores ideológicos presentes nos contos
questões como:
predomínio dos valores humanistas: preocupação com a sobrevivência ou as
necessidades básicas do indivíduo [...]; qualidades exigidas à Mulher [...]:
Beleza, Modéstia, Pureza, Obediência, Recato... e total submissão ao
Homem; a ambição desmedida ou a insaciabilidade humana causam
desequilíbrios sem conta; é enfatizada a ambuiguidade da natureza feminina
(COELHO, 1984, p. 128).

Nesta primeira versão, Branca de Neve é uma criança de apenas sete anos de
idade que está indefesa e à mercê da maldade desencadeada pela ira de sua mãe.
Em nenhum momento surge a figura paterna para interceder em favor da filha ou
conviver com a própria rainha. Por sua vez, o conto aponta para a solidão feminina,
visto que a mãe tem como único elementos presente para o diálogo o espelho. De
caráter masculino, a presença da magia insere-se no espelho, criando um duplo e, ao
mesmo tempo, uma voz que funciona como superego da Rainha, ou seja, apontando
suas falhas e dizendo-lhe a verdade. O espelho mágico exacerba-lhe a inveja e o
egocentrismo, motivando-a a cometer ações voltadas para o mal da menina.
Uma vez livre do caçador, Branca refugia-se numa casa na floresta,
pertencente a sete anões. Os anões permitem que Branca permaneça a salvo em sua
casa desde que ela reproduza funções tradicionalmente ligadas ao trabalho feminino:
limpar a casa e preparar alimentos. Não há pagamento ou gratidão, há uma
negociação à base de troca. Como criança que é, Branca de Neve deixa-se facilmente
enganar pelos ardis empreendidos pela mãe, que vai até a casa dos anões e tanta
matá-la três vezes: com um laço, com um pente e com uma maçã. Ao morder a maçã
envenenada, Branca cai desfalecida. Por ser tão bela, os anões colocam-na num
caixão de vidro no meio da sala e lá permanece por muito tempo sem se decompor,
embora os anões tivessem certeza de sua morte. Um dia, um príncipe entrou na casa
e viu Branca que jazia no caixão e pediu que os anões lhe vendessem o caixão com
Branca de Neve. Frente à negativa dos anões, o príncipe esclareceu que não poderia
mais viver sem ver tamanha beleza, e aí sim, os anões lhe entregaram o caixão com
Branca. Já no castelo, o príncipe passava o dia a olhar o caixão, obrigando aos criados
a transportar o caixão aonde ele fosse, até que:
um deles abriu a tampa, ergueu Branca de Neve e disse: “Passamos o dia
sofrendo, por uma menina morta!”, e com isso deu um tapa nas costas dela.
nesse instante, o pedaço de maçã podre que ela havia mordido saltou de sua
garganta e Branca de neve estava viva outra vez. Então, ela foi até o príncipe,
que, de tanta felicidade ao vê-la, nem sabia o que fazer, e alegres os dois
sentaram-se à mesa para comer. (GRIMM; GRIMM, 2012, p. 254).
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A felicidade concretiza-se aqui através da ressurreição de Branca e, a seguir,
pelo ato de sentar à mesa e fazer uma refeição. Ao final, não há menção a amor,
casamento ou o famoso “foram felizes para sempre”.
Na segunda edição dos contos, a narrativa de Branca de Neve sofre mudanças
significativas em seu conteúdo. Se antes havia uma mãe malvada, agora isenta-se a
culpa da mãe, que ganha um caráter sagrado ao morrer no momento de dar à luz a
filha. O mal passa a ser incorporada pela madrasta, segunda esposa do rei. Ao
transformar a mãe numa madrasta, o lastro da maldade também se amplia, pois não
há laços consanguíneos, ao contrário, estabelece-se uma disputa pelo poder que a
beleza poderia atribuir. A Rainha, embora bela, é má, cruel, ardilosa, mentirosa e
feiticeira. Se na primeira versão, Branca é ainda uma criança, na segunda, há uma
passagem de tempo evidenciada pela instância narrativa, deixando a menina com
uma idade indefinida, mas, certamente adulta.
Branca de Neve ficou no caixão por muitos e muitos anos. Ela não se
decompunha e parecia dormir, continuando sempre branca como a neve,
vermelha como o sangue e negra como o ébano. Até que um dia um príncipe
veio por aquela floresta e parou para passar a noite junto à casa dos sete
anões. (GRIMMSTORIES, 2019).

Como na primeira versão, a submissão da personagem Branca de Neve
evidencia-se no momento em que, coagida a permanecer escondida na casa dos sete
anões, vê-se obrigada a oferecer como moeda de troca o serviço doméstico. Não há
outra escolha para Branca, resta-lhe aceitar a situação e refugiar-se na casa dos
anões para esconder-se das maldades da madrasta. Sua ingenuidade — seja pela
juventude, seja pelo coração bondoso e livre de pensamentos negativos — a tornam
passiva e submissa, sem capacidade de reflexão sobre sua própria situação.
Nesta versão, Branca deixa-se também enganar três vezes, desfalecendo
sempre e retornando à vida. Se na primeira versão, o Príncipe transporta Branca da
casa dos anões para seu palácio no caixão de vidro, na segunda versão, o Príncipe
tenta levá-la da colina para seu palácio mesmo morta em seu esquife. Porém, quando
um dos assistentes do Príncipe tropeça, Branca cospe o pedaço de maçã envenenada
presa há anos na garganta da jovem, e esta retorna à vida.
— Onde é que eu estou? – perguntou (Branca).
— Está comigo! — respondeu o príncipe, todo alegre. Então ele contou o que
tinha acontecido e disse:
— Eu amo você mais do que qualquer outra coisa no mundo. Venha comigo
até o castelo de meu pai e vamos nos casar.
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Branca de Neve também se apaixonou pelo príncipe e foi com ele.
Começaram logo os preparativos para uma festa maravilhosa de casamento.
(GRIMMSTORIES, 2019).

Em nenhuma das versões há menção ao beijo apaixonado do Príncipe, o que
se observa na segunda verão pode ser associado à ideia de “amor à primeira vista” e,
na sequência, a declaração de amor. O prêmio conquistado é o casamento com o
Príncipe, como uma promessa de bonança, bem-estar e ascenção social com relação
à sua condição anterior, ou seja, se no passado Branca era Princesa, com os anões
passou a exercer humildemente a condição de serviçal, mas com o casamento, há
uma retomada da situação inicial, sem a desconfortável presença da madrasta.
Por sua vez, a madrasta — a antagonista de Branca de Neve — apresenta-se
como uma mulher mesquinha, egocêntrica, egoísta e incapaz de estabelecer uma
relação de afeto ou respeito com Branca. Em nenhum momento, seja na primeira ou
na segunda versão, a vilã revela obediência ao marido, que é pai de Branca de Neve,
e este tampouco aparece para dar apoio à filha. Desse modo, a madrasta é
aparentemente independente, porém, o espelho é seu ponto de apoio, definindo o que
realmente ela é.
Curiosa, a madrasta cede à tentação de ir até a festa de casamento justamente
para poder observar de perto o que acontecerá. Ao final, a vilã do conto recebe um
castigo terrível: é obrigada a dançar com “pantufas de ferro” quente até a morte.
Observe-se que nos contos dos Irmãos Grimm não há menção a beijo de amor
verdadeiro e que Branca de Neve na primeira versão é uma criança e a Branca de
Neve da segunda versão é muito jovem, porém sem idade definida. Em nenhuma das
duas histórias o príncipe conhece Branca de Neve antes de levá-la consigo para o
palácio, inclusive, quando ele decide transportá-la, a jovem está morta no esquife de
vidro. Seu retorno à vida, nos dois casos, é acidental, com a interferência do humano
e do mágico.
Once Upon a Time e o femino: Branca de Neve e a Rainha Má
Ao entender a série OUAT como uma narrativa de caráter feminista faz-se
necessário explicitar o conceito de “feminismo” aqui trabalhado:
feminismo pode ser definido como a tomada de consciência das mulheres
como coletivo humano, da opressão, dominação e exploração de que foram
e são objeto por parte do coletivo de homens no seio do patriarcado sob suas
diferentes fases históricas, que as move em busca da liberdade de seu sexo
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e de todas as transformações da sociedade que sejam necessárias para este
fim (GARCIA, 2015, p. 13).

OUAT é uma produção da ABC, pertencente ao grupo Disney e, por esse
motivo, a série cita com frequência as versões dos contos já produzidos pela Disney.
Assim, em OUAT, todos os personagens remetem ao imaginário construído pela
Disney, em especial, se considerarmos o primeiro longa de animação Branca de Neve
(1939), baseado na versão desse conto publicada na 2ª. edição do livro dos Irmãos
Grimm (2012). Contudo, a semelhança se restringe a alguns elementos do conto:
características físicas das personagens, recursos mágicos, espaço diegético.

Fig. 1. Once Upon a Time, 2011, 1ª. temporada. Branca de Neve, Encantado, Rumplestilskin,
Rainha Má e Caçador na versão da Floresta Encantada; Henry e Emma na versão de Storybrooke.
Foto: divulgação.

Branca de Neve: heroína da Floresta Encantada de OUAT
OUAT é uma série que investe no paradigma de empoderamento feminino. A
Salvadora Emma une-se a Mary Margareth (a persona de Branca de Neve em
Storybrooke) contra o poder maligno de Regina (a Rainha Má). Na Floresta
Encantada, Branca de Neve apaixona-se por Encantado, que também a ama. O
Príncipe rende-se a Branca, desempenhando a função de coadjuvante para qualquer
atitude, decisão ou necessidade de Branca, pois ele sempre a amará acima de tudo
e, como ele mesmo enfatiza: “-Eu sempre vou te encontrar”. Por outro lado,
Rumplestilskin atua como segundo antagonista, que ora auxilia Regina, ora une-se a
Emma, estabelecendo-se como um personagem que busca apenas o sucesso de
seus próprios desígnios.
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A personagem Branca de Neve do filme de animação da Disney (1939) é uma
jovem e bela princesa que se caracteriza pela doçura, meiguice, capacidade de
relacionar-se com os seres da floresta e, fisicamente, é marcada por sua pele “branca
como a neve” e cabelos escuros, mais próxima à caracterização dos presente nos
contos dos Grimm. Trata-se de uma “personagem de costumes” ou personagem
plana, nos termos de Antonio Candido (2011), cujos “traços são fixados de uma vez
para sempre, e cada vez que a personagem surge na ação, basta invocar um deles
[...]. Personagens, em suma, dominados com exclusividade por uma característica
invariável e desde logo revelada” (CANDIDO, 2011, p. 61). Em última instância, a
Branca de Neve do conto tradicional é uma personagem plana, de características
físicas evidenciadas no próprio nome e fundamentada em ações que redundam
sempre na ingenuidade e bondade.
Por sua vez, em OUAT, na diegese da Floresta Encantada, Branca de Neve
distancia-se da figura representada nos contos: Branca enfrenta o Príncipe; não se
submete e nem teme os desmandos da madrasta, a quem considera como inimiga,
desde a descoberta do envolvimento dela na morte do Rei, pai de Branca. Branca
embrenha-se na floresta não somente para fugir e se proteger da Rainha, mas para
planejar a derrota de seus inimigos, enfrentando-os através de suas habilidades com
o arco e flecha, bem como de sua capacidade de elaborar estratégias. Branca enfrenta
caçadores, a guarda real, trolls e, inclusive o Príncipe Encantado, a quem rejeita —
ao menos no começo da trama —, por considerar que o amor não tinha espaço em
seus planos de vingança e que ele era movido por interesses financeiros. Assim, em
OUAT, na diegese da Floresta Encantada, Branca de Neve ganha contornos de
“personagem

de

natureza”

ou

esférica,

pois

apresenta

complexidade,

imprevisibilidade e se comporta dentro de um tecido de relações sociais (CANDIDO,
2011, p. 62-63). A Branca de Neve da Floresta Encantada
é uma mulher madura que rejeita o epíteto de “garota” (“girl”), ao ser
apanhada pelo Príncipe roubando as joias. Branca está decidida a conquistar
sua liberdade valendo-se inclusive de meios ilícitos, como o assalto a
carruagens. Pouco romântica, Branca sabe que um casamento real é feito
em acordos nupciais onde o interesse político e financeiro constituem o
principal ponto de interesse. A ideia do “amor verdadeiro” é descartada por
Branca, que não acredita senão no interesse movendo todas as ações dos
seres humanos, revelando-se cínica e irônica especialmente ao falar com o
Príncipe, que se casará com Abigail, filha do rei Midas, por acordo nupcial
(VALENZUELA, 2016, p. 113).
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Branca de Neve conhece seu papel: confiante, entende e investe em suas
qualidades e habilidades, afastando-se do estereótipo de princesa bela e ingênua.
Inteligente, astuta e impetuosa, ao fugir da Rainha, Branca deixa de lado o castelo e
o guarda-roupas de princesa, optando por um figurino que remete ao de caçador:
roupa de couro, calças compridas e botas de cano alto, além de um conjunto de arco
e flecha e espada, as quais maneja com grande habilidade. É possível associar a
personagem Branca à heroína Katniss Everdeen da trilogia Jogos Vorazes (The
Hunger Games, 2008), de Susan Collins (VALENZUELA, 2016, p. 114), pois ambas
lutam pela sobrevivência de igual para igual com os homens, estabelecendo-se como
protagonistas de uma luta do bem contra o mal, contra a tirania exercida pelo poder.
Branca assume o protagonismo de sua história, lutando para traçar seu próprio
destino.
O percurso do herói, conforme Vogler (1997), empreendido por Branca de Neve
inicia-se na Floresta Encantada, com a ascenção ao trono da Rainha Má, devido à
morte do pai de Branca. Diante da tirania e crueldade da madrasta, Branca deixa o
castelo, o “mundo comum”, para iniciar a luta, depois da certeza do envolvimento da
Rainha com a morte do Rei (Ato I). Branca passa a viver na floresta, protegida pelos
aldeões. Lá encontra aquele que a acompanhará em sua luta: o Príncipe Encantado.
Branca passa por muitas provações, sendo diversas vezes atacada a mando da
Rainha (Ato II-A). A provação suprema ocorre no momento em que Branca prova a
maçã envenenada e, a seguir, é salva pelo beijo de Encantado, dando uma nova vida
à Floresta Encantada (Ato II-B). Branca retoma o Castelo e se casa com o Príncipe,
restabelecendo a harmonia no Reino e o retorno ao chamado “mundo comum” (Ato
III). Porém, a maldição lançada pela Rainha durante o casamento de Branca aponta
para uma nova aventura: Branca deve proteger seu bebê, pois sabe que ela será a
salvadora.
Regina, a Rainha Má da Floresta Encantada
A principal diferença entre a Rainha Má dos contos dos Grimm e Regina de
OUAT é que a personagem da série tem um passado e que sua vilania se desenvolve
no decorrer da narrativa. Regina ressente-se das ações empreendidas por sua mãe,
a malvada Cora, cujo principal objetivo é propiciar a Regina um casamento real, a
qualquer custo.
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Bondosa e ingênua no início, Regina apaixona-se por um jovem humilde, no
entanto, Cora, através da magia, mata-o extirpando-lhe o coração. Esse é o fato que
desencadeia a maldade de Regina e sua vontade de vingar-se da mãe e da delatora
de seu romance secreto: a pequena Branca de Neve, mostrada nesse momento da
série como uma menina de aproximadamente sete anos, a exemplo da versão do
conto dos Irmãos Grimm.
A vingança transforma Regina em vilã, buscando a partir daí recursos mágicos
para atingir seus objetivos. Seu ódio por Branca de Neve aumenta na medida que
Cora a obriga a casar-se com o pai de Branca.
Insegura e carente, Regina busca a felicidade, porém, graças aos seus
poderes, assume uma atitude prepotente, ao tentar manipular os sentimentos de todos
aqueles que a cercam. Regina é solitária e impulsiva, porém deseja viver um novo
amor. Na busca por partilhar o amor que tem guardado dentro de si, a Rainha
manipula a vida dos súditos, como no caso dos irmãos João e Maria, aos quais oferece
o conforto de viver no palácio em troca de deixar o pai sozinho. Regina é mostrada
como uma personagem emocionalmente imatura, mesquinha e irracional, pois
acredita que pode conquistar o amor de qualquer modo, seja através do medo, seja
através da magia.
Após a morte de seu grande amor, o medo da solidão faz com que Regina
assuma a máscara da crueldade, afastando-se da narrativa tradicional da Rainha Má
da Branca de Neve dos Irmãos Grimm.
Assim, Regina opta por vivenciar uma pseudo realidade, na qual ostenta o
poder, cercando-se de bajuladores ou de pessoas que a temem (Valenzuela, 2016):
surge então a ideia de lançar a maldição de Storybrooke.
Como vingança, Regina quer destruir a felicidade não só de Branca, mas de
todos os que a cercam. Por isso, no casamento entre Branca e Encantado lança sua
maldição sobre os personagens dos contos, despojando o mundo dos finais felizes na
medida em que os condena à vida cotidiana sem magia na cidade de Storybrooke,
como forma de fazer com que todos sintam sua mesma dor.
Considerações finais
De acordo com Joseph Campbell, em Mito e Transformação (2008),
A história básica da jornada do herói implica abrir mão do lugar onde você
vive, entrar na esfera da aventura, chegar a certo tipo de percepção
simbolicamente apresentada e depois retornar à esfera da vida normal. [...]
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(A travessia do limiar) É a travessia do mundo consciente para o inconsciente,
mas o mundo inconsciente é representado por muitas, muitas imagens
diferentes, conforme o contexto cultural do mythos. Pode ser megulhar no
oceano, entrar no deserto, perder-se numa floresta escura, encontrar-se
numa cidade estranha. (CAMPBELL, 2008, p. 137-138).

A jornada do herói de Campbell compõe a estrutura narrativa de OUAT, na qual
as mulheres são protagonistas. Desse modo, OUAT é uma ficção seriada alicerçada
pelo feminino, isto é, evidencia-se na produção o destaque para personagens
femininas, que atuam de modo a transgredir o que os contos de fadas tradicionais
sustentam como sendo comportamentos femininos estereotipados: a Branca de Neve
de OUAT é guerreira, hábil no manuseio do arco e flecha e não se revela romântica;
Regina busca a felicidade e inicialmente era gentil e bondosa, mas a intervenção de
uma mãe cruel causou-lhe o trauma da perda e da solidão. Regina mostra-se aos
olhos dos súditos como uma mulher cruel, mas o medo e a insegurança são fortes
componentes de sua personalidade.
Tanto Branca de Neve como Regina são mulheres que agem de forma
independente, tomam a iniciativa, escolhem seus destinos, lutam pelo que desejam.
A narrativa de OUAT revela-se condizente com a discussão do papel feminino na
sociedade contemporânea, na qual a mulher apresenta-se como um ser integral, que
pensa e age livremente, em detrimento do androcentrismo, do patriarcado e do
sexismo (GARCIA, 2015) construído através de gerações. OUAT destaca o
protagonismo feminino justamente pelo poder empreendido tanto pelas personagens
“do bem”, como as pelas personagens “do mal”, capazes de transformar seus
destinos.
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GRITOS E SUSSURROS:
IDENTIFICANDO E ENFRENTANDO OS DIFERENTES CORRETOS NA LIJ
Vita Ichilevici
(USP)
Somos todos censores.
A afirmação que fez Perry Nodelman (1992) há quase três décadas causa
desconforto, incomoda – todos acreditamos conhecer a verdade, agir de maneira
ética, estar imbuído das melhores intenções. Mais ainda em se tratando de infância,
pois, como reza a sabedoria popular, é de pequenino que se torce o pepino. Para
isso, não é de hoje que a LIJ (literatura infantil e juvenil) é tida como instrumento
poderoso – afinal é ali, como sintetiza Pickering41 (1982), que "muitas das
preocupações da sociedade são refletidas mais rapidamente" (p. 16).
É senso (mais do que) comum que as crianças devem ser educadas –
especialmente no que diz respeito a valores – desde a mais tenra idade. A LIJ, assim,
já nasce associada a objetivos pedagógicos. Não cabe, no âmbito deste artigo, discutir
a adequação de tal associação, aceitemos apenas que assim é, desde sempre, e que,
"além do fato de que a função educativa se adapta às mudanças sociais, o que resulta
evidente é que a ênfase dada a esta função dos livros infantis tem variado ao longo
da história" (COLOMER, 2011, p. 163).
Nos últimos anos, a realidade social em vários países, e notadamente no
nosso, vem sendo dominada pela polarização – e, muitas vezes, radicalização –
política e de crenças. Não é de se estranhar, portanto, que também a LIJ seja por ela
fortemente impactada, dando origem a numerosos conflitos, enfrentamentos, disputas
e embates. Que, em alguns casos, levam à retirada de livros de circulação. Em outros
a adaptações e recontos que retiram das narrativas infantis aspectos que incomodam
a este ou aquele grupo. Ecoa, sem resposta, a indignação de Marina Colasanti (2004),
que questiona: por que "aquilo que se consideraria inconcebível na área adulta da
literatura é tão facilmente aceito quando se trata de crianças leitoras? (p. 93)".

41 As traduções de todas as citações de fontes em língua estrangeira são de minha
autoria.
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Se perguntados se somos contra ou a favor da censura, responderemos, sem
pestanejar, contra! Temos, afinal e sem sombra de dúvida, convicção da importância
do princípio democrático da liberdade de pensamento e de expressão. A maioria de
nós provavelmente também confia que as crianças não são tolas, que não serão
enganadas ou manipuladas tão facilmente quanto os censores parecem acreditar.
Censores outros, sempre os outros.
O problema se manifesta quando surgem tópicos em desacordo com nossos
próprios valores. Como exemplos hipotéticos, vejamos: se não sou racista, machista,
homofóbico, anti-islâmico, antissemita, etc., etc., etc., não posso estar de acordo com
narrativas que desrespeitam os direitos de qualquer grupo social. Se sou religioso,
não posso concordar com aquelas que negam minha crença. Em outras palavras,
tendemos a esquecer e abrir mão de nossas convicções anti-censórias quando este
ou aquele livro infantil diverge de nossos valores – os anti-censores vestem
(vestimos...) a carapuça da censura.
Cabe aqui um brevíssimo parêntesis para dois lembretes que não podem ser
deixados de lado: (i) evidentemente as mudanças de convicção não se manifestam
exclusivamente no terreno da LIJ; e (ii) os exemplos citados no parágrafo anterior não
são, nem de longe, hipotéticos. Mas é de LIJ que tratamos aqui, por isso, os exemplos
citados mais à frente, referem-se a casos recentes de interdição a livros infantis no
Brasil.
A censura não é fenômeno recente, e não apenas na LIJ. Contos de fadas, os
clássicos por excelência da LIJ, passaram – e passam – por adaptações ao longo dos
séculos. Jack Zipes, um dos mais reconhecidos estudiosos de contos de fadas,
analisa em diversas obras42 sua transformação ao longo dos séculos, e o papel social
e político que ocupam na formação da cultura ocidental. Em uma delas, por exemplo,
dedica-se à história de Chapeuzinho Vermelho, trazendo trinta e uma diferentes

42 Para citar algumas: The Trials and Tribulations of Little Red Riding Hood (1993);
Breaking the Magic Spell: Radical Theories of Folk and Fairy Tales (1979); Fairy Tale
as Myth / Myth as Fairy Tale (1994); Why fairy tales stick : the evolution and
relevance of a genre (2006), ); The Irresistible Fairy Tale - The Cultural and Social
History of a Genre (2012) – sem tradução para o português.
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variantes, desde a mais conhecida, de Charles Perrault (1697), até a versão erótica
de Angela Carter (1979), passando por versões como Chapeuzinho Vermelho como
seria contada por um ditador (Phillips, 1940) ou Chapeuzinho Verde, do escritor
italiano Gianni Rodari (1973), narrada por um avô desmemoriado.
Tentativas de censura, não importa se bem-sucedidas ou não, estão ligadas de
maneira umbilical à ideologia. A definição do termo censura, de acordo com o
dicionário Houaiss (2008), é: controle moral ou político de obras artísticas,
publicações, etc.

Função habitualmente – mas nem sempre – exercida por quem

detém o poder legal, religioso ou institucional. Vale aqui um alerta: a censura fez parte
de todos os regimes totalitários, antigos e atuais, mas, ainda que possa ser
desconfortável reconhecer, "nossas ditas democracias tampouco são inocentes.
Clássicos e obras de literatura contemporânea foram retirados das estantes e das
bibliotecas públicas ou escolares em nome de um 'politicamente correto' tão pueril
quanto degradante (STEINER, 2017, p. 31)".
A esse respeito – a censura velada em países democráticos – um dos textos
mais poderosos talvez seja aquele em que Toni Morrison (1996) relata as diferentes
leituras que fez, ao longo da vida, de As Aventuras de Huckleberry Finn (Mark Twain,
1885) – desde a infância até depois de já, escritora consagrada, receber o Prêmio
Nobel de Literatura em 1993. O exemplo não é gratuito – além da força das palavras
de Morrison, o livro de Twain vem, há décadas, marcando presença na lista de Livros
Banidos e Contestados43 (Banned and Challenged Books) divulgada anualmente,
desde os anos 1980, pela Associação Americana de Bibliotecas.
Ao fim e ao cabo, é ideologia que está por trás de censuras, embargos,
interdições e protestos – provocados tanto por valores tidos como progressistas
quanto conservadores. Com crescente frequência em anos recentes, o termo
ideologia vem frequentando discurso(s) social(is) sem o necessário cuidado. De forma
bastante resumida, fiquemos com a definição proposta pelo filósofo esloveno Slavoj
Zizek (1996): "doutrina, conjunto de ideias, crenças, conceitos e assim por diante,
destinada a nos convencer de sua veracidade, mas, na verdade, servindo a algum
43
http://www.ala.org/advocacy/bbooks;http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/fe
atures/ banned-adventures-huckleberry-finn/
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inconfesso interesse particular do poder" (p.15). Não é raro que passe desapercebido
o fato de que a todo processo (acusado de) ideológico, contrapõe-se outro contrário,
que ainda que se apresente como neutro, é igualmente ideológico.
Em Ideology and the Children’s Book44, título conciso e preciso do texto que
já soma trinta anos, Peter Hollindale (1992 [1988]) aponta polêmicas antigas e atuais
da instrumentalização ideológica da LIJ, ainda hoje não resolvidas. Começa por
reconhecer que os livros para crianças, justamente pela simbiose entre literatura e
educação que carregam em si, são mais expostos à influência de pressões diversas.
No Brasil há ainda um importante aspecto adicional a considerar: uma vez que, na
América Latina como um todo, a aproximação da criança com a leitura se dá
prioritariamente pela via da escola, são os livros adotados por ou presentes em
bibliotecas escolares que costumam sofrer mais ataques.
Invariavelmente os argumentos alegados para a solicitação de remoção deste
ou daquele livro é proteger a criança, motivados por valores que enxergam a infância
pelas contraditórias lentes de autonomia e proteção – se, por um lado, nada mais
parece ser proibido na era da hiperconexão acessível a todos, por outro, proliferam
tendências moralizantes e infantilizadoras, de um lado e outro do espectro político.
Na maior parte das vezes, entram em campo valores morais, conceito bastante
fluido, que se presta a diferentes propósitos. É fundamental recordar: primeiro, que
valor é conceito subjetivo e subordinado a certos juízos, simultaneamente absoluto,
pois "constitui o modo de ser do valor em si", e relativo, por "seu modo de ser na
história" (GOERGEN, 2005, p.989); e, segundo, que dever moral é "aquilo que
aparece para a pessoa como algo que não pode não ser feito" (LATAILLE, 2010, p.2).
Aqui é preciso não perder de vista que as recentes exigências de remoção de livros
infantis a que temos assistido no Brasil, devem-se a interpretações morais partilhadas
por apenas uma parcela da sociedade, que nada têm a ver com as revoluções morais
de que trata o filósofo e crítico cultural K. A. Appiah (2012). A partir de exemplos
históricos, o autor defende a ideia de que mudanças sociais somente se tornam
possíveis quando o contingente daqueles que se opõem a determinadas práticas
supera o número dos que as aprovam. Como exemplo, cita a abolição da escravatura
– ainda que os argumentos contra a escravidão fossem, há muito, conhecidos, para

44 Ideologia e o Livro Infantil – sem tradução para o português.
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Appiah a abolição somente ocorreu quando grande parcela da sociedade passou a
considerar a prática moralmente intolerável.
Registre-se que seria, no mínimo, uma afronta considerar código de honra (na
expressão de Appiah) as motivações por trás do episódio mais recente, a ordem
expedida pelo Prefeito Marcelo Crivella, em setembro de 2019, para que fossem
removidos da XIX Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro todos os exemplares
da novela HQ Vingadores, a Cruzada das Crianças (Allan Heinberg e Jim Cheung,
2016, Editora Salvat). Não requer muita imaginação relacionar a justificativa para a
ação – a imagem de dois rapazes se beijando, que o prefeito julgou como "conteúdo
sexual para menores" – à Lei 5.250 (1967), que regulava a liberdade de manifestação
do pensamento e de informação. Promulgada durante o período de ditadura que
vigorou no Brasil de 1964 a 1985, estabelecia, no artigo 17, que seriam sujeitos às
penalidades da lei atos que pudessem vir a ofender a moral pública e os bons
costumes.
A ordem do prefeito e as ações que gerou tiveram grande repercussão e foram
objeto de intensa cobertura em jornais de grande circulação, redes sociais e veículos
especializados, podendo ser facilmente localizados na internet. Assim como as que
dizem respeito a alguns casos ocorridos nos últimos anos:
(i) Meninos sem Pátria (Luiz Puntel, 1981, Ática) / out.2018 – parte da
renomada Coleção Vaga Lume, adotado há mais de trinta anos em escolas públicas
e particulares, a obra trata da vida de um menino exilado com sua família durante o
período da ditadura no Brasil. Sua retirada da lista de leitura do Ensino Fundamental
II de um colégio particular no Rio de Janeiro foi solicitada por um grupo de pais, que
entenderam tratar-se de livro comunista. Vale mencionar que outro grupo de pais e
estudantes protestou em frente ao colégio e fez um abaixo-assinado contra a censura
a Meninos sem Pátria, o que apenas corrobora as diferentes possibilidades de leitura
de uma mesma obra.
(ii) O Diário de Anne Frank em quadrinhos (Ari Folman e David Polonsky, 2017,
Record) / mar.2018 – retirado da lista de leitura de uma escola particular em Vitória,
ES, também por iniciativa de um grupo de pais, desconfortáveis com algumas
referências à sexualidade. A obra, produzida por solicitação da Fundação Anne Frank
(Suíça), ateve-se fielmente ao original, escrito por Anne Frank durante a Segunda
Guerra Mundial. É, no mínimo, intrigante observar que referências à guerra,
holocausto ou, até mesmo, à relação difícil de Anne com a mãe, não provocaram
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qualquer tipo de reação, mas, sim, algumas poucas cenas que tratam da descoberta
do corpo e do desejo por uma adolescente.
(iii) O menino que espiava para dentro (Ana Maria Machado, 1983, Global) /
set.2018 – alvo de denúncia nas redes sociais por um trecho interpretado por alguns
como apologia ao suicídio infantil. O livro narra a história de Lucas, menino cheio de
fantasias, que tem um amigo imaginário com quem só se encontra em sonhos. Um
dia, para poder prolongar seu tempo com o amigo, Lucas decide engasgar com um
pedaço de maçã e dormir por um longo tempo, como na conhecida história de Branca
de Neve. O pequeno trecho que provocou as acusações diz que Lucas "resolveu que
o melhor era deixar para engasgar com a maçã na hora de deitar, quando estivesse
sozinho. É que a família dele era tão desligada dessas coisas que era até capaz de
alguém dar um tapa nas costas dele só para desengasgar, e aí estragava o plano
todo".
(iv) Caçadas de Pedrinho (Monteiro Lobato, 2009, Editora Globo) jun / 2010 –
denúncia formulada em 2010 ao Conselho Nacional de Educação (MEC), solicitando
"que a Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal se abstenha de utilizar
livros, material didático ou qualquer outra forma de expressão que contenha
expressões de prática de racismo cultural, institucional ou individual". A ação foi
motivada por suposto conteúdo racista em relação à "personagem feminina e negra
Tia Anastácia [bem como] referências aos personagens animais tais como urubu,
macaco e feras africanas [que] fazem menção revestida de estereotipia ao negro e ao
universo africano, que se repete em vários trechos do livro analisado".
(v) Manual Prático de Bruxaria em Onze Lições (Malcolm Bird, Editora Ática,
2000) / 2016 – a divertida sátira com lições bem-humoradas sobre a vida das bruxas
modernas, cujos capítulos tratam, entre outros, de como escolher e mobiliar a casa,
tratamentos de beleza e trabalhos manuais, foi atacado pela pastora evangélica (e
atual Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos) Damares Alves, que, a
partir de uma leitura ipsis litteris, denunciou o livro como uma espécie de guia
demoníaco.
Os casos que, para além de acusações, denúncias e muita controvérsia nas
redes sociais, levaram à retirada de livros de circulação são os de Peppa (Silvana
Rando, 2009, Brinque Book) e Enquanto o sono não vem (José Mauro Brant, 2003,
Rocco).
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O primeiro conta a história de uma menina muito feliz, que tem como marca
registrada o cabelo forte e cacheado. Um dia, ao ver um cartaz na frente de um salão
de beleza, e após passar a noite pensando, decide alisar os cabelos. Depois de um
longo processo, Peppa consegue, junto com o novo cabelo liso, "a parte chata da
história: uma enorme lista de proibições!", que ela aguenta por um curto período, até
pular na piscina em um dia de calor intenso e voltar a ser a menina feliz de cabelos
cacheados e indomáveis. Segundo a autora, o livro "fala da vaidade exagerada na
infância, de trocar a liberdade de ser criança pelos padrões de beleza", enfoque
idêntico ao apresentado no encarte dirigido ao professor, que indica que "Peppa
aborda uma das questões mais polêmicas dos últimos tempos: a ditadura de um
padrão de beleza (...) [e] oferece uma excelente oportunidade de trabalhar com os
alunos a questão da diversidade, do respeito às diferenças".
A estilista e YouTuber Ana Paula Xongani fez uma leitura diferente e, em uma
série de três vídeos em seu canal, acusou o livro, que tem como protagonista uma
menina branca, de ser "extremamente racista" e de estar "cerceando a liberdade das
crianças [negras] de brincar com sua beleza natural". Após sofrer intensa campanha
de difamação e ameaças nas redes sociais, a autora solicitou à editora que recolhesse
todos os exemplares à venda. O imbróglio aqui está no fato de que nenhum dos
comentários de Xongani, quando confrontados com a obra, correspondem à
realidade.
O segundo teve seu recolhimento determinado pelo MEC em junho de 2017, a
partir de denúncias motivadas por uma das histórias do livro, A triste história de
Eredegalda, recontada pelo autor a partir de conto de tradição oral recolhido em
Barbacena, MG. O enredo de Eredegalda segue a estrutura narrativa do conhecido
conto Pele de Asno, de Charles Perrault, e tem como tema central a história de um rei
que deseja casar-se com a filha. Os finais, porém, são diferentes: Pele de Asno,
depois de fugir para escapar do pai, que a queria como esposa, tem sua bênção para
o casamento com um lindo príncipe; Eredegalda, trancafiada na torre, morre de sede
por rejeitar o desejo do rei. Quando este, arrependido, manda três cavalheiros para
socorrer a filha, é tarde demais. O final trágico, porém, não tem relação com a censura
ao livro – o motivo para o banimento não é a morte da protagonista, mas aquilo que
foi interpretado por alguns como incentivo ao incesto.
Não apresenta dificuldade identificar os casos de Peppa e Caçadas de
Pedrinho com a pauta do politicamente correto, e os demais, com valores, mais do
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que conservadores, reacionários. Tentativas de cercear livros infantis não corretos
não acontecem, evidentemente, apenas no Brasil. Vejamos alguns, entre tantos,
exemplos ao redor do mundo.
Há poucos anos foram lançadas na Alemanha versões modificadas de
clássicos da literatura infantil europeia, que suprimiam termos e passagens
considerados inadequados. Estão entre eles A pequena bruxa (Otfried Preussler,
1997 [1957], Martins Fontes), em 2013, e Pippi Meialonga (Astrid Lindgren (2008
[1945], Companhia das Letrinhas), em 2009.
Em 2015, o prefeito de Veneza baniu das bibliotecas escolares da cidade
italiana 49 livros que classificou como subversivos – entre os quais Três com Tango
(Justin Richardson, Peter Pammel e Henry Cole, 2016, Kalandraka), que conta a
história real de dois pinguins machos do Zoológico do Central Park, em Nova Iorque,
que após tentar chocar uma pedra, receberam do tratador um ovo, do qual nasceu
Tango, o primeiro pinguim com dois pais.
Em 2017, o livro 10.000 dresses (Marcus Ewert, Rex Ray, 2008, sem tradução
para o português), que narra a história de uma menina transgênera, severamente
repreendida pelos pais por gostar de vestidos, que finalmente conhece uma amiga
que a entende.

O livro, recomendado em um documentário da rede britânica BBC

sobre educação sem discriminação de gênero, sofreu intensa campanha de
difamação por parte de pais preocupados com a ideologia de gênero na escola. O
termo, difundido pela extrema direita como movimento que supostamente visaria
depreciar a família tradicional visa, não é reconhecido pela comunidade acadêmica.
Abundam exemplos, da Espanha a Hong Kong, da República Tcheca aos Estados
Unidos – muitos dos quais apresentados e discutidos no 24º Congresso da Sociedade
Internacional de Pesquisa em Literatura Infantil (IRSCL na sigla em inglês), realizado
em agosto de 2019 em Estocolmo, Suécia. O tema do encontro, muito
apropriadamente escolhido para os tempos de intensa polarização que vivemos, foi
Silêncio e Silenciamento na Literatura Infantil.
É possível que cada um de nós se identifique com esta ou aquela das
demandas referidas acima. Ou, mais exatamente, com um ou outro lado – identificado
como progressista ou conservador. É absurdamente fácil – e arriscado –
escorregarmos para a intolerância que dizemos combater. Retomando a frase inicial
deste artigo, somos todos censores. O alerta de Perry Nodelman não (deveria) nos
deixa(r) esquecer de que nós, os anticensores, tendemos a nos transformar em
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censores em relação a livros [infantis] que divergem de nossos próprios valores,
teoricamente anticensórios (...). Isso talvez não seja surpreendente, mas é perigoso.
Sugerir que temos o direito de encerrar discussões a respeito de qualquer assunto ou
banir qualquer livro é meramente estabelecer que a censura, em determinadas
circunstâncias, é apropriada; e se é apropriada em algumas, quem irá distinguir entre
estas e outras quaisquer? (1992, p. 121).
Já quase chegando ao final, não posso deixar de marcar a diferença que
distingue livros politicamente corretos daqueles politicamente comprometidos, e da
implacável interferência do mercado editorial na produção de livros infantis.
A distância que separa obras literárias tanto de livros de apelo exclusivamente
comercial quanto daqueles produzidos para atender a demandas escolares, é
justamente sua qualidade estética. Na (infelizmente) pequena intersecção entre ética
e estética, situam-se os livros politicamente comprometidos, que buscam
profundidade e indeterminação na narrativa de temas sociais contemporâneos e
podem ser – de forma insuficiente – sintetizados como: textos que, sem descuidar de
aspectos estéticos da experiência literária, buscam espelhar questões prementes da
realidade social em que estão inscritos. O termo, praticamente ignorado no Brasil,
engloba livros publicados, quase sempre, por pequenas editoras independentes, que
não fazem parte de grandes conglomerados econômicos. Nada poderia estar mais
longe do corriqueiro politicamente correto, que produz, quase invariavelmente livros
com texto insosso e ilustrações sem graça, espécie de bula de remédio para ajudar o
adulto a tratar de temas que o adulto considera relevantes para a formação moral –
ou, como se convencionou dizer mais recentemente, formação para a cidadania – da
criança.
Não sendo possível aqui analisar em profundidade a influência do mercado,
não posso deixar de registrar duas advertências, que, a meu ver, resumem
adequadamente o fenômeno. A primeira está diretamente relacionada à literatura
infantil. Segundo Colomer e Olid (2009), as dificuldades de produção de uma literatura
que, apesar de não ser assim nomeada pelas autoras, poderia ser classificada como
politicamente comprometida, provêm, em grande medida da ironia com os excessos
derivados do PC, a confiança nos louros já conquistados pelos avanços igualitários e
o abandono da vigilância educativa frente a uma bem-vinda crítica que proclamava o
predomínio de valores artísticos. Hoje, contudo, parece que a intenção de salvar a LIJ
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da 'madrasta pedagógica' produziu um efeito perverso, o de lançá-la nas mãos do
mercado (p. 6).
A segunda diz respeito à cultura de massas, sem a qual não creio ser possível
pensar a cultura na contemporaneidade. Como afirma Hannah Arendt (2016) em A
crise da cultura
A cultura de massas passa a existir quando a sociedade de massas se apodera
dos objetos culturais (...). Não estou me referindo, é óbvio, à distribuição em massa.
(...) A cultura é ameaçada quando todos os objetos e coisas seculares, produzidos
pelo presente ou pelo passado, são tratados como meras funções (...) para satisfazer
a alguma necessidade. (p. 153/154)., são tratados como meras
Como derradeiro exemplo, vejamos dois livros que tratam, de maneira
incomparável do imprescindível tema da diversidade. O primeiro é A ovelha rosa da
Dona Rosa (Donaldo Buchweitz, 2010, Ciranda Cultural). Como o título não apenas
anuncia, mas deixa evidente, o livro conta a história de uma ovelha, que vive na
Fazenda Santa Rosa, de Dona Rosa. Um dia a ovelha branca tropeça em uma lata de
tinta, fica rosa, por ser diferente de todos, passa a ser desprezada pelos outros
animais da fazenda. Um dia, a galinha, com pena da Ovelha Rosa, resolve se pintar
de rosa, em seguida todos os animais seguem seu exemplo e passam a brincar
felizes. Até que uma chuva forte faz com que todos voltem à sua cor original, com
exceção da ovelha, que havia caído em uma lata de tinta especial, que não saía com
água.
Vem, então, o final pedagogizante e moralmente correto – os animais percebem
que não precisam ser iguais para conviver, e a Ovelha Rosa passa a ser aceita por
todos. Com narrativa banal e previsível, propósito pedagógico traduzido sem qualquer
literariedade, ilustrações chapadas e pouco criativas – o nome do ilustrador sequer é
citado, denotando a (não) importância dessa linguagem, fundamental na literatura
infantil – é um fiel retrato do desuso na LIJ de um tema importante.
Exemplo inteiramente diferente é Azul e vermelho (Mireya Tabuas e Patricia
Van Dalen, 2015, Peirópolis), que adota perspectiva inteiramente diversa para tratar
da possibilidade de convivência entre os diferentes. O livro, aparentemente simples,
parece tratar de cores e formas, mas reserva surpresas quando lido para além da
mera decodificação de caracteres nas páginas. O narrador, em primeira pessoa, é
uma criança, que descreve as diferenças com as quais convive na família: "A mamãe
gosta do azul. O papai, do vermelho". Aos poucos surgem outras pessoas – algumas
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que gostam do azul, outras, do vermelho – e os motivos de suas preferências. Em
dado momento as cores, motivo de desavenças, passam a aparecer lado a lado nas
ilustrações. O texto ou a cor da página acompanham as preferências de cor do pai,
da mãe, do vizinho, da vovó.
Em dado momento a criança deve tomar partido. Está criado o suspense, o
efeito dramático, abertas diferentes possibilidades – sem que seja preciso dizê-lo, a
escolha da cor pressupõe, subentende, a escolha pelo amor da mãe ou do pai. Não é
possível ficar com o azul e o vermelho, dizem os pais é preciso escolher. Enquanto a
criança pensa, as cores da discórdia são substituídas pelo fundo branco, o texto cinza.
Até que vem a revelação – texto branco sobre fundo roxo – a cor preferida é a do
vestido da menina mais bonita na festa da escola. "Mas eu gosto do roxo,
principalmente porque tem o azul da mamãe e o vermelho do papai" – pela primeira
vez as cores da diferença aparecem juntas, unidas pelo roxo da ilustração.
A diferença entre os dois reside, claro, na qualidade estética de texto e imagem
– enquanto Azul e vermelho é, ao mesmo tempo, socialmente engajado e literário, A
ovelha rosa é exemplo de mero oportunismo editorial, que valendo-se de temas
considerados relevantes, tem como resultado um produto que não ofende, não faz
mal, mas não é literatura –

apenas um livro fácil para leitores (considerados)

incipientes.
Ainda que não seja preciso, nunca é demais lembrar que conteúdo e forma são
inseparáveis na literatura. Assim, o principal critério de seleção do livro infantil – como,
de resto, de qualquer livro – deve(ria) ser a qualidade estética, que, aliada à ética, é
capaz de produzir resultados insuperáveis – livros que abrem caminhos para a
exploração, que oferecem incertezas ao invés de certezas chapadas. Livros que
questionam, repletos de sentidos, aparentes e ocultos, que se transformam e revelam
novos aspectos a cada leitura.
Na imagem invertida de um espelho distorcido, os inúmeros livros embalados
em boas intenções (pouco importa se sinceras ou não), em que o autor produz um
texto previsível a partir da mensagem pretendida, não falam à sensibilidade do leitor,
a seu inconsciente, passam longe da essência da literatura e da leitura subjetiva. E,
arrisco afirmar, o tempo para que sejam esquecidos é ainda menor do que o
necessário para que sejam lidos.
Para, agora sim, fazer o arremate e colocar o ponto final, é preciso trazer a esta
conversa a mediação, já que não existe leitura com crianças sem a presença do
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mediador. Ainda que possa manipular o livro sozinha, o adulto está presente na
seleção dos livros a que a criança terá acesso. Os pontos cegos e contradições, tão
frequentemente presentes na leitura mediada para crianças, embolam, não raro,
cuidado e censura. Seus efeitos são especialmente nocivos quando o adulto, fazendo
uma leitura seletiva, atribui ao texto características que projetam seus valores
particulares. O principal desafio da mediação, portanto, é garantir à criança
oportunidade de ser sujeito no contato com o texto, uma interação em que não apenas
a autoridade do adulto pode determinar significados. É preciso, como diz Jouve
(2002), adotar, na medida do possível, uma atitude de consentimento eufórico, em
que "nossas crenças infantis, reativadas em certas condições (entre elas a situação
de leitura), subentendem nossas crenças de adultos" (p. 117).
Fica, assim, para reflexão futura, a defesa da necessidade de se produzir – e
selecionar – mais e melhores livros infantis politicamente comprometidos, tarefa que
"provavelmente requer equilíbrio e sutileza literária notáveis" (COLOMER, 1994, p.21)
e de uma mediação que respeite os direitos do texto e os do pequeno leitor
(TAUVERON, 2012).
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“MEMÓRIAS DE COZINHA”, DE PAULO GAIAD E A “ODISSÉIA”, DE HOMERO:
POSSIBILIDADES NARRATIVAS ENTRE A ARTE, A LITERATURA E A
ANTROPOLOGIA NO ENSINO FUNDAMENTAL
Ana Maria Alves de Souza
(Secretaria Municipal de Educação Florianópolis)
Introdução
Desde janeiro de 2019 tenho me dedicado a estudar vida e obra do artista Paulo
Gaiad, falecido em Florianópolis no ano de 2016. Tenho como base narrativas
referentes a pessoas que o conheceram na movimentação artística da cidade, e
também a narrativa de alguns familiares. Como material de apoio, num levantamento
na internet é possível formar um pequeno arquivo com reportagens sobre suas
exposições, prêmios e viagens, artigos produzidos sobre a obra do artista, pesquisas,
mas, sobretudo o que tem detido a minha atenção é a entrada em seu acervo para
organização e inventariado, junto com a equipe da historiadora da arte Dra. Rosângela
Miranda Cherem.
Faço estas visitas em dias esporádicos e alternados ao meu trabalho como
professora de Artes Visuais da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis, atuando
em duas escolas, quais sejam, a EBM João Alfredo Rohr, e a EBM Beatriz de Souza
Brito.
A narrativa que aqui estabeleço é uma tentativa inicial de organização do
material que tenho desenvolvido com meus alunos no ensino fundamental, ao ter
como objetivo ampliar a memória cultural dos sujeitos da aprendizagem trabalhando
tanto artistas que residiram na cidade, estabelecendo suas vidas a partir da Ilha, como
clássicos da literatura, aqui, no caso, A Odisseia, de Homero, através do reconto de
Ruth Rocha.
O enfoque se dá na obra Memórias de Cozinha, de Paulo Gaiad, e nos
fragmentos destinados aos banquetes, na Odisseia, em especial, o fragmento da
maçã de ouro.
Trabalhar com estas obras permitiu-nos abordar, ainda que ludicamente, a Lei
13.666 que trata da educação nutricional e alimentar como tema transversal a ser
desenvolvido em todas as disciplinas. O assunto suscitou o desenvolvimento de
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narrativas visuais, elaboradas pelos alunos, onde vieram à tona suas memórias
relativas à alimentação tanto no espaço escolar, quanto fora dele.
Esta

comunicação

procura

falar

acerca

dessa

pesquisa-ensino-

aprendizagem, onde, na dinâmica viva do processo, fazemos uma leitura inicial.
Paulo Gaiad e a obra Memórias de Cozinha
Estive apresentando uma comunicação, em julho do corrente ano, na Reunião
de Antropologia do Mercosul, em Porto Alegre, onde fiz as primeiras reflexões acerca
de minha aproximação ao arquivo do artista plástico Paulo Gaiad (SOUZA, 2019).
Neste artigo, menciono algumas referências bibliográficas no estudo de sua
obra, como a abordagem que é feita pela pesquisadora da arte Sandra Makowiecky
apresentando Paulo Gaiad como um artista viajante que fez parte de um grupo de
artistas de outros Estados, que na década de 80 escolheu Florianópolis para morar.
A partir desta época ele inaugurou uma forma de pintura da cidade através de uma
paisagem interior própria, que não constitui meramente um registro de um cenário
geográfico, mas sim o registro de um tipo de momento especial que faz com que
determinado lugar seja único (MAKOWIECKY, 2009).
Por outro lado, o jornalista Fifo Lima, que escreveu uma sucinta narrativa
biográfica, salienta que Paulo Gaiad assumiu-se como artista plástico apenas aos 39
anos de idade, decidindo então por uma linguagem autoral onde a memória pessoal
é o tema escolhido para desenvolver seus códigos plásticos.
Acerca destes assuntos, no artigo sobre Sensibilidades Biográficas e
Percepções Temporais na Obra de Paulo Gaiad, a historiadora Rosângela Miranda
Cherem menciona que as obras deste artista:
(...) acontecem nas mais diferentes montagens e combinações. De sua
infância e juventude brotam imagens de cenas vividas e testemunhadas, mas
também imagens impressas da coleção de fascículos intitulada Gênios da
Pintura, editada pela Abril Cultural, e das ilustrações de Gustave Doré para a
Divina Comédia. De sua fase adulta e profissional provém a experiência com
a arquitetura, notadamente um senso de limpeza que exclui o decorativo e
assimila com refinamento e elegância o imperfeito e o sujo, o áspero, o
ordinário e a ranhura. Ainda estão ali os marcos dramáticos produzidos pela
morte da filha, o incêndio da casa, seus estados de saúde, suas viagens,
suas fases amorosas e experiências eróticas. (CHEREM, 2015, p. 2).

Muitas vezes em seus procedimentos artísticos, como na série Memórias de
Cozinha (Figura 1), Paulo Gaiad se utiliza da técnica da collage, através da
fotomontagem, misturando imagens e realidades. Várias imagens são feitas nessa
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série, com elementos similares, porém uma sendo diferente da outra. São usados
fragmentos de imagens que mostravam o gosto do artista por publicações que traziam
retratos antigos, que eram refotografados e tornados colagem sobrepostos a
fotografias de mesa com ovos, bananas e /ou copo d’água, naquilo que parece ser
uma leitura contemporânea da clássica natureza-morta.
Figura 1 – Paulo Gaiad. Série “Memórias de Cozinha”. Fotografia sobre papel filtro, painel com 16 peças,
20x20cm cada. 2005.

Fonte: Fotografia do conjunto cedida pela Profa. Dra. Rosângela Cherem, de seu arquivo pessoal.

Com formação inicial em arquitetura, o artista já trabalhava com a junção de
realidades distintas ao filiar-se a uma poética arquitetônica que deixa aparente os
materiais utilizados na construção, estabelecendo uma estética que propõe o belo de
uma outra maneira. Sua obra já foi aproximada de algumas poéticas artísticas como
a arte bruta, a arte “povera”, o neo-dadaísmo na pintura e objetos de Raushemberg
(CHEREM, 2015, p. 3); vejo, no entanto, nestes detalhes procedimentais
mencionados uma possível aproximação com os surrealistas. Susan Buck-Morss, em
seu estudo sobre a Origem da Dialética Negativa, ao falar que Walter Benjamin
inspirava-se na técnica artística da collage, utilizada pelos surrealistas, faz uma
descrição deste tipo de procedimento que nos faz pensar, também, a prática artística
de Paulo Gaiad. Segundo a autora:

217

A arte surrealista retratava os objetos cotidianos em sua forma material,
existente (nesse sentido literal a fantasia surrealista era “exata”), no entanto
estes objetos eram ao mesmo tempo transformados pelo próprio feito de sua
apresentação como arte, onde apareciam em uma collage de extremos
remotos e antitéticos. (...) as obras de arte surrealista iluminavam a verdade
intencional através da justaposição de “duas realidades distantes”, da qual
surgia uma luz particular... a luz da imagem, como escreveu Breton no
Primeiro Manifesto Surrealista. (BUCK-MORSS, 1981, p. 255).

Ora, na obra Memórias de Cozinha, o artista procede com a justaposição
intencional de realidades distantes, que se unem ali para compor a poética da
imagem. A ideia de colagem com elementos diferentes também nos orienta para a
leitura da obra de Paulo Gaiad junto a narrativa literária de fragmentos da Odisseia,
de Homero, recontada por Ruth Rocha ao público infantil e juvenil, com ilustrações de
Eduardo Rocha.
Os fragmentos da Odisseia
Diante destas questões acima apresentadas, e tendo em vista acrescentar às
aulas de Artes Visuais conteúdos literários e antropológicos, nosso tema a observar
no reconto da narrativa mitológica foram os banquetes, e, em especial, a festa dos
deuses conhecida como o fragmento da maçã de ouro.
Ora, Chimamanda Ngozi Adiche, no livro O perigo de uma história única,
2019, aponta que a forma como sabemos sobre outras pessoas, a forma como
criamos a imagem de um povo, o nosso próprio conhecimento é formado pelas
histórias que escutamos e aprendemos, assim sendo, quanto maior o número de
diferentes narrativas conhecermos, mais completa será nossa percepção sobre
determinado assunto.
Acompanhando, então, a forma como Ruth Rocha reconta a narrativa da
mitologia grega, somos informados sobre uma festa que houve no Olimpo onde todos
os deuses foram convidados, ficando de fora apenas uma deusa, indignada pela
desfeita.
“A deusa Éris, deusa da discórdia, não foi convidada justamente para evitar o que
acabou acontecendo: que ela levasse a discórdia para a festa. Mas a deusa ficou
muito ofendida por não ter sido convidada e concebeu um plano dos mais
engenhosos para perturbar a festa. Entrou sorrateiramente e atirou sobre a mesa
do banquete uma maçã de ouro, junto com um bilhete no qual estava escrito: “À
mais bela”!”. As deusas do Olimpo não eram diferentes das outras mulheres. Todas
queriam ser consideradas a mais bela.” ROCHA, 2000, p. 8.
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Nesta disputa mitológica sobre o lugar a ser ocupado por aquela cuja beleza
seria reconhecida por todos como uma qualidade louvável, nem os deuses quiseram
tomar partido, sendo chamado um simples mortal para resolver a tarefa e, porventura,
sofrer as maldições daquelas que perderiam a disputa.
É interessante notar que a noção de beleza aparece aqui na Odisseia como
uma qualidade feminina que entra em conflito justamente a partir de uma cena de
alimentação.
Buscando várias percepções sobre o assunto, nos deparamos com a
abordagem de Teodoro Rennó Assunção, sobre Os banquetes e as narrativas na
Odisséia, artigo de 2013. Esse estudioso define o banquete na Odisseia como um
momento de socialização onde há não apenas a partilha de comida e bebida entre o
anfitrião e seu hóspede, mas, também, um momento onde narrativas são proferidas,
criando formas de identificação entre os convivas.
A narrativa de todo o fragmento do reconto foi feita aos alunos, até o momento
em que Páris escolhe Afrodite como a deusa que deveria receber o troféu da beleza,
justamente por esta ter-lhe prometido em troca a conquista do amor de Helena, a
“mulher mais bela do mundo”.
Os alunos foram convidados a criar uma narrativa visual do que havia
chamado mais a atenção de cada um no reconto, sendo a representação da maçã de
ouro o fragmento mais escolhido (Figuras 2 e 3).
Figura 2 Desenho da aluna Vitórya, do sétimo ano. Aquarela e caneta nanquim sobre papel A4.

Fonte: Fotografia da autora do texto.
Figura 3: Desenho do aluno Kaique, do sétimo ano. Aquarela e
caneta nanquim sobre papel A4.
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Fonte: Fotografia do autor do texto

As conversas geradas durante a atividade artística me chamaram a atenção
ao perceber que a discussão que se estabelecia entre os alunos era justamente
acerca de quem seria “a mais bela” da classe e/ou da escola.
Problematizando as representações e narrativas, apresentamos aos alunos a
ideia de que os padrões de beleza se modificam histórica e culturalmente, podendo
haver inúmeras diferenças na definição do que é o belo.
Claudio Mello e Souza (2001) em seu livro sobre Helena de Tróia, onde fala
sobre o papel da mulher na Grécia de Homero, esclarece-nos que a aristocracia grega
considerava a beleza como uma “virtude” fundamental da mulher. No entanto ele
chama a atenção que a palavra grega que foi traduzida como “virtude” é “arete”,
palavra esta que não tem uma correspondência exata em português. Tendo sua
origem no nome do deus da guerra, Ares, essa “arete” grega, tinha o significado de
excelência ou mérito. Para este autor há que se considerar que nos tempos homéricos
a situação das mulheres nos palácios era de um verdadeiro regime de clausura onde
nenhuma delas era convidada a sair de seus aposentos e a passear perto das
muralhas, em meio aos homens, muito menos conversar com os homens em lugares
públicos sobre assuntos relacionados a guerras e guerreiros como fazia Helena,
sendo ela uma exceção à regra. Os versos tanto da Ilíada como da Odisseia
apresentam Helena como uma figura deslumbrante, cuja formosura excepcional e
prestigio era conhecida internacionalmente. Assim sendo, o referido autor considera
intrigante o fato de que o retrato de Helena não chegou até nós na copiosa produção
de ceramistas, pintores e escultores gregos mais antigos que temos referência.
(MELLO e SOUZA, 2001, p. 191; 249;251)
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Podemos afirmar, no entanto, que toda a produção artística posterior, seja da
literatura, artes plásticas ou cinema, fez a imagem de Helena sobreviver ao longo dos
tempos até a contemporaneidade, apesar de suas transformações. Quem sabe uma
dessas transformações não seria uma das imagens antigas de mulheres que Paulo
Gaiad coloca nas fotomontagens da série Memórias de Cozinha.
A formação das narrativas através dos detalhes
Ao nos propormos a abordar fragmentos artísticos e literários destacando a
alimentação como tema a ser refletido, vemos aí a possibilidade de ressaltar o detalhe
como a marca de uma possível leitura. Esta ideia vem ao encontro de alguns conceitos
de Roland Barthes, como o punctum, que já me interessou discutir, quando, em minha
pesquisa de mestrado em Literatura (SOUZA, 2011) analisei diferentes narrativas
biográficas acerca da artista mexicana Frida Kahlo, sob a orientação da professora
Dra. Tânia Ramos.
Falando sobre fotografia em A Câmara Clara (BARTHES, 1984), Barthes vai
dizer que existem duas formas para se ler as imagens, através do studium, que seria,
por assim dizer, a análise do contexto da imagem; e através do punctum, que seria a
leitura do detalhe que mais nos punge nas imagens. A ideia do punctum está ligada
ao inconsciente e a subjetividade do olhar, permitindo uma leitura singular.
A questão da alimentação e suas narrativas
O assunto da alimentação já me interessava desde o mestrado em
Antropologia Social, onde tive a oportunidade de cursar a disciplina de Antropologia
da Alimentação com a Prof. Dra. Carmen Rial, que também orientou a pesquisa de
mestrado por mim realizada com mulheres surfistas na Praia Mole e na Barra da
Lagoa (SOUZA, 2003). Nesta pesquisa, junto a pessoas que praticavam esportes com
alta intensidade, destacando-se por serem campeãs seja no circuito amador ou
profissional, vi a importância dada as narrativas que se formam sobre a “alimentação
natural” e a formação do corpo “saudável”.
Estas narrativas me fizeram perceber que conforme interesses comerciais, os
alimentos podem variar de classificação, tendo o invólucro de “natural” e “saudável”,
ao vender todo um estilo de vida, como é o caso da venda de refrigerantes de guaraná
e laranja em estabelecimentos de comida natural.
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A alta intensidade de exercícios praticados por algumas surfistas do circuito
profissional, impostos como disciplina de preparação para campeonatos, e a
insatisfação por elas professadas, me fez questionar o exagero com que é imposta a
formação do chamado corpo “saudável”, chegando a um ponto de estafa pelas
esportistas, onde o rendimento ao invés de aumentar, diminuía.
Em outra direção, observando uma publicação comercial recente na área da
saúde pública que almeja uma mudança de comportamento, escrita por Cynthia
Antonaccio e Manoela Figueiredo no livro Mindful eating – comer com atenção plena,
de 2018, vi a elaboração de uma reflexão sobre a forma como estamos comendo, ao
mencionarem uma pesquisa sobre nutrição realizada em 1985 e o crescimento da
obesidade no mundo atual.
Em 1985, um artigo científico intitulado “Nutrição Paleolítica” já argumentava
que a prevalência de diversas doenças crônicas das sociedades modernas –
como obesidade, hipertensão e diabetes – seria o resultado de uma
incompatibilidade entre os padrões alimentares recentes e o tipo de dieta que
nossa espécie desenvolveu, há milhares de anos, para se alimentar como
caçadores e coletores pré-históricos. Da data do estudo até hoje, a obesidade
se tornou um problema de saúde pública global. Segundo a OMS, ela triplicou
desde 1975 – atualmente, uma em cada três pessoas no mundo está obesa
ou com sobrepeso. Estamos falando de 2,2 bilhões de seres humanos.
(ANTONACCIO e FIGUEIREDO, 2018, p. 18).

A Lei 13.666/2018 veio instituir a educação alimentar e nutricional como tema
transversal a ser tratado em todas as disciplinas escolares visando, justamente,
interferir neste tipo de problemática da saúde pública que atinge o Brasil.
A Rede Municipal de Ensino de Florianópolis conta com o trabalho de
nutricionistas que já há algum tempo vem regulamentando os tipos de alimentos
permitidos dentro do espaço escolar, seja para os horários de lanche, seja para as
refeições ou para os ocasionais eventos festivos. Refrigerantes, salgadinhos,
guloseimas em geral, incluindo as bolachas recheadas e a cobertura do bolo de
chocolate, tão apreciados pelos alunos, foram abolidos, passando a criança por todo
um processo de educação alimentar durante sua vida escolar.
Ao serem convidados a desenhar suas preferências alimentares, vários
hambúrgueres e pacotes de batata-frita foram esteticamente elaborados, lembrando
a arte pop. No entanto ao desenharem sua própria ideia de comida saudável, os
alunos representaram imagens que lembram as clássicas naturezas-mortas, já
referidas aqui, apresentando, por exemplo, uma colorida cesta de frutas e um prato
onde se destaca o ovo frito em meio a saladas (Figuras 4 e 5 ).
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Figura 4: Desenho do aluno Leandro, do sétimo ano.
Lápis de cor sobre papel A4.

Fonte: Fotografia do autor do texto.
Figura 5: Desenho da aluna Talita, do sétimo ano.
Lápis de cor e caneta hidrocor sobre papel A4.

Fonte: fotografia da autora do texto

Sabe-se através de pesquisas realizadas em escolas, e pelo depoimento dos
próprios alunos, que a alimentação oferecida pelo governo, na escola, é o motivo de
assiduidade e permanência de muitas crianças nos estudos, porém diversas vezes as
diferenças causadas entre a concepção de nutrição no espaço escolar e a vida
cotidiana do aluno fora da escola, gera estranhamentos e insatisfações.
Cabe observar o desenho de alguns alunos que representaram duas
geladeiras lado a lado, uma vazia, outra cheia de alimentos. Na vazia foi colocada a
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legenda “Fome” e na cheia enquanto um colocou “Fartura”, o outro colocou, para o
mesmo tipo de imagem, a palavra “Gula” (Figuras 6 e 7).
Figura 6: Desenho da aluna Isabelle, do sétimo ano. Caneta hidrocor sobre papel A4.

Fonte: Fotografia realizada pela autora do texto.

Figura 7: Desenho do aluno Plínio, do sétimo ano. Lapis de
cor e grafite 6B sobre papel A4.

Fonte: Fotografia realizada pela autora do texto.

Os contrastes estabelecidos entre o não ter o que comer, ou ter em excesso,
também aparecem nas representações das pessoas ao lado da geladeira, cujos
corpos apresentam dimensões diferenciadas, onde o magro está ao lado da “Fome”
e o com características mais amplas ao lado da “Gula”, ambos com destacados
corações vermelhos sobre o fundo azul da blusa, onde a composição da estrutura
humana parece representar homens.
Considerações finais
Ao abordarmos nas aulas de Artes Visuais do ensino fundamental o tema da
educação alimentar e nutricional como transversal aos conteúdos da disciplina,
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tivemos em mente também criar formas para que o Ensino de Arte se tornasse
significativo para os alunos, podendo eles se reconhecerem naquilo que elaboram
como atividade criadora (VIGOTSKY, 2009), ao refletirem como a arte está
emaranhada na vida.
Parece-me oportuno e relevante salientar o detalhe biográfico (o biografema)
identificado por meio de conversas com pessoas que conviveram com Paulo Gaiad,
acerca de seu gosto pela “culinária gourmet”, uma culinária diferenciada que ele
especialmente preparava em sua casa para seus familiares, ou para receber amigos,
com um cardápio tão especial que me fez associar a leitura dos banquetes homéricos.
No planejamento desenvolvido tivemos como objetivo construir possibilidades
narrativas entre as Artes Visuais, a Literatura e a Antropologia, no ensino fundamental,
problematizando questões do cotidiano, das imagens e das escritas de si, do olhar
para o Outro, uma abordagem da vida e suas criações através da perspectiva do
detalhe. Este processo de pesquisa-ensino-aprendizagem narrado aqui continua em
andamento de forma que ainda pretendemos fazer mais incursões de diálogo com as
diferentes narrativas aqui abordadas, numa dinâmica viva entre o aprender e o ensinar
arte, que se mostra sempre na face da incompletude que somos.
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LITERATURA E FILOSOFIA PARA CRIANÇAS
Cleber Duarte Coelho
(UFSC)
No ano de 1994 comecei a cursar a Licenciatura em Filosofia na Universidade
Federal de Santa Catarina. Naquele tempo, assim como agora, a formação do
licenciado caracterizava-se por uma formação que se volta para a atuação docente
no Ensino Médio. Nos idos de 1994, a Filosofia nem era uma disciplina obrigatória nas
escolas do Brasil. Havia deixado de ser obrigatória em 1961 (Lei nº 4.024/61) e sendo
em 1971 (Lei nº 5.692/71) excluída do currículo escolar oficial, não possuía grande
destaque a importância da formação do professor nos Departamentos de Filosofia. A
ênfase na formação do licenciando não era muito reconhecida ou valorizada, e
percebíamos ao longo de nossa formação que o curso tinha um perfil extremamente
bacharelesco, permeado por algumas disciplinas específicas de Licenciatura que não
necessariamente dialogavam entre si, ou mesmo com a realidade que eu, como
acadêmico de Licenciatura, já experienciava nas escolas públicas estaduais onde
lecionava.
Iniciei minha carreira docente no mesmo ano em que ingressei no curso de
Licenciatura em Filosofia na UFSC. Quando cursava a segunda fase (ou período) do
curso, tornei-me professor admitido em caráter temporário (ACT) em uma escola
estadual no município de Florianópolis. Fui contratado para lecionar a disciplina de
Ensino Religioso, e isso implicava trabalhar com turmas não apenas de Ensino Médio,
mas também com diversas turmas de Ensino Fundamental. E assim permaneci nos
seis anos nos quais cursei minha graduação: além de ministrar a disciplina de Filosofia
no Ensino Médio, ministrei também a disciplina de Ensino Religioso nas turmas de
Ensino Fundamental (na época, de quinta à oitava série). Deste modo, ao longo de
toda a minha formação na graduação, mesmo perpassando uma Licenciatura voltada
para a docência no Ensino Médio, fui também professor de crianças que cursavam o
Ensino Fundamental. Assim, interconectar Filosofia e infância foi (é) um desafio
constante para mim desde o começo de minha carreira docente, por conta das turmas
de Ensino Fundamental que me foram confiadas. Nos meus vinte e cinco anos
ininterruptos atuando como docente, esta realidade nunca me abandonou.
Lecionando para turmas de Ensino fundamental ou para turmas de Pedagogia no
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ensino superior, pensar e vivenciar modos de levar a Filosofia para as crianças
sempre foi um desafio que se fez constante em minha trajetória profissional. Não foi
diferente quando me tornei docente na universidade que me formou. Atualmente, atuo
efetivamente na formação de professores de Filosofia. Na condição de professor em
uma Licenciatura, não raras vezes ouço meus alunos me questionarem sobre textos,
metodologias e propostas pedagógicas para lecionar Filosofia para crianças. Isso
decorre também do fato de muitos municípios hoje terem a disciplina de Filosofia como
componente curricular nas chamadas séries iniciais (de primeira à quarta série), e
promoverem concursos públicos para contratarem profissionais para estas vagas.
Sinto que possuo o compromisso profissional de estudar Filosofia e infância para que
meus alunos não se formem com um sentimento semelhante ao que eu tive quando
passei pela minha graduação: a sensação de que trabalharei (ou estava trabalhando)
com um público-alvo para o qual não fui devidamente instruído sob a perspectiva
acadêmica. Daí a razão que me leva, tanto sob o ponto de vista pessoal quanto
docente, de pensar e estudar o tema da Filosofia na infância, e envolve-lo com
Literatura, também para crianças.
Esta contextualização dos motivos que me levam a tentar desenvolver um
breve relato de experiência sobre a questão da Filosofia e Literatura na infância tem
o intuito de situar-nos na questão central que aqui nos interessa: pensar, de forma
conjunta, possibilidades de ensinar Filosofia às crianças através da Literatura.
Partirei aqui do pressuposto inicial, o qual tentaremos fundamentar ao longo
deste trabalho, de que há nas crianças uma característica natural que é condição
necessária à Filosofia. A admiração e o espanto diante do mundo que se revela
parecem inerentes à infância. Para este novo ser que vem ao mundo e começa a
tentar entender a realidade que lhe circunda, praticamente tudo é passível de
questionamento. Alguns pais e educadores chamam esta postura diante das coisas
de “fase dos por quês”. Independentemente do nome que possamos dar a este modo
de se conduzir diante daquilo que se revela frente a seus olhos, fato é que as crianças
não possuem uma atitude mecânica diante das coisas. Este modo tão peculiar de se
portar diante do novo, esta atitude de surpresa e olhar de investigação, defendemos,
está diretamente relacionado àquilo que os gregos denominavam thaumázein. As
crianças, diferentemente da maioria dos adultos, ainda não estão formatadas para o
mundo. Experienciam, sobretudo na primeira infância, um processo de constante
descoberta, revelações de novidades, como se praticamente tudo estivesse por ser
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descoberto. É este sentimento tipicamente filosófico, thaumázein, que faz as crianças
levarem perguntas supostamente exóticas aos pais e aos educadores. Platão nos
traduz muito bem esta postura frente às coisas quando nos diz que a admiração é a
verdadeira característica do filósofo. Não tem outra origem a Filosofia (PLATÃO, 2001,
p.55.). Esta passagem tão significativa e destacada da obra Teeteto (155d) vai ao
encontro daquilo que aqui estamos tentando fundamentar. Quando trabalhamos com
as crianças nas escolas percebemos o quanto esta forma de perceber o mundo se
revela nas posturas dos educandos diante dos conteúdos com os quais tomam
contato. Até que ponto estas perguntas manifestadas pelas crianças, este espanto e
admiração diante dos conteúdos ministrados são respeitados e estimulados pelos
docentes? Será apressado de nossa parte afirmar que grande parte das escolas se
tornam demasiado conteudistas já nos primeiros anos em que os infantes frequentam
o ambiente escolar? Atualmente, com tanto desenvolvimento tecnológico, não
incorremos tantas vezes no erro de privar as crianças de brincar, percorrer espaços,
criar, desenvolver, ouvir, contar histórias? Não sofremos tantas vezes com um
processo

de

abreviação

da

infância,

incutindo

nestes

pequeninos

em

desenvolvimento formas de comportamento que desrespeitam seu tempo de
maturação e experimentação das coisas no mundo?
Deixemos, por hora, estas questões como pano de fundo para tentar unir
infância, Filosofia e Literatura. No que tange à Filosofia na primeira infância, preciso
também aqui expor que a paternidade me levou a ter um compromisso ainda maior
com esta questão, o que me fez tentar unir Filosofia para crianças e Literatura, mas
disto também falarei mais adiante, pois também é razão de ser desta escrita.
No que tange à fundamentação filosófica do ensino de Filosofia para crianças,
valho-me de Lipman, quando afirma que a curiosidade com a qual a maioria das
crianças inicia a pré-escola deve ser reforçada constante e continuamente se
quisermos mantê-la (LIPMAN, 1998, p. 107). Assim, defendo aqui que o estímulo às
perguntas deve ser constantemente estimulado pelos docentes, instigando ainda mais
a curiosidade e dando às crianças, de modo incisivo, a preciosa oportunidade de
construir sua própria leitura de mundo e visão sobre aquilo que lhes cerca.
Obviamente que não estou defendendo aqui uma suposta neutralidade na conduta do
professor (o que obviamente inexiste), ou um laissez faire onde a professora ou
professor deixaria as crianças se conduzirem o tempo todo por si mesmo, sem
intervenções diretivas e instrucionais. Defendo, na condição de professor de Filosofia,
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que a escola permita às crianças não apenas reproduzirem respostas prontas para
perguntas prontas, mas, ao contrário, criarem suas próprias perguntas diante das
perguntas postas pelos docentes. E também, que as crianças possam apresentar
suas próprias possibilidades de respostas diante das respostas propagadas pelos
conteúdos oficiais. Assim, ainda pensando com Lipman, convém ressaltar que as
crianças podem ser curiosas o suficiente para levantar questões e para resistir às
nossas respostas prontas. Querem ter permissão para questionar esses assuntos e
chegar a uma conclusão por si próprias. Não por rejeitarem nossas respostas, mas o
método que propomos para que cheguem nelas. Não querem que pensemos por elas;
querem pensar por si próprias (LIPMAN, 1988, p.108). Na esteira deste pensamento,
poderíamos nos perguntar, no que se refere à Literatura: por que contar histórias
prontas, do começo ao fim, incutir lições de moral, sem ao menos inquirir as crianças
ao longo do processo sobre o que imaginam ou como vislumbram o transcorrer dos
fatos? Por que tolher a criatividade em nome de um conteúdo (no caso, uma história)
pronto? Um bom exercício nestes casos, pensamos, é pedir para as crianças criarem
seu próprio final, além do final “oficial”.
Ao longo de quase três décadas exercendo o ofício docente nos mais diversos
níveis de ensino, desde o Ensino Fundamental até a pós-graduação, constato no
cotidiano da profissão que o sistema escolar ainda é tantas vezes regido pela ênfase
quase que completa na memorização e na repetição de saberes prontos. As crianças,
que se encaminham às escolas com vivacidade extrema, com espanto e admiração
(thaumázein) diante do mundo que se revela, são condicionadas a deixarem de
formular perguntas e externarem suas próprias ideias. À medida que os conteúdos
curriculares das disciplinas científicas vão sendo ministrados, os infantes vão sendo
condicionados a pensar sob a égide da “pergunta pronta, resposta pronta”, restando
talvez às Artes (dentre as quais incluímos a Literatura) e à Filosofia a missão de ofertar
outras perspectivas aos educandos.
As Artes podem trabalhar de forma muito evidente a questão da criatividade e,
por exemplo, permitir à criança desenhar as flores com as cores de sua imaginação,
e não apenas de acordo com um padrão unívoco a ser seguido. Do mesmo modo, a
Filosofia enquanto disciplina ministrada às crianças pode enfatizar a elas as aporias
da razão, as questões que permanecem em aberto, as falácias argumentativas na
construção de determinados argumentos, a importância de pensarmos sobre
conceitos.
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Assim, faço coro com Lipman, quando nos diz que a educação do início da
infância tem sido criticada por deter-se na necessidade de memorização e recordação
de mera informação em vez de fazer com que as crianças pensem sobre aquilo que
também se espera que saibam (LIPMAN, 1988, p. 112-113). À medida que as crianças
são desestimuladas a fazerem perguntas, a interpretarem as histórias que ouvem pela
sua própria perspectiva e leitura de mundo, vão se transformando em crianças
passivas diante daquilo que aprendem, pois a escola vai lhes incutindo o
entendimento de que há um modo unívoco de perceber o mundo, de perguntar e
responder, “o certo”. Por isso Lipman nos diz que as crianças podem não ousar fazer
perguntas, se em sua experiência tais perguntas são rejeitadas como irrelevantes
(LIPMAN, 1988, p. 113).
Estas inquietações me levaram a pensar um modo de tentar unir Filosofia,
Literatura e infância. As circunstâncias vivenciadas nas escolas onde atuei,
presenciando fortemente condutas de reprodução irrefletida dos saberes por parte dos
alunos, sempre foram grande desafio para mim na condição de professor de Filosofia.
Costumeiramente parecia-me que estava me deparando com um espanto e
admiração às avessas: ao invés de ouvir muitas perguntas, dúvidas e interrogações
de parte dos meus alunos, ouvia eles se queixarem que as questões filosóficas por
mim apresentadas não possuíam uma resposta “certa”, e isso lhes deixava
inconformados. Deparava-me, nestas circunstâncias, com a infeliz constatação de
que a escola cumpriu bem a sua função conservadora de minar o espírito investigativo
tão natural nas crianças. Espírito investigativo este que vai sendo reprimido e afastado
à medida que a criança vai permanecendo na escola por anos a fio. Por conta disso,
ainda que num outro contexto, Montaigne já nos pontuava no século XVI que tanto
nos oprimiram com as andadeiras que já não temos movimentos livres (MONTAIGNE,
1973, p. 81). O mesmo Montaigne nos incentiva, enquanto educadores, a
estimularmos constantemente a autonomia da criança diante de quaisquer saberes
que lhe sejam ofertados, para que esta possa experimentar sua própria leitura das
coisas, e não simplesmente reproduzir o saber pronto empurrado por alguma
autoridade. Tudo se submeterá ao exame da criança e nada se lhe enfiará na cabeça
por simples autoridade e crédito (MONTAIGNE, 1973, p. 81).
Em função daquilo que até aqui apresentei, e também por conta da paternidade
que se tornou presente em minha vida no ano de 2010, resolvi dedicar-me à tentativa
de desenvolver literatura filosófica voltada para o público infantil. Desde que minha
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filha Sofia nasceu, procurei tomar bastante cuidado com a apresentação de livros para
ela. Assim, aos seis meses de vida ela ganhou seu primeiro livro e desde então esta
conduta de minha parte não cessou. Passei a vivenciar a experiência da narrativa de
mitos gregos e histórias infantis não mais (apenas) na perspectiva de professor, mas
na condição de pai. Este duplo exercício de leva-la à escola e enxergar tudo que
envolve meu ambiente de trabalho literalmente pelos olhos dos pais, foi e ainda é de
grande aprendizado para mim. Eu, que não fui formado para lidar com educação
infantil, mas que lecionada a disciplina de Filosofia da Educação em cursos de
Pedagogia, passei a conviver com pedagogas que eram professoras de minha filha.
Esta relação com as docentes sempre teve o intuito de desenvolver cumplicidade
enquanto profissionais da mesma área, empatia, e possivelmente troca efetiva de
experiências enquanto educadores. Nesta busca de crescimento e aprendizado,
quando minha filha tinha dois anos de idade fui a sua sala de aula na escola que ela
frequentava para fazer uma contação de história para as crianças. Eu, professor de
Filosofia, formado numa licenciatura voltada para o Ensino Médio, comecei a me ver
no ambiente escolar, professor e pai, pai professor, tentando entender os mistérios do
desenvolvimento infantil. Passei a perceber o poder das histórias, a sentir o poder da
alegria ao ouvir o pedido da filha para que eu contasse uma história. Passei a ter, eu
mesmo, vontade de tentar escrever histórias filosóficas para crianças, literatura
infantil. Como atesta muito bem José Auri Cunha, já é praticamente um consenso,
entre os educadores em geral, o reconhecimento das vantagens do uso educativo da
literatura infantil. Cedo descobriu-se que, na exploração dessas histórias pela
imaginação infantil, está o berço da inteligência criativa e o berço da Filosofia
(CUNHA, 2008, p.41).
Importante ressaltar que, quando pensamos em usar literatura filosófica voltada
para o público infantil, a escolha das histórias e a forma como serão ofertadas às
crianças precisam ser extremamente criteriosas. Uma vez que a Filosofia não é
catequese ou doutrinamento, não visa incutir lições de moral prontas, mas sim,
proporcionar reflexões sobre conceitos e atitudes, lançar questões-problema e busca
pelo saber, seria ingênuo imaginar que a literatura filosófica está focada em respostas
prontas. Ao contrário: uma boa literatura filosófica voltada ao público infantil deve
instigar a reflexão, propor perguntas, fazer o ouvinte (no caso, a criança) expressar o
que pensa diante das interrogações ou dilemas éticos apresentados. Novamente nos
auxilia José Auri Cunha: é importante enfatizar que, para as aulas de Filosofia, é
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inconveniente que as histórias sejam abordadas por seu caráter edificante ou pelas
mensagens de conteúdo moral que contêm. Isso pode prender o interesse das
crianças e eventualmente ser muito educativo, mas não se relaciona com o cultivo do
pensamento cuidadoso, rigoroso na crítica e ousado na criatividade, por meio da
pedagogia da pergunta e do diálogo investigativo. Só existe investigação quando há
dúvida – questionamento da verdade ou da validade de alguma crença ou norma
(CUNHA, 2005, p.69).
Mais do que apresentar perguntas prontas e respostas prontas, na forma de
mero conteudismo, compete à Filosofia voltada para a infância proporcionar reflexões
sobre questões que, em última instância, permanecem constantemente em aberto,
pois não possuem uma resposta objetivamente absoluta. Assim, uma boa literatura
filosófica voltada para crianças deve apresentar muitas perguntas. Foi exatamente o
que busquei fazer quando desenvolvi, junto de minha filha Sofia e de um colega
ilustrador, o primeiro livro infantil que pretende ser literatura filosófica voltada às
crianças de séries iniciais.
Sofia, a rainha dos porquês! nasceu de modo artesanal. Em 2016, motivado
pelo sentimento de fortalecer os laços de afeto com minha filha, imbuído pela vontade
de externar esta inquietação criativa de levar um pouco de literatura filosófica às
crianças, produzimos esta primeiro volume de uma série de quatro livros. Afirmo que
o livro nasceu de modo artesanal pelo fato de valer-me de ilustrações (desenhos)
feitas pela minha própria filha e por um amigo ilustrador, também professor de
Filosofia. Minha intenção nunca foi criar materiais para grandes editoras. Ao contrário,
busquei criar um livro afetivo, que fosse um convite às crianças lidarem com uma série
de perguntas, sem qualquer tipo de pretensão mercadológica. Perguntas estas,
talvez, muitas vezes já feitas por elas mesmas diante deste espanto e admiração
experienciadas no mundo, sensação tão peculiar à condição infantil. Curioso o fato de
que neste primeiro livro, e uma professora de educação infantil nos alertou disto, não
apresento resposta para nenhuma das perguntas existentes na obra. Deste modo,
objetivamos apresentar às crianças a Filosofia como pedagogia da pergunta e do
questionamento, na contramão da lógica de uma pedagogia bancária, para usarmos
um termo paulofreireano.
Para minha satisfação, o livro teve aceitação e reconhecimento muito maior do
que aquilo que esperávamos. Tive grande alegria ao ver o livro sendo contado às
crianças por muitas professoras de séries iniciais. Recebi muitos feedbacks positivos
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quanto às perguntas geradas pelas crianças a partir da experiência de contato com o
livro. Em função também disso, em 2017 amadurecemos a ideia de desenvolvermos
As profissões de Sofia. Diferentemente do primeiro livro, esta segunda incursão não
apresenta tantas perguntas de modo tão constante. A narrativa é um pouco mais
extensa, e há um momento específico em que a personagem Sofia se põe a pensar
sobre a existência ou não de tempo necessário para tudo que ela desejava aprender.
Sofia se pergunta quantas profissões existem no mundo e se todas as pessoas têm
trabalho para viver. Estas reflexões promovidas pela personagem podem fazer as
crianças refletirem sobre as desigualdades e injustiças sociais, além de pensarem
sobre a questão da finitude, uma vez que o mundo tem tantas possibilidades, mas
sempre temos que escolher algumas em detrimento de outras. Evidentemente que
isso é o que um autor imagina poder causar em seu público, mas isto acaba sendo
uma conjectura, porque são infinitas as possibilidades de interpretação e leitura
pessoal das crianças.
Em 2018 surgiu Sofia, pé na estrada. A narrativa perpassa as viagens
realizadas por pai e filha, com Sofia percebendo que com os livros é possível viajar
sem tirar os pés do chão, ou voar até o céu, como nas histórias contadas na escola
pela professora Mabel. O narrador pergunta ao ouvinte se já sentiu o cheirinho de um
livro novo, se já entrou numa livraria ou biblioteca. Esta obra enfatiza o quanto os
livros podem nos levar para onde quisermos, sem necessidade de passagem ou
bagagem.
O quarto livro da série surge neste ano de 2019, e será lançado neste evento.
Sofia e a descoberta dos nomes é uma homenagem à turma na qual minha filha
estuda. A narrativa envolve uma brincadeira criada pelas professoras Marina e
Solange a respeito dos significados dos nomes, e convida o leitor infantil a pesquisar
o significado do próprio nome e ilustra-lo no final do livro. Sofia descobre que seu
nome significa “sabedoria”, e que Sofia é uma palavra de origem grega. A personagem
descobre que os filósofos tinham amor e amizade pelo saber: daí, Filosofia. A maior
particularidade deste livro é que suas ilustrações foram feitas por todas as crianças
que estudam com minha filha. Ao todo são 22 (vinte e dois) ilustradores, incluindo as
20 (vinte) crianças da turma e 2 (duas) professoras.
Em todos os livros buscamos, evidentemente, proporcionar ludicidade e
reflexão às crianças. O tema de Filosofia para crianças ou literatura filosófica para
crianças é extremamente restrito no meio profissional onde atuo. Quando eu soube,
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por acaso, que Sofia, a rainha dos porquês! foi utilizado numa turma de primeiro ano
do ensino fundamental em uma escola de Florianópolis, com objetivo de levantar
perguntas emitidas pelas crianças em relação àquilo que gostariam de saber, fiquei
extremamente realizado. Saber que um livro criado por mim, com intenção de levar
literatura filosófica às crianças das séries iniciais, foi utilizado para que as professoras
inserissem, a partir da fala dos alunos, os temas nos conteúdos curriculares e
atividades de Ética ao longo do ano letivo, deu-me a sensação de estar no caminho
certo.

Ainda é um exercício relativamente novo para mim, esta incursão no

desenvolvimento de literatura filosófica para a infância, mas todas as vezes que um
dos livros é levado a uma turma de séries iniciais tenho a sensação de estar
contribuindo, ainda que minimamente, para uma área ainda tão restrita no Brasil. Isso
muito me alegra na condição de professor formador de futuros professores, e também
na condição de professor pai, pai professor. O desafio que se apresenta agora é
insistir e persistir, porque publico meus livros de forma totalmente independente, sem
nenhum apoio de órgãos públicos ou privados. No fim, acaba-se pagando do próprio
bolso para viver este projeto, mas isto em última instância se torna pouco relevante,
diante de um sorriso ou de uma pergunta totalmente inusitada proferida por uma
criança, após ouvir uma de nossas histórias.
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LER INTERFACES: AVALIAÇÃO DAS INTERFACES GRÁFICAS DE
APLICATIVOS DE LITERATURA PARA A INFÂNCIA
Douglas Menegazzi
(UFSC/UFPR)
Introdução
Diferente das primeiras gerações de livros infantis eletrônicos, que eram
essencialmente digitalizações de livros impressos, o formato app surge como um texto
“nativo-digital” (ARMSTRONG, 2008) que tem por característica a multimodalidade
(MORGAN, 2013), pois “combina convenções usadas em livros ilustrados impressos, design
de jogos e filmes animados [...] com conteúdo interativo e rico em multimídia” (SARGEANT,
2015, p. 461). Não por acaso, livros infantis de formato aplicativo são comumente
confundidos com jogos digitais ou filmes animados, mas na verdade, para Al-Yaqout e
Nikolajva (2015), localizam-se na fronteira, como “textos híbridos” com os quais é cada vez
mais frequente que os leitores mais jovens tenham seu primeiro contato com a literatura.
A natureza interativa dos aplicativos é entrelaçada com a multimídia, mas difere dos
livros impressos, nos quais a interação está relacionada aos “recursos manipulativos, como
abas, alavancas e texturas diferentes” que incentivam os leitores a se envolver com a história
por meio da materialidade do livro. No digital, a interação se apresenta na forma de hotspots,
áreas interativas da interface, que são operacionalizadas para acionar conteúdos narrativos e
respostas do sistema pelo toque e códigos de gestos do leitor (KUCIRKOVA, 2017, p. 5).
Estas alterações provocadas pela convergência entre a literatura para infância e a
tecnologia têm ocasionado uma “experiência híbrida de leitura” (HØYRUP, 2017) que gera
não apenas novas oportunidades de multiletramento (MORGAN, 2013), mas impasses e
desafios à adesão e seleção de apps por mediadores no ambiente familiar e escolar (LIMA,
2019). O que se deve, segundo Lima (2019), ao preconceito e falta de familiaridade de pais e
educadores com artefatos digitais, a desvalorização da narrativa digital em relação à literatura
convencional impressa, a diversificação de obras que mesclam a tecnologia e outras formas de
arte originando novas propostas de experiências estéticas híbridas que, devido a sua
complexidade, ainda não dispõem de critérios consolidados para sua produção e seleção.
Além disso, grande parte dos apps comerciais é projetada com o objetivo de entretenimento
para manter as crianças ocupadas e, assim, a necessidade de participação de adultos tem sido
cada vez mais anulada (FOLLMER et al., 2012). Ainda mais problemático quando os
produtores incluem grande quantidade de interações e jogos para tornar os apps mais
comerciais às crianças, o que se chama de “eye-candy” (“olho doce”), e tende a transformar a
atividade em um jogo em vez de uma experiência de leitura (BUS, TAKACKS E KEGEL,
2015, p. 192).
Mesmo que a qualidade de aplicativos literários dependa em grande parte da
interdependência dos recursos multimídia e de interação para criar uma experiência de leitura
unificada (CAHILL, MCGILL-FRANZEN, 2013) e congruente à narrativa literária
(KUCIRKOVA, 2017), a interface gráfica continua sendo, como no livro infantil impresso, o
principal ponto de interação do leitor (MENEGAZZI, 2018). Portanto, para que as crianças se
beneficiem de livros digitais é importante que simultaneamente compreendam como utilizálos e isso depende da qualidade de affordances (KAMYSZ, WICHROWSKI, 2014; BUS,
TAKACS, KEGEL, 2015), propriedades que permitem ao leitor reconhecer e saber como
interagir com as áreas interativas dos apps. De fato, conforme observado anteriormente
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(MENEGAZZI, PADOVANI, 2017), a linguagem visual dos aplicativos configura-se
simultaneamente para duas finalidades, na construção da narrativa literária ou para
usabilidade. Assim, o sucesso dos apps literários depende “criticamente de uma variedade de
fatores pedagógicos e de design, bem como da maturidade das funções executivas e
habilidades de compreensão que a criança possui” (BUS, TAKACS, KEGEL, 2015, p. 89).
Neste contexto, esta pesquisa quer avaliar o design das interfaces gráficas de
apps de literatura para a infância no contexto da leitura mediada. Para isso, é realizado
o mapeamento e análise das interfaces gráficas de apps comerciais, seguido da
observação destas em com díades de pais e filhos. Este estudo se concentra apenas
nas interfaces de páginas literárias, internas, dos apps. Páginas de jogos e de
atividades pedagógicas extras não são contempladas devido à necessidade de outras
abordagens analíticas.
Amostra de Apps
Os aplicativos de histórias infantis foram selecionados pela disponibilidade do
idioma em português, compatibilidade com a faixa etária entre 6 e 8 anos e visando
diferentes interfaces gráficas e hotspots que permitam variação para a análise. Da
lista do Prêmio Jabuti (2016) foi selecionado (a) Quanto Bumbum! (2016), um livro
com narrativa audiovisual. O app (b) Marina está do Contra (2017) foi selecionado
pela interface diferenciada, integrada a sensores de movimento do DIM. O aplicativo
(c) Macaco de Chapéu (2014), por ser um dos mais comercializados na App Store.

Figura 1: Páginas internas dos apps, na ordem: a) Quanto Bumbum! (2016); (b)
Marina está do Contra (2017); c) Macaco de Chapéu (2014). © Todos os direitos
reservados às editoras.
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O Mapeamento das Interfaces Gráficas
Existe na literatura científica diferentes referências e modelos para análise de
interfaces de aplicativos literários para a infância como, por exemplo, abordagens
centradas

na

narrativa

interativa

(TEIXEIRA,GONÇALVES,

2015),

estudos

comparativos entre propriedades gráficos de livros impressos e digitais com a intenção
de mitigar alterações e, assim, orientar mediadores (JAVORSKY, TRAININ, 2014; ALYAQOUT, NIKOLAJEVA, 2015) e, também, há esforços que apontam direções para
usufruir da “experiência (poli)estética” de apps a partir na mediação no ambiente
doméstico (CARDOSO, FREDERICO, 2019).
Contudo, nesta pesquisa o autor dá continuidade e, assim, aplica e aperfeiçoa
uma ferramenta que vem desenvolvendo pelo viés do design de interação. Por isso,
esta análise utiliza o Mapa das Interfaces Multimodais e Multimídias de Livros Infantis
para DIMs, proposto inicialmente como um panorama revisado da literatura científica
entre 2010 e 2017 (MENEGAZZI, 2018). Subsequentemente ampliado e corrigido, por
meio de estudos descritivos com apps comerciais (MENEGAZZI, PADOVANI, SYLLA,
2018a), por análises multimodais de leitura mediada (MENEGAZZI, 2019) e por
revisão bibliográfica integrativa ainda em curso, configura-se como um mapa que pode
orientar análises (exe.: MENEGAZZI, PADOVANI, SYLLA, 2018b) e o próprio design
de interação de aplicativos literários para crianças (exe.: MENEGAZZI, PADOVANI,
SYLLA, 2019). Devido ao pouco espaço deste artigo, são apresentadas aqui as
atualizações do mapa exclusivamente circunscritas à interface gráfica.
Nesta versão mais recente do mapa (fig. 2) foi realçada a importância da
interface gráfica, no centro, em relação às demais - tátil e sonora -, e destacada a
interdependência multimodal entre elas, por meio de linhas conectoras. Por exemplo,
a multimídia audiovisual está mapeada na conexão entre as interfaces gráfica e
sonora, como uma mídia híbrida que pode aparecer nos apps na forma de animações
e vídeos com finalidade narrativa, como efeitos de transição entre páginas (SERAFINI
et al., 2016), como pistas que indicam as áreas interativas (KAMYSZ, WICHROWSKI,
2014), para a instrução de como leitor deve interagir com o dispositivo (YUILL,
MARTIN, 2016) - chacoalhar, virar, mover, etc. ou, ainda, na forma de feedbacks que
orientam a interação e o aprendizado (KAO et al., 2016). No âmbito das mídias
gráficas verbais, o mapa diferencia texto narrativo dos descritivos de usabilidade e
dos textos instrucionais (MENEGAZZI, PADOVANI, 2017). Enquanto considera as
mídias não-verbais estáticas sendo compostas, como na primeira versão
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(MENEGAZZI, 2018), de ilustrações, fotografias, botões e ícones de navegação,
agora contabiliza também as pistas de interação e esquemas instrucionais (KAO et
al., 2016). Conforme o diagrama (fig. 2), a interface gráfica, quando integrada com as
demais, pode proporcionar atividades imersivas (SARGEANT, 2015), como jogos
digitais e, em resposta às interações do leitor com os sensores de movimento giroscópio - e velocidade - acelerômetro - dos DIMs, oportunizar acesso de conteúdos
por geolocalização ou movimentos 360o, (KUCIRKOVA, 2017), recursos hoje comuns
em jogos de realidade virtual e aumentada como, por exemplo, Pokémon Go.

Figura 2: Mapa das Interfaces Multimodais e Multimídias de Livros Infantis para DIMs.
Atualizado a partir de Menegazzi (2018, 2019), Menegazzi, Padovani e Sylla (2018a,
2018b).
Analisados os três apps a partir deste mapa (fig. 2), foi verificado que apresentam suas
narrativas literárias na convergência entre texto verbal, ilustrações e animações interativas,
contudo por arranjos diferenciados (conforme é possível perceber na fig.1). O app Quanto
Bumbum! valoriza a narrativa preponderantemente audiovisual, pois cada página apresenta
uma animação que, após habilitada pela interação do leitor, desenvolve-se como um filme
animado sobre o qual aparece o texto verbal em caixas que podem ser “fechadas”. Já Macaco
de Chapéu traz os textos verbais em páginas intercaladas e separadas daquelas com
ilustrações e animações interativas, o que demonstra maior valorização e cuidado com a
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leitura verbal da criança. O app Marina está do Contra é o que mais integra simultaneamente
o texto verbal com ilustrações e animações interativas na mesma página.
Botões de usabilidade na forma de ícones (fig. 3) são outra característica comum a
todos os aplicativos, enquanto setas para a navegação entre páginas sempre localizados nos
cantos inferiores da interface e, para dar acesso aos menus da página inicial, na forma de um
botão “home” em um dos cantos superiores (veja a localização dos botões na fig.1).
Entretanto, os botões de navegação entre páginas no app Marina está do Contra acompanham
descritivos verbais “anterior” e “próxima”. Já Macaco de Chapéu, diferencia-se ao propor
também uma seta para o botão “home”, neste caso apontada para cima. Como mencionado,
Quanto Bumbum! é o único app que traz um botão extra para desabilitar/habilitar o texto
verbal, permitindo modificar o modo de leitura.

Figura 3:Conjunto de botões nas páginas internas dos apps, na ordem, Quanto
Bumbum! (2016), Marina está do Contra (2017), Macaco de Chapéu (2014). © Direitos
reservados às editoras.
Os três apps trazem ilustrações e animações interativas, seja em um nível mais
dinâmico e gamificado, como é o caso de Macaco de Chapéu que permite o leitor “ligar” para
o Macaco, ou de maneira mais pontual como, por exemplo, para mudar os penteados de
Marina ou apenas para habilitar a sequência de filmes animados em Quanto Bumbum!. Mas,
apenas estes dois últimos trazem pistas gráficas animadas de interação, na forma de círculos
pulsando (fig. 4 - esquerda) ou como um ícone de uma mão sobre áreas interativas (fig. 4 direita).

Figura 4: Pistas interativas em Quanto Bumbum! (esquerda) e em Marina está do
Contra (direita). © Todos os direitos reservados às editoras.
Destoante dos demais, Marina está do Contra demanda a interação pelo sensor de
movimento - giroscópio - do dispositivo tablet, pois toda vez que os leitores avançam para a
página seguinte, esta é carregada “de ponta-cabeça”, o que implica que o leitor precise virar
horizontalmente o tablet para conseguir ler, um recurso interativo projetado para reforçar a
história de uma menina que contraria o modo tradicional de realizar ações cotidianas. Por esse
motivo, é o único aplicativo a apresentar uma página de instrução (fig. 4 - direita) e também
esquemas instrucionais animados durante as páginas internas para informar o leitor a “girar o
tablet” e “movimentá-lo”. Já em O Macaco de Chapéu, é possível identificar a presença de
instruções verbais de onde e como interagir com hotspots da história, mas de modo integrado
ao texto narrativo, por exemplo em uma das páginas o convite ao leitor: “você pode bater na
mão do Macaco?”.
Em apenas O Macaco de Chapéu foi possível identificar, mesmo que sutilmente, a
ocorrência de feedback animado quando, após o leitor tocar em uma das setas de navegação
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entre páginas, estas dão lugar ao ícone “carregando”, confirmando visualmente ao leitor o
comando executado.
A análise orientada pelo Mapa das Interfaces Multimodais e Multimídias de Livros
Infantis para DIMs (fig. 2) permitiu mapear e compreender que elementos compõem as
interfaces gráficas dos três aplicativos e, por meio de uma síntese descritiva (quadro 1),
comparar variações e similaridades entre elas.
Elemento da
Aplicativo A
Interface
Quanto Bumbum
Gráfica
Texto Gráfico Verbal
Texto
Em todas as páginas
Narrativo
sobre as
ilustrações/animações,
possível de ser
“desabilitado”.
Descritivos de
usabilidade

Não há.

Textos
Não há.
instrucionais
Gráfico Não Verbal Estática
Ilustrações
Cenários.
Botões e
Setas para navegação
ícones
entre páginas e ícone
“casa” para voltar à
página home (menus).
Audiovisual
Animações
narrativas
Efeitos de
transição
Pistas de
interação
Instruções
animadas
Feedback
audiovisual

Aplicativo B
Marina está do
Contra

Aplicativo C
Macaco de
Chapéu

Em todas as páginas
Em páginas
acompanho de
isoladas,
ilustrações/animações. precedente às
páginas com
ilustrações e
animações.
Descritivo dos botões Não há.
de navegação entre
páginas.
Em uma página
Na forma de texto
inicial.
narrativo.
Cenários.
Idem app A.

Cenários.
Setas de navegação
entre páginas e seta
(para cima) para
retornar à
homepage.

Personagens animados

Personagem.

Personagem

“tela preta”

Inversão horizontal de
cada página do livro.
“Mãozinha” como um
cursor.

“Corte seco” entre
páginas.
Personagem aponta
para botão de
iniciar leitura.
Não há.

Círculos “pulsantes”.
Não há.

Na página
instrucional e durante
todas as páginas
Não há.

o botão de
navegação vira o
ícone
“carregando”.
Quadro 1: Mapeamento das interfaces gráficas nas páginas internas dos apps. Do
Não há.

autor (2019).
Observação de Leituras Mediadas: Participantes e Procedimentos
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Para avaliar o design das interfaces gráficas dos apps, foram realizadas
sessões de leitura mediada com seis díades, cada uma composta por uma criança
entre 6 e 8 anos acompanhada de um dos pais. Nesta idade, limite para alfabetização
e letramento, apesar das crianças já possuírem certa independência para a leitura
ainda necessitam de suporte (PNAIC, 2017). Os participantes foram selecionados em
uma escola pública portuguesa, dos quais duas famílias eram de brasileiros
residentes. As sessões, realizadas entre maio e julho de 2018, ocorreram na
Biblioteca da Escola após as aulas, quando os pais buscavam os filhos. Cada uma
das seis duplas realizou a leitura dos três apps em dias diferentes (fig. 5), totalizando
dezoito sessões por um sistema de alternância da ordem de leitura dos apps, para
diminuir inconsistências de dados entre o primeiro e último lidos. Este arranjo se deve
à hipótese de que os participantes adquiririam familiaridade com o dispositivo de
leitura (iPad) e com as interfaces digitais conforme progredissem as sessões. O diretor
da escola e os pais autorizaram por escrito a pesquisa, coleta e publicação de dados.

Figura 5: Frames das gravações de vídeo das díades lendo os apps. Coletado pelo
autor (2018).
A pesquisa iniciou com um questionário de hábitos de leitura aos pais. Em seguida,
pais e crianças foram convidados a ler ao seu modo cada um dos três aplicativos, sem
qualquer intervenção do pesquisador, que coletava os dados na forma de notas e vídeos. Cada
sessão de leitura durou cerca de 20 minutos.
Resultados da Avaliação com Díades de Leitura
Quando questionados, os seis pais participantes disseram ter smartphones, tablets e
computadores em casa. O tablet é o dispositivo mais usado pelos seus filhos,
aproximadamente uma hora por dia. Quanto aos hábitos de leitura, apenas dois pais
afirmaram ler livros diariamente com os filhos, outros dois leem uma vez por semana,
enquanto os demais não têm esse hábito. Do total de seis pais, apenas dois já leram apps com
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seus filhos, já os outros responderam que não sabiam como encontrar e usar aplicativos
literários.
Durante as dezoito sessões foi observado que as crianças tomam o controle interativo
do livro, segurando-o, inclusive estimuladas pelos pais que ocupam um papel de mediação
geralmente menos ativa, monitorando a atividade e só participando mais efetivamente da
leitura quando a criança solicita ou se percebem alguma dificuldade ou erro cometido durante
a leitura ou interação. Ou seja, apesar de nenhum dos livros apresentar um projeto gráfico que
inviabiliza a leitura mediada, também não há nenhum recurso nas interfaces gráficas que
especialmente incentive a presença de mediadores.
No geral os livros não ofereceram problemas de legibilidade dos textos, o que indica
tamanhos, cores e estilos dos caracteres apropriados à leitura da criança e do adulto. Também,
os hotspots, mesmo aqueles com áreas menores na forma de botões de navegação, estavam
adequados ao toque das crianças.
Contudo, metade das duplas tiveram a leitura interrompida por problemas de
proximidade entre hotspots no app Quanto Bumbum! (veja a fig. 4 - esquerda): quando os
leitores tentavam interagir com os passarinhos - no canto superior esquerdo da página -,
acabavam acidentalmente acionando o botão home, sobreposto logo acima, que os direcionou
à página inicial do livro. O que acarretou que os leitores precisassem reiniciar a leitura.
Problema que se intensificou ainda mais devido o efeito de transição “tela preta” entre
páginas que, por gerar um carregamento das páginas demorado devido aos vídeos longos,
fazendo os leitores frequentemente acreditarem que o aparelho tabet havia desligado. Estas
interrupções comprometeram muito o fluxo e, por consequência, a experiência de leitura deste
aplicativo.
As pistas gráficas do app Quanto bumbum! demonstraram-se, exceto pelo problema
supracitado, bem-sucedidas para informar aos leitores onde e quando interagir com as
animações. Já no app Marina está do Contra, por demorarem muito a aparecer, ocasionaram
que duas das seis crianças sequer interagissem com as animações durante toda a leitura e
outras duas só percebessem estas interações ao meio da história, comprometendo a
experiência multimídia. Já o app Macaco de Chapéu, devido à narrativa instrucional, tanto do
texto verbal quanto das animações em que o Macaco indica onde tocar na tela, beneficiou
uma leitura interativa sem problemas a todas as díades.
Quanto aos botões de navegação, não houve problemas de compreensão daqueles
apenas iconográficos, se comparados aqueles acompanhados de descritivos verbais,
demonstrando que a presença de textos é desnecessária desde que os ícones dos botões
preconizem affordances de suas funções. Do contrário podem comprometer a usabilidade e a
leitura, como aconteceu em todas as sessões de leitura de Macaco de Chapéu, quando os
leitores queriam avançar a página e erroneamente selecionavam o botão home, devido o ícone
de seta similar ao de navegação entre páginas, voltando à página inicial do livro ao invés de
continuar a leitura.
Interações complexas demandam, como observado, avisos instrucionais para orientar
os leitores e mediadores como realizá-las. Apesar das díades terem normalmente
desconsiderado a página de instruções iniciais do app Marina está do contra (fig. 4 - direita),
não tiverem problemas de interação devido a presença constante de instruções animadas em
cada página carregada invertida, relembrando às crianças a virar o dispositivo tablet para lêla. Porém, este recurso interativo repetitivo, em todas as páginas do app, e por isso, com a
presença constante de instruções, tornou a leitura enfadonha e previsível para as crianças que,
mesmo antes de avançar as páginas, giravam o tablet para contornar esse contratempo.
Após as três sessões com cada dupla foi observado um aumento de familiaridade das
crianças leitoras e seus pais mediadores com a interface dos apps, como também maior
entrosamento entre si. Inclusive, os pais relataram na última sessão que gostaram muito de
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realizar as leituras e que pretendiam continuar lendo livros digitais com seus filhos em casa,
alguns deles solicitaram ao pesquisador indicações de novos títulos que preferencialmente
oferecessem a opção de leitura no idioma inglês, o que demonstra que os pais viram também
nos aplicativos oportunidades para a aprendizagem infantil de novas línguas.
Considerações Finais
Este estudo teve por intenção avaliar as interfaces gráficas de aplicativos de
literatura para a infância, para isso foram mapeadas as interfaces de uma amostra de
três apps comerciais e avaliadas suas falhas e exitos por meio de sessões de leitura
mediada com crianças e seus pais. Este processo permitiu não apenas constatar de
falhas e soluções no design gráfico dos aplicativos, como também proporcionou
operacionalizar e aperfeiçoar o Mapa das Interfaces Multimodais de Livros Infantis
para DIMs como uma ferramenta de análise.
Apesar de muitas famílias, hoje em dia, possuírem dispositivos eletrônicos e
liberarem o uso diário aos seus filhos, os pais não sabem onde e como encontrar e
como selecionar e usar aplicativos literários. Isso se deve também, de acordo com
relato dos participantes, à dificuldade de acesso e complexidade de pesquisa
oferecidas pelas lojas virtuais. Também, é importante reiterar que aplicativos literários
comerciais dificilmente apresentam recursos que demandam ou estimulam a
presença de mediadores, afastando ainda mais os pais da leitura digital exercida pelas
crianças.
A verificação com crianças e mediadores permitiu reconhecer problemas e soluções
bem-sucedidas que permitem inferir recomendações para o design da interface gráfica de apps
literários. Os resultados evidenciam que áreas interativas distintas precisam estar
adequadamente afastadas entre si, apropriadamente representadas por affordances que
forneçam informações compreensíveis, tanto aos leitores nativos-digitais - crianças - como
aos mediadores - pais - que migram da literatura impressa. Por isso, pistas de interação na
forma de animações sobrepostas à interface são importantes para avisar onde interagir com
elementos da história, contudo a frequência com que aparecem deve ser bem dosada, para que
não atrapalhem o fluxo de leitura pelo excesso ou, pela demora, sejam totalmente
desapercebidas. Interações complexas demandam explicações ao leitor de como este deve
interagir com a interface ou, muitas vezes, com o dispositivo, e são melhor percebidas na
forma de animações instrucionais preferencialmente aplicadas junto às páginas que
demandam as ações interativas, isso porque as páginas instrucionais que antecedem a história
tendem a ser desconsideradas ou esquecidas durante a leitura. É, também, importante a
inclusão de sumário interativo nos apps, pois dão maior controle e autonomia aos leitores
para retomar leituras interrompidas ou revisitar facilmente páginas específicas. E deve haver
cuidado com excesso e repetição de hotspots ou outros mecanismos de interação, porque ao
invés de engajar a leitura, podem burocratizá-la e torná-la enfadonha.
Por fim, são limitações deste estudo o tamanho reduzido da amostra de apps
literários e de leitores, devido, é claro, esforços individuais do pesquisador. Por outro
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lado, as amostras reduzidas permitiram-no acompanhar integralmente e mais a fundo
todas as etapas da pesquisa, desde a coleta à análise de dados, o que proporcionou
detalhamento e congruência do processo. As contribuições apresentadas, na forma
de avaliações podem servir como indícios para nortear designers, produtores,
mediadores e pesquisadores de literatura digital para a infância, o que eventualmente
pode beneficiar futuras pesquisas, produções literárias e novas abordagens de
mediação.
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POESIA, IMAGENS E DIFERENTES SUPORTES: A CRIANÇA E OS MODOS DE
LER
Deisily de Quadros
(UNINTER)
Flávia Brito Dias
(FAEL/PUCPR)
Introdução
A sociedade do século XXI tem apresentado contextos tão dinâmicos e
acelerados que, muitas vezes, impactam decisivamente na leitura que se faz do
mundo, nos aspectos culturais e, consequentemente, nos sujeitos da Educação. Vivese um momento emergente de transformações, discrepâncias entre avanços e
retrocessos e, em meio ao cenário brasileiro, o retrato é de

desigualdades

econômicas, sociais e culturais em relação à leitura, traduzidas, em parte, na presença
de poucas bibliotecas e numa população de 12 milhões de analfabetos com mais de
15 anos aproximadamente (IBGE, 2016), além de um déficit considerável na formação
de leitores.
Na penúltima edição do PISA (Programme for International Student
Assessment ou Programa Internacional de Avaliação de Estudantes), realizada em
2015 e aplicada em 70 países, em leitura, o Brasil ficou com a 59ª colocação. A
amostragem conta com 73% dos estudantes de 15 anos, estes somam-se a 23.141
de 841 escolas. Em maio de 2019, foi aplicada uma nova avaliação que será
apresentada no final de 2019.
Já a Prova Brasil (2017) destaca que somente 28% dos alunos do 9º ano foram
considerados proficientes em Português, no que se refere à leitura e interpretação de
textos e apenas 6% dos estudantes demonstraram conhecimentos avançados nesse
quesito, ou seja, apenas 34% do total de 1.782.431 de alunos participantes lê e
interpreta adequadamente.
A formação de leitores impacta na formação de sujeitos inseridos em seu
tempo, capazes de realizar leituras diversas que perpassam desde a leitura de mundo,
até as diferentes representações imagéticas dinâmicas e tecnológicas presentes na
sociedade do século XXI.
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Nesse contexto, ao tecermos relações entre os impactos dos dados de
pesquisas nacionais, como a Prova Brasil (2017) e internacionais como o PISA (2015)
observam-se pontos nevrálgicos no que se refere à leitura. Tais pontos não são
inéditos, pois se apresentam como protagonistas em discussões desde as décadas
de 1960 e 1970, em que a leitura entrou no palco das atenções de pesquisadores,
educadores e em pautas efetivas e necessárias das políticas públicas.
Por alguns anos, “[...] leitura, livro impresso e literatura constituíam um tripé
fortemente articulado, de modo que fomentar qualquer um de seus apoios significava
simultaneamente favorecer os outros dois” (ZILBERMAN, 2016, p. 28). Frente a
dinamicidade de novos suportes e recursos tecnológicos da sociedade atual e em
decorrência das transformações socioculturais, Zilberman (2016, p. 29) destaca que
o tripé proposto pode ter se rompido e consequentemente, “atingem as propostas de
valorização de qualquer uma das escoras daquele tripé”.
O livro passou por dinâmicas transformações que passaram por formas
diversas e suportes, dentre esses encontram-se o impresso, o digital, o virtual, ebooks. Todos os suportes e formatos convivem no século XXI, repletos de mensagens
imagéticas, inesgotáveis relações e informações, o que nos faz lançar novos olhares
para a valorização e difusão de práticas de leitura, além da reflexão sobre os
indivíduos a quem elas se destinam. Grande parte da formação de leitores
competentes se dá pela formação literária e por meio do contato dos jovens leitores
com a leitura literária destinada à infância e à adolescência (COLOMER, 2007).
Ao voltarmos nossa atenção para os pontos nevrálgicos destacados em dados
de pesquisas citados anteriormente, não tem como não trazer ao palco das
discussões, a formações de leitores, leitores com competências efetivas que garantam
o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, tais como pensamento crítico,
criatividade, colaboração, comunicação, inovação, entre outras.
Acreditamos que, dentre todas as competências a serem desenvolvidas, a
leitura literária é capaz de provocar inquietações, relações diversas que possibilitem
outros olhares sobre a dinamicidade de imagens e contextos, vivências de emoções
pertinentes à capacidade humana, ora corroborando e ora confrontando a sociedade
de hoje, na qual a maior parte das informações é apreendida pelo impacto de imagens.
Esse artigo, portanto, é fruto dessas inquietações, surgindo com a finalidade de
desmistificar esses estereótipos ainda tão arraigados na educação e de discutir a
relação entre imagens, palavras, literatura e suportes. Ao conceber a ideia da
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centralidade de diversas formas de ler e as possibilidades de leitura que formem um
sujeito leitor crítico, competente, capaz de aprender com o novo, o presente trabalho
versará sobre a centralidade da leitura, a leitura imagética, habilidades leitoras e a
formação do leitor frente aos diferentes suportes.
A centralidade da leitura literária
Em defesa da leitura de literatura, Espíndola (2012, p. 36) refere-se a Candido
(1995) ao explicar que: “o acesso à literatura pode contribuir sobremaneira para a
formação da cidadania, especialmente ao tratarmos disso como direito inalienável”.
A leitura literária transita pelo mundo desde as origens e está imersa e
submersa nas sociedades como instrumento de desconstrução, construção e
reconstrução de sentidos que transcendem os símbolos, as imagens, as ideias e as
palavras. Coelho explica que desde as origens,
[...] a literatura aparece ligada a essa função essencial: atuar sobre as
mentes, nas quais se decidem as vontades ou as ações; e sobre os
espíritos, nos quais se expandem as emoções, paixões, desejos,
sentimentos de toda ordem... No encontro com a literatura (ou com a
arte em geral) os homens têm a oportunidade de ampliar, transformar
ou enriquecer sua própria experiência de vida, em um grau de
intensidade não igualada por nenhuma outra atividade (COELHO,
2000, p. 29).
A literatura envolve, simultaneamente, a razão e a emoção. Sua natureza foge
ao padrão característico da maioria dos textos em circulação social. Histórias que
seduzem e despertam o imaginário, a literatura é pensamento e arte, e a leitura é a
produção de sentidos e afetividade resultante do encontro do texto literário com o
leitor.
Enquanto criação da linguagem, a literatura tem uma característica social. É
por meio da linguagem que se dá a interação do autor e do leitor. Tem também uma
característica humana, já que trata de assuntos e temas que têm relação com a vida,
como sentimentos, temores, desejos e afetos. Por esse motivo, desperta sentimentos
no leitor, estimulando o desenvolvimento do pensamento, a formação dos valores
ideológicos e alimentando o imaginário.
A literatura para Coelho (2000) pode ser um fio a ligar os saberes. Como expõe
Larrosa (2002, p.129-130) “[...] trata-se de pensar a leitura como algo que nos forma
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(ou nos de-forma e nos trans-forma), como algo que nos constitui ou nos põe em
questão naquilo que somos”.
A Literatura provoca no imaginário um cabedal de descobertas. Portanto, o livro
ou as histórias inventadas ganham vida com o leitor, neste caso, na interação com a
criança, que adentra o mundo literário pelo caminho do afeto.
Quando falamos em leitura – e também em leitura de literatura –, o que primeiro costuma vir
à mente é a compreensão das palavras, mais ainda se tratando de crianças em idade escolar.
Souza e Lima (2012, p. 8) lançam mão das palavras de Freire (1992) para ressaltar que
[...] o começo da vida de um leitor se faz a partir da leitura de mundo, uma vez que, por
intermédio de objetos e figuram, se pode despertar o gosto pela leitura. Lemos mesmo antes
da aprendizagem da decodificação escrita. Lemos porque vivemos em um mundo repleto de
informação. No dia-a-dia, lemos cartazes publicitários e muitos outros tipos de sinais e
símbolos. Desde cedo, ainda em casa, a criança é exposta a informações fragmentadas, textos
e imagens veiculadas pela televisão. [...].
Como bem define Chartier (2011, p. 21): “Ler aprende-se"! No momento em
que o leitor se depara com um texto literário, não é apenas a imaginação que é
acionada: recursos cognitivos como a atenção, a memória, o esforço mental, a
vontade, a disponibilidade, o estabelecimento de relações, a seleção e as
inferências também são. E são essas inferências que contribuirão para a atribuição
de um significado ao texto.
Desse modo, é o leitor que irá colaborar para a atribuição de um sentido ao
texto. O entendimento deste se dará a partir do repertório de experiências vividas,
ouvidas, imaginadas ou lidas que o leitor possui. Assim, é o leitor que dá vida ao livro,
iluminando-o com uma nova interpretação.
O leitor, portanto, é um dos componentes que constitui a literatura, juntamente
com o autor e a obra. É no final da década de 60, com a teoria da recepção, que o
papel do leitor ganha importância e que a sintonia entre os três componentes da
literatura passa a ser considerada: “o autor, ao construir o texto de imaginação em
linguagem criativa, propõe ao leitor um desafio e um contrato”. (Grifo nosso).
(COSTA, 2007, p. 65).
A literatura evoca o imaginário do leitor porque cria uma outra realidade, que
apresenta o que se acredita ser o real. É exatamente essa característica que dá ao
texto literário o caráter de fantasia e de imaginação, pois
[...] o uso da fantasia na literatura infantil é mais um recurso de adequação
do texto ao leitor (...) já que a criança compreende a vida pelo viés do
imaginário. A partir da transfiguração da realidade pela imaginação, o livro
infantil põe a criança em contato com o mundo e com todos os seus
desdobramentos. (AGUIAR, 2001, p. 83)

251

A imagem na literatura também é capaz de provocar emoções variadas no
seu leitor. A brincadeira com imagens traz à criança a dinamicidade do visual,
corroborando com a sociedade de hoje, na qual a maior parte das informações é
apreendida pelo sentido da visão. Porém, faz-se necessário que o professor saiba
escolher obras consistentes e de qualidade. Caso contrário, o senso comum de que
a imagem é apropriada para crianças pequenas, em idade de alfabetização, pela
facilidade de compreensão será confirmado.
O texto de literatura invoca o caráter imaginário ao ser lido. O conhecimento da
literatura suscita experiências culturais e históricas, leva o leitor a se reconhecer
enquanto indivíduo e ser social, abre um caminho de sonhos e possibilidades. “A
literatura, em sua natureza representativa e mimética, transforma em linguagem essa
necessidade humana de construção da singularidade” (COSTA, 2007, p. 99),
aproximando minimamente o leitor daquilo que ele acredita ser sua identidade.
Para Vygotsky, a linguagem ajuda a criança a direcionar o pensamento. A
literatura, enquanto linguagem, mais do que auxiliar a criança a se familiarizar com a
linguagem visual ou escrita, serve de estímulo para o desenvolvimento do
pensamento e da imaginação. Portanto,
[...] a convivência com poemas, narrativas ou textos dramáticos, além da
ilustração ou das imagens visuais, que passaram a integrar necessariamente
o livro de literatura infantil, faz com que a criança desenvolva habilidades de
manuseio, de entendimento e de relação entre linguagens diversas. Muito
mais do que isso. Ela forma as referências simbólicas, afetivas e de
pensamento que irão permanecer na memória e influenciar pensamentos
futuros. (COSTA, 2007, p. 27).

Atualmente, se dá grande valor ao trabalho de compreensão de textos pelo leitor,
o modo como ele percebe a avalia o que lê. É o que pretendemos com esse artigo:
analisar de que forma o texto literário formado por imagens motiva e que efeitos
produz na criança leitora, bem como como se dá a leitura em diferentes suportes. A
imagem é uma linguagem que está presente na sociedade há muito tempo. Desde as
paredes das cavernas até os outdoors, as imagens estão arraigadas à sociedade. E,
atualmente, mais do que nunca vivemos entre uma multiplicidade de imagens.
Esta diferença valorativa entre imagem e texto escrito, no currículo da escola
fundamental, reflete a frágil formação cultural nos cursos de formação de professores.
Esta é uma lacuna grave entre nós, principalmente por sermos um país sem tradição
de visitar museus e exposições. As imagens e os textos nas escolas, seja nos livros
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ou nas paredes, precisam contribuir mais para desenvolver a observação e a
imaginação dos leitores.
A leitura como alimento fértil e essencial para a imaginação, para o
pensamento, para a criação, deve ser um objeto cultural de qualidade total, seja no
aspecto textual, literário ou informativo, seja no que se refere às imagens, ilustrações
e fotos. Fica, portanto, o convite ao leitor: abrir um livro, envolver-se em diferentes
suportes de leitura e adentrar um mundo inusitado a ser descoberto.
A literatura, os diferentes suportes e os distintos modos de ler
A rapidez e a fluidez são marcas da sociedade atual e nos levam à necessidade
de compreendermos diferentes linguagens e mídias, que circulam em diferentes
suportes. Suporte de leitura é o meio físico ou virtual por meio do qual um texto se
materializa. Assim, há uma estreita relação entre texto e suporte, já que não existem
gêneros textuais sem suportes de leitura.
Celular, livro, tablet, embalagens, outdoors, são inúmeros os suportes de leitura
que circulam na sociedade. São muitos também os que se tornaram obsoletos, como
o rolo, o papiro, o tablete de argila e a parede de uma caverna.
Como os suportes veiculam e materializam os textos no nosso dia a dia, é de
extrema importância que estejam presentes na escola, na sala de aula. Assim,
ademais de trabalhar com diferentes tipos e gêneros literários, é necessário trabalhar
também com diferentes meios em que o texto se materializa, possibilitando o acesso
do aluno aos mesmos. É importante que o aluno conheça as características e as
funções dos suportes de leitura para compreender a relação dos mesmos com o
contexto, com os modos de ler, com as características dos textos, com o público leitor.
Em artigo publicado na revista Signos, em 1999, Sérgio Capparelli escreve
sobre alguns suportes de leitura. Dentre eles está o CD-rom. E o próprio autor alerta:
é um novo suporte que pode ter vida curta devido ao avanço da internet. E assim foi.
Os textos literários disponíveis em CD-rom hoje não são mais uma realidade, é um
suporte ultrapassado, o que mostra o quanto a tecnologia é efêmera: hoje novidade,
amanhã não mais.
Diferente do livro, que apresenta pequenas mudanças em um longo período de
tempo, a internet se torna rapidamente obsoleta, dando lugar a novidades que surgem
num curto período de tempo. Do CD-rom, por exemplo, passamos ao computador, e-
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readers, e-books, tablets, smartphones, apps. Hoje são muito os dispositivos
eletrônicos que possibilitam a leitura do texto literário.
As características que observamos nesse tipo de suporte é que o texto se torna
híbrido, multimodal e multissensorial. Híbrido porque há uma mistura de linguagens:
literatura, imagem, teatro, cinema, música. Multimodal porque passa por diferentes
meios: texto escrito, áudio, música. E multissensorial porque é capaz de provocar,
aguçar os mais variados sentidos do leitor: tato, visão, audição.
Assim, apesar de o livro digital trazer características do livro impresso, como a
combinação de texto e imagem, a ficção, a arte da palavra, há as especificidades que
propiciam uma outra forma de interação do leitor.
A motivação de visualizar uma história na tela, tridimensional, com música, com
possibilidade de clicar em ícones exige do leitor uma interação diferente com a obra.
É o que podemos denominar literatura digital,
[...] a literatura digital (ou literatura eletrônica) para crianças pode ser definida
como todo e qualquer experimento literário endereçado ao público infantil
para ser lido exclusivamente em meio digital. Visto que tais obras são
produzidas com linguagem de programação de computador, geralmente
apresentam recursos hipertextuais e hipermidiáticos como parte integrante
da composição e mesclam formas literárias com jogos eletrônicos, filmes,
animações, arte digital, design gráfico, cultura visual eletrônica, recursos
acústicos eletrônicos, entre outros, o que as torna produtos híbridos por
excelência
(CEALE.
Disponível
em:
http://www.ceale.fae.ufmg.br/app/webroot/glossarioceale/verbetes/literaturadigital-para-criancas).

Pensando na leitura que é o nosso objeto de estudo aqui – mais
especificamente a leitura literária – temos diferentes gêneros literários circulando em
variados meios, que vão para além do livro impresso. E cada suporte pode atribuir
novas caraterísticas aos gêneros literários e exigir do leitor diferentes habilidades
leitoras. Afinal, o modo de ler um poema no livro de poesia não é o mesmo modo de
ler um poema no livro didático ou num site da internet. Livro de poesia, livro didático
e internet possibilitam uma diferente materialização do poema e permitem diferentes
modos

de

ler,

exigindo

diferentes

habilidades

leitoras.

No

site

www.ciberpoesia.com.br, de autoria de Sergio Capparelli e Ana Cláudia Gruszynski,
disponível desde setembro de 2014 nos proporciona a análise:
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Nesta tela inicial, tal como na folha de rosto de um livro, o leitor pode identificar
o conteúdo do site (ciberpoemas, poesia visual e brincando na Web) e a autoria. Para
acessar o conteúdo, o leitor internauta deverá interagir, clicando com o mouse no
ícone desejado. Em “ciberpoemas”, o leitor encontrará 10 poemas visuais, a maioria
deles presentes originalmente no livro “Poesia Visual”, de Ségio Capparelli, publicado
em 2000. No poema “Chá”, por exemplo, o leitor precisa interagir com a tela, para que
a leitura se concretize. Na xícara, com o uso do mouse, os ingredientes vão sendo
acrescentados. Há a instrução inicial, que direciona a leitura: “clique e arraste os
ingredientes para dentro da xícara para preparar o seu chá”. E então, vão para dentro
da xícara, na ordem que o leitor desejar e acompanhados por sons, estrelas,
corações, uma foto de um casal, um saquinho e chá, água (letras que saem do bule...
e após mexer a mistura com uma colher, surge o poema:

Poema “Chá” no site do autor Sérgio Capparelli
Percebemos que a interatividade do leitor com o livro impresso e do leitor com
a tela é diferente. É preciso experenciar, tentar, ousar! E qual é o sentido das
estrelas, dos corações, do casal na foto? O ciberpoema convida o leitor a atribuir
significados aos vazios que suscita, acionando o seu reportório. Isso porque “se o
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leitor estrutura o texto graças às suas competências, então isso significa que no
fluxo temporal da leitura se forma uma sequência de reações, na qual a significação
do texto é gerada” (ISER, 1996, p.69).
O segundo ícone, “Poesia visual”, temos acesso aos poemas já prontos para
serem lidos. Há a possibilidade de o leitor deixar sua opinião sobre o que leu:

Poema “Chá” no site do autor Sérgio Capparelli
E no terceiro link, “Brincando na Web”, há dicas de outros sites que trazem
ciberpoesias e poesias concretas, possibilitando que o leitor se familiarize com
produções literárias que utilizam recursos digitais.

www.ciberpoesia.com.br
Trazendo ao leitor texto, imagem, som e animação, os poemas de Capparelli
assumem as características dos ambientes digitais multimídia:
[...] como ocorre com a grande parte das home pages, as possibilidades de
navegação neste site são inúmeras. De uma parte, elas acompanham a
proposta criativa dos autores de ciberpoemas, de outra, colocam seu trabalho
em perspectiva, ao se integrar a produtos resultantes de outros projetos online (ZILBERMAN, 2017, p. 37).
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Para se apropriar desses ciberpoemas – e participar deles – o leitor precisa ser
capaz de ler criticamente as diferentes linguagens veiculadas nesse meio digital e
também disfrutar dessas linguagens: o texto, a imagem, o som e a animação. Isso
porque as diferentes linguagens se complementam, atribuindo sentidos ao
ciberpoema. Para tanto, o leitor precisa compreender a gramática das imagens, dos
sons, das animações, ou seja, dos textos não-verbais. É necessário que compreenda
ainda que textos como o ciberpoema “Chá”, que circulam na internet, são híbridos,
multimodais e multissensoriais e explica-se em
[...] Híbrido: Nos meios eletrônicos, há uma mistura de linguagens – literatura,
imagem, teatro, cinema, música. Multimodal: A literatura veiculada por esses
suportes passa por diferentes meios – texto escrito, áudio, música.
Multissensorial: O texto nesses suportes pode aguçar vários sentidos do leitor
– tato, visão, audição. (QUADROS, 2019, p. 238).

É importante compreendermos que cada suporte, cada linguagem, cada leitura,
cada mídia pedem seu ritual próprio, proporcionando ao leitor diferentes
possibilidades e limites. Dessa forma, como afirma Nelly Novaes Coelho (2008),
vivemos na era da imagem: somos governados pelas multimídias visuais. O
ciberespaço exige uma redescoberta, uma ressignificação da leitura e da literatura
pela escola e uma nova formação docente, além de uma reestruturação do saber.
Com a era digital, a internet passou a permitir a interação dinâmica do leitor
com o texto, que pode explorá-lo, questioná-lo, recriá-lo. A leitura passou a exigir
novas habilidades, como a já mencionada relação de diferentes linguagens (texto,
som, imagem, animação), e também o domínio de leitura não linear e informações e
linguagens concomitantes, como destaca Zilberman (2012, p. 230): “Os conteúdos
dispostos na tela não são lineares, apresentam-se de modo concomitante e não
precisam estabelecer relações uns com os outros”. Ou seja, o processo de leitura
realizado na tela é diferente daquele realizado no livro.
Na era digital, o multiletramento se faz imprescindível, como aponta ROJO
(2013, p. 14):
(...) as práticas de letramento contemporâneo envolvem: por um lado, a
multiplicidade de linguagens, semioses e mídias envolvidas na criação de
significação para os textos multimodais contemporâneos e, por outro, a
pluralidade e diversidade cultural trazidas pelos autores/leitores
contemporâneos a essa criação de significação.
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Assim, o multiletramento é necessário, bem como a ressignificação da
formação de professores, pois o texto literário na contemporaneidade é multimodal e
multissemiótico, já que envolve várias mídias, linguagens e tecnologias, de modo a
desafiar teorias, professores, escola e claro, nós, leitores.
Algumas considerações
Assim como a leitura do livro impresso, a leitura do livro digital requer a
mediação do professor, desde a escolha da obra. É preciso avaliar a parte do texto e
da imagem, como no livro de papel, mas também a interatividade: o que exige do
leitor? Qual é o papel da música, dos links? São meros acessórios ou possibilitam um
entendimento diferente da história? Escolhendo e conhecendo a obra, o professor
deve mediar o processo de leitura, suscitando discussões acerca do tema, do modo
como o texto foi escrito, da interatividade, para que haja uma construção do sentido
literário nesse suporte digital, que exige uma outra forma de letramento: o literário e o
digital.
Atualmente, convivem livro digital e livro impresso, leitura na tela e leitura no
papel. Ainda há espaço para esses dois suportes. Para Regina Zilberman (2012), o
livro impresso tem vantagens como funcionar sem bateria ou energia, não necessitar
de manual, suportar quedas e hoje ter um custo razoável. Acomodou-se nas estantes
de uma elite intelectual que tem poder aquisitivo. Para a maior parte da população, só
pode ser manipulado nas estantes das bibliotecas públicas e escolares.
Já a tela torna a literatura mais popular, democrática e sem território quando
permite a circulação dos bens culturais. Gêneros como a poesia, que não são bem
recebidos por editores por não serem tão lucrativos, circulam por blogs e sites de
relacionamento. No entanto, apesar de a literatura povoar a rede, ainda temos o
obstáculo da acessibilidade: quantos não têm acesso ao computador ou outros meios
eletrônicos? Quantas escolas não têm acesso à internet de qualidade? E quantos não
são analfabetos digitais?
Zilberman (2012) coloca ainda que por depender demasiadamente de imagens
e cliques, o texto no meio digital não aciona a imaginação, a fantasia com a mesma
intensidade que o texto no meio físico, impresso. Na tela, o imaginário é mais limitado,
depende menos da atuação do leitor, apresenta menos vazios que precisam ser
preenchidos.
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As obras digitais, dessa forma, podem ampliar a experiência estética do leitor,
propiciando uma compreensão ampla do texto em todos os seus sentidos: conteúdo,
forma, linguagem, estratégias de comunicar. E apresentam vantagens como o preço,
o peso, a facilidade de “259arrega-lo” consigo para diferentes espaços e a fácil
atualização do conteúdo. No entanto, é preciso ainda livros digitais de maior qualidade
– muitos, como o livro brinquedo, acabam deixando a qualidade literária de lado em
prol do lúdico, da brincadeira – e também acessibilidade. São poucas as bibliotecas e
escolas que possuem esses livros digitais em seus acervos, justamente porque eles
dependem de aparelhos mais caros, como o computador, por exemplo, e de acesso
à internet.
Ainda há muito que se caminhar, seja na tela ou no impresso, no que diz
respeito à formação do leitor. E quanto ao formato vencedor, não será a preferência
do leitor que decidirá, mas o lucro que cada suporte propiciar para as editoras.
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NOVAS FORMAS DE LITERATURA BRASILEIRA: LITERATURA E NOVAS
TECNOLOGIAS
A LITERATURA NO CIBERESPAÇO
Giselle Melo
Introdução
Leitura
Para definição de leitura pode-se tomar como referência o estágio de
desenvolvimento do leitor (iniciante ou maduro), assim como considerar o ponto de
vista sobre a leitura tida como um comportamento perceptivo visual, uma tarefa de
reconhecimento de palavra, um processo de pensamento ou evento social. Como
processo de aprendizagem, a sua conceituação reflete os diferentes enfoques
teóricos sobre o comportamento de aprender (Oliveira, 1999).
Assim, a leitura representa uma importante habilidade para qualquer indivíduo
na sociedade atual.
Deve-se portanto, observar a necessidade de se desenvolver no indivíduo o
hábito da leitura e da escrita como rotina, o que facilitará as atividades de pensar,
planejar, interpretar, escrever e revisar.
O desempenho em leitura é resultado de uma combinação de fatores. Envolve
desde a identificação de palavras até as habilidades de estudo, passando pelo
vocabulário do leitor e sua capacidade de compreensão do texto. Depende das
experiências anteriores de quem lê, dos seus interesses e de suas capacidades
cognitivas linguísticas. Depende, também, dos objetivos que o próprio leitor coloca
para si mesmo ao se defrontar com um texto (Molina, 1992).
É preciso trabalhar a capacidade de compreender a leitura. As escolas
oferecem aula de redação, ou seja, treinam a escrita. Mas não ofertam aulas de leitura,
não treinam a leitura em todas as suas competências. Instigam o aluno a ler sem
monitoria. Obrigam-no a ler textos e livros paradidáticos e, depois friamente, cobramlhe a interpretação. Não há a verificação dos aspectos envolvidos no ato de ler (Melo,
2005). Vários são os aspectos necessários ao leitor eficiente. Alguns deles são:
interesse, concentração, compreensão, recursos para correção, respeito à pontuação,
organização de ideias e outros.
De acordo com Witter (2004), a leitura é um comportamento complexo,
multideterminado, que ocupa parte significativa na vida das pessoas que com ela se
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desenvolvem,

alcançam

metas

pessoais

e

sociais.

Hoje,

para

o

pleno

desenvolvimento das pessoas e dos países é preciso contar com leitores críticos e
criativos compondo a maioria da população.
Com tudo, no Brasil, não existem programas de leitura, mas a crença
generalizada de que o único professor a ser envolvido na construção literária do aluno,
deva ser o de língua materna, no caso o professor que dá aula de Língua Portuguesa
nas escolas. Ou, no caso das séries iniciais do ensino fundamental, o único horário a
tratar da leitura seria a aula a isso especificamente destinada. Isentando assim, os
professores de todas as outras disciplinas do exercício da leitura.
A leitura humana envolve praticamente quase todos os aspectos da psicologia
humana: capacidade sensorial, percepção, aprendizagem, motivação, pensamento,
memória e outros. Mas, muitas vezes, as questões propostas nem chegam a
ultrapassar o nível literal de entendimento.
As lições de leitura sequer desenvolvem o nível de desempenho dos bons
leitores. Nem mesmo contribuem para que os menos competentes melhorem (Melo,
2005).
É preciso lidar com textos variados para alcançar competência completa em
leitura. O verdadeiro leitor transita com facilidade por diferentes textos de acordo com
os objetivos que ele mesmo estabeleceu.
Maria (2016), nos conta que, em relação à leitura, nas séries iniciais parece
haver uma predominância do discurso do desenvolvimento humano, mas a partir do
sexto ano escolar há uma desvalorização do ler literário, e passa somente a ser o ler
para estudar, memorizar
Mesmo existindo uma política educacional brasileira empenhada em diminuir o
índice de analfabetismo no Brasil desde o começo do século XX, ela não vai ao
encontro das reais necessidades da população. Não resolve o problema, apenas
mascara-o, pois, as estatísticas evidenciam que é muito alto o número de crianças,
jovens e adultos que não sabem ler no Brasil (Melo, 2005).
Literatura
O filósofo Vilém Flusser (2007), que nasceu em Praga e viveu cerca de 30 anos
no Brasil, ao refletir sobre a escrita nos lembra que “quem escreve ultrapassa o ponto
final em direção ao outro, o leitor”. Segundo Vilém, há “duas possibilidades de
apreciação de uma obra literária: podemos tentar compreendê-la como resposta, ou
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podemos tentar enfrentá-la como provocação. Na primeira tentativa estaremos
analisando a obra. Na segunda estaremos conversando com ela".
Segundo o especialista Antônio Cândido (1989), em seu texto Direitos
Humanos e Literatura, a Literatura é, ou deveria ser, um direito básico do ser humano,
pois a ficção atua no caráter e na formação do ser humano. Ele destaca que a
Literatura deveria estar inserida entre os direitos básicos do ser humano, pois desde
os primórdios da humanidade, o ser humano tem a necessidade de se alimentar
intelectualmente de algum tipo de ficção. Ele defende que nenhum ser humano é
capaz de viver sem algum tipo de ficção, mesmo em uma parte de seu dia, todos os
dias; aponta que a Literatura é uma necessidade do ser humano, sendo assim, todos
deveriam ter direito à Literatura, assim como moradia, alimentação, saúde, segurança
e os demais direitos que possuímos registrados na lei dos direitos humanos.
Alberto Manguel (1997), lembra que uma nova tecnologia não destrói a que lhe
antecede. Afirma que o surgimento da imprensa, acompanhado por negativas
previsões, não erradicou o gosto pelo texto escrito. Observou que ao mesmo tempo
em que os livros se tornavam de fácil acesso, mais gente aprendia a ler, mais pessoas
também aprendiam a escrever.
Em relação à Literatura e à internet, Freitas (2003), lembra que "O mundo da
Internet não se constitui neste espaço como condições de oferecer, a um simples
toque no teclado, amplos e variados acervos aos seus usuários? Diante dessa
multiplicidade de oferta, a escolha pessoal não é o início do processo de navegação
pelos mares da Literatura?"
Ao considerarmos que Literatura é o uso estético da linguagem, arte literária,
há de se transpor tal estética à ciberliteratura. Por que não?
Mesmo com a negação e evitação de tal convicção, a ciberliteratura é uma
realidade indiscutível às novas gerações.
Ela é de acesso fácil, principalmente aos jovens, e amplamente difundida em
todas as regiões geográficas do mundo.
O ciberespaço como aliado à Literatura
A escritora Stella Maris Rezende (2007) diz: “Por mais que fujamos, sempre
chega àquela hora em que nada mais nos resta senão escrever, escrever e escrever,
namorar ideias e emoções. Continuar a escrever. Ter sempre vivo o sonho de
escrever”. Não é exatamente isso que os jovens fazem nas redes sociais?
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Os meios eletrônicos já fazem parte do cotidiano de muitas pessoas. Crianças,
adolescentes e jovens trocam brincadeiras de rua, atividades de lazer e até passeios,
tradicionalmente próprios da infância, por horas em frente à tela do computador,
smartphone, tablet, que abre janelas para o mundo virtual.
De acordo com Carr (2011), a Internet constitui-se como um instrumento para
a criação e divulgação da Literatura, ideias e conhecimentos através de dispositivos
tecnológicos. Os exercícios a que submetemos os nossos neurônios diariamente
moldam a longo prazo a maneira como eles funcionam, fortalecendo certas
características em detrimento de outras.
Se por um lado o mundo informacional evoluiu nossa capacidade de multitarefa
e atenção a distintas atividades simultaneamente, essa atenção se tornou mais
superficial. Quem passa tempo demais submetido a isso, tem maiores dificuldades de
absorver textos e ideias mais complexas. A busca deve ser pelo equilíbrio. A leitura é
a ferramenta perfeita para balancear nossa concentração (Abreu & Risenstein &
Estefenon, 2013).
O hábito da leitura é extremamente saudável e além do indiscutível
conhecimento adquirido, traz benefícios como a melhoria da escrita e enriquecimento
do vocabulário. Pesquisadores da universidade de Emory, nos Estados Unidos,
descobriram em 2014, que ler muito pode inclusive mudar a estrutura cognitiva. É
como um exercício para a nossa massa cinzenta, um entretenimento viciante.
Qualquer leitor assíduo há de concordar que, quanto mais se lê, mais se tem vontade.
O desenvolvimento de senso crítico e de novas ideias se torna natural e nos propicia
diferentes perspectivas sobre qualquer tema que nos interesse.
A entrada da internet como plataforma de leitura fez nosso cérebro ter
predileção pela linguagem da hipermídia. Ela descarrega precisamente o tipo de
estímulos sensoriais e cognitivos ‒ repetitivos, intensivos, interativos, aditivos, que se
demonstrou resultarem em fortes e rápidas alterações dos circuitos e funções
cerebrais (Carr, 2011).
Com isso, crianças e jovens encontraram outras maneiras de habitar o mundo
da representação e evocar o imaginário. Como por exemplo, as brincadeiras corporais
perderam lugar para o videogame, quando o corpo foi substituído por uma
representação na tela (Munari, 2013).
Na cultura das mídias não há distinção de classe, valores, raças, gêneros e
nacionalidade. Todos são incorporados e aceitos. Com isso, a partir do viés
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tecnológico, crianças, jovens e adultos têm passado mais tempo diante de telas do
que de livros, brinquedos, lazeres ao ar livre e até mesmo em companhia de seus
familiares.
A preferência pelas práticas digitais de leitura é visível. A maioria das pessoas
não têm acesso ao livro de forma presencial. Vários são os motivos dessa lacuna: não
têm biblioteca em casa, não há dinheiro para a compra de livros, em muitos lugarejos
não há bibliotecas, os pais não incentivam a leitura etc. No entanto, quando se
observa o uso das tecnologias digitais, vemos que é uma minoria que ainda não
dispõe dessas ferramentas em casa.
Os ebooks não são ameaça aos livros, mas sim, a leitura da hipermídia, a
hiperleitura. Os espaços de leitura mais frequentes são as redes sociais, como o
Facebook e o Youtube (Munari, 2013).
Essa navegação a que estão acostumados na internet, além de trazer
informações curtas e rasas, não exige que respondam além do compartilhamento de
links, da escolha de ícones e da digitação de palavras abreviadas, muitas vezes
nomes soltos e desconexos.
Então, por que não conquistar esses ciberleitores?
Não cabe mais o desinteresse pela leitura intersemiótica e muito menos pela
produção de textos multissemióticos, tendendo a desqualificar as produções desse
tipo. É preciso legitimar o ciberleitor e conduzi-lo ao aprendizado da navegação digital
crítica, de forma que, ao ter que produzir textos, não apresente dificuldades na
organização de ideias e na sua expressão através de orações articuladas.
Nosso cérebro está reaprendendo, está articulando novas competências
enquanto pretere outras habilidades.
Objetivos
Objetivo geral
Desenvolver a leitura consciente em uma aluna do 7º ano do Ensino
Fundamental por meio da leitura de livros literários.
Objetivos específicos
•

Despertar o prazer pela leitura

•

Ensinar a como ler

•

Treinar a leitura
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•

Identificar palavras desconhecidas

•

Buscar o significado das palavras

•

Descobrir o “eu” leitor

•

Organizar as ideias por meio de registro do texto lido

Método
Considerando os objetivos deste estudo de caso, procurou-se uma forma de
pesquisa que subsidiasse da melhor maneira possível a relação entre o sujeito que
pesquisa (e que ao mesmo tempo media a relação) e o objeto pesquisado, que
permitisse a imersão no mundo de ambos, além de atender às peculiaridades dos
materiais utilizados. De posse dessas características, a opção de trabalho foi feita pela
abordagem de pesquisa convergente: Qualitativa ‒ Qualitativa ‒ Qualitativa, sendo
que seu principal objetivo é a ampla compreensão do objeto de estudo.
Estudo de caso
A., adolescente, foi encaminhada ao atendimento Psicopedagógico pela
Coordenadora Escolar devido ao seu ínfimo desempenho acadêmico. A. tinha 13
anos, cursava o 7º ano do Ensino Fundamental de uma escola classe média alta, no
município do Rio de Janeiro, no bairro da Barra da Tijuca, que frequentava desde os
seus quatro anos de idade, e suas notas não alcançavam sequer 60% de
aproveitamento.
Foram utilizados vários testes na avaliação neuropsicológica, com o objetivo de
detectar o motivo de baixo desempenho acadêmico e descartar possíveis transtornos
comportamentais e comprometimentos neurológicos. Solicitou-se, também, que A.
fizesse os exames de audiometria e oftalmologia, a fim de descartar deficiência na
audição e na visão.
De acordo com a entrevista feita com os pais, A. ficava estressada em semana
de provas; seu humor vinha piorando devido ao fato de não conseguir tirar boas notas,
mesmo com tantos professores particulares que os pais pagavam; a adolescente se
dizia burra e estava perdendo o prazer pelo aprender. A. passava horas fixada no
celular de última geração; tocava violão e evitava sair do quarto.
A rotina de A. era: ir à escola todos os dias pela manhã; aulas particulares, de
todas as matérias, todos os dias à tarde; um dia na semana fazia aulas de violão e
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guitarra e quatro vezes por semana ia para a academia. Aos sábados e domingos
sempre preferia ficar em casa no quarto.
Por cinco encontros foi feita a avaliação e constatou-se que não havia
comprometimentos neurológicos ou psiquiátricos que estivessem influenciando no
aprendizado. Os exames médicos solicitados, também não apresentaram qualquer
alteração. Mas ao serem aplicados os testes: Teste de Desempenho Escolar (TDE),
Avaliação da Compreensão Leitora de Textos Expositivos (ACLTE) e a Entrevista
Semiestruturada, verificou-se que a menor não sabia ler.
Os resultados de Escore Bruto no TDE para o ano escolar foram: Escrita 30
(Inferior), Aritmética 29 (Superior) e Leitura 63 (Inferior), inclusive o teste de Leitura
ficou bem abaixo do esperado para a idade. (Anexos I e II)
Na ACLTE, seu desempenho foi Inferior no texto de 275 palavras "Os desertos"
escolhido por ela e compatível com o seu ano escolar. (AnexoIII)
Dentre seus registros na Entrevista Semiestruturada, estão: "não gosto quando
tenho que pensar porque fico cansada; fico triste quando fazem injustiça comigo; sou
feliz quando canto ou toco algum instrumento; o momento que mais gosto na escola
é quando vou embora; o que mais me incomoda na escola são as provas; tenho muitos
amigos legais na escola; acho que ler é desnecessário; minha maior dificuldade na
escola é a Matemática".(Anexo IV)
A. tinha a leitura fragmentada, não identificava as pontuações, sua entonação
era desritmada, silabava em palavras com encontros consonantais e dígrafos e não
sabia o significado de diversas palavras próprias às séries escolares anteriores.
O diagnóstico foi Transtorno Específico de Leitura (CID10 F81.0).
Para o início do trabalho psicopedagógico literário com a adolescente, propôsse a leitura de clássicos. Citei alguns autores e ela disse conhecer alguma coisa do
escritor Monteiro Lobato, pois já o tinha lido para as provas da escola e tinha gostado
da Emília.
A cada encontro era escolhido um texto de Monteiro Lobato. A psicopedagoga
lia um trecho e a adolescente outro trecho, sendo corrigida em sua leitura. Ensinouse a marcar palavras desconhecidas e a procurá-las no dicionário. Ressalta-se aqui
que A. não sabia fazer a busca corretamente no dicionário, pois utilizava-se do celular
toda vez que desejava saber o significado de alguma palavra.
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Em um dos encontros solicitou-se que a menor colocasse 15 palavras,
extraídas do texto que havia sido lido, em ordem alfabética. Ela não conseguiu cumprir
a tarefa. Isso a deixou mal-humorada.
Ao término das leituras era feita uma interpretação oral. Depois A. era solicitada
a desenhar a parte que mais havia gostado da história e, por último, escrever três
frases no verso da própria folha do desenho, colocando suas impressões sobre o texto
lido.
Inicialmente suas frases eram simplórias e com muitos erros ortográficos.
Sempre era pedido que ela relesse, em voz alta, o que havia escrito, antes da entrega
das frases. Ela fazia essa releitura de cara feia e reclamando.
Após três meses a sua leitura havia melhorado. Somente ela passou a ler,
cabendo à psicopedagoga só interferir quando necessário e, agora, liam-se livros de
Monteiro Lobato. A cada encontro lia-se de um a dois capítulos.
Agora, A., com o livro em suas mãos, a psicopedagoga ensinou-a a como se
apossar do texto, a como transformá-lo em seu, por meio de suas anotações e grifos.
A. passou a grifar palavras que achava bonitas e/ou interessantes. Foi permitido que
A. procurasse, no celular, palavras sinônimas àquelas que grifava. As palavras
elencadas por ela eram registradas em folhas de ofício despautadas. Cada palavra,
juntamente com o seu significado escrito ao lado, tinha cor diferenciada.
Seu vocabulário foi ampliando e seu discurso claramente aprimorado.
Após seis meses de trabalho, os pais relataram que A. estava conversando
mais e que debatia alguns assuntos relacionados a fatos vivenciados pela família.
Comportamento que não acontecia antes, pois ela estava sempre alheia ao que
ocorria ao seu redor, e com os olhos grudados na tela do celular.
Seu desempenho acadêmico melhorou significativamente. Suas notas baixas,
antes do trabalho literário proposto, eram pelo fato dela não saber ler e
consequentemente interpretar.
Ao final de um ano, A. passou a demonstrar interesse por ler biografias.
Perguntou se podia levar os livros para serem lidos durante o trabalho
psicopedagógico, pois se queixava que ninguém na sua família lia. Não tinha com
quem conversar sobre as suas leituras. Não tinha nem livros pela casa. Só ela que
tinha uma prateleira no quarto onde colocava seus livros novos.
Logo após ultrapassada esta etapa, veio o recesso de final de ano. A
psicopedagoga então lhe pediu que redigisse fatos vivenciados por ela nas férias.
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Com o retorno, após 45 dias sem o acompanhamento psicopedagógico
literário, A. mostrou o diário virtual que havia feito. Disse que todos os dias à noite
antes de dormir acessava o bloco de notas do celular e escrevia fatos e sentimentos
daquele dia. Datava-os e usava somente uma palavra como título. Tinham 37 textos.
A. disse ter adorado fazer isso! Que no início sentiu muita falta das nossas
conversas literárias, mas que ao escrever sobre seus dias de férias, a saudade
passou. Relatou que passou a gostar de revisar tudo o que escrevia e sempre
lembrava de algo para colocar no texto ou corrigir, na releitura.
Disse ser mais fácil fazer tudo no celular ao mesmo tempo: escrever, reler,
corrigir, usar o dicionário e mudar coisas. Falou que havia lido duas biografias nas
férias: “Vale Tudo: o som e a fúria de Tim Maia” e “True Love ‒ Biografia de Jennifer
Lopez” e fez resenhas sobre as mesmas.
Naquele semestre estipulamos que mesclaríamos livros físicos com o uso do
celular e que os encontros ocorreriam de 15 em 15 dias. No seu aniversário ela pediu
um leitor de e-books de presente.
Por mais que tivesse sido sinalizado aos pais que o hábito da leitura é
aprendido e precisa ser estimulado, eles o fizeram somente nos primeiros meses do
acompanhamento psicopedagógico literário acreditando que estariam contribuindo
para a melhora da filha. Após estes meses, o interesse familiar pela leitura se
restringiu só a pessoa de A.
Ao final de 20 meses de trabalho, A. era uma leitora crítica e competente. O
prazer pela leitura havia encontrado moradia em seu coração. Além de resenhas, e
diários virtuais, passou a compor letras de músicas. Ela mesma reconheceu que só
conseguia escrever devido às leituras que fazia. Como não tinha com quem conversar
sobre as leituras feitas, escrevia suas impressões sobre os textos lidos na internet e
conversava, virtualmente, sobre estes com outras pessoas que tinham lido os mesmos
livros físicos ou virtuais que ela, compartilhando tudo nas redes sociais: Scribe e/ou
Widbook.
Decorrido 23 meses, A. teve alta. Mais comunicativa, com notas boas e bem
mais sorridente, passou a ser dona do seu próprio processo de leitura e,
consequentemente, de todo o contexto de aprendizado sistemático e assistemático
na vida.
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Hoje, passados três anos do término do trabalho psicopedagógico literário, A.
está cursando o 1º período de Comunicação Social na universidade, pois quer ser
Jornalista. Nos comunicamos até hoje pela rede social: Instagram.
Considerações finais
Miguel de Cervantes (1547 – 1616) disse: “Uma coisa é escrever como poeta,
outra como historiador: o poeta pode contar ou cantar coisas não como foram, mas
como deveriam ter sido, enquanto o historiador deve relatá-las não como deveriam ter
sido mas como foram, sem acrescentar ou subtrair da verdade o que quer que seja.”
A. nos mostrou todos os percursos íntimos à melhora em seu repertório
linguístico. Explanou suas descontentações e dificuldades em relação à leitura. Mas
o que nos chamou mais a atenção foi a necessidade de troca com o outro sobre o
objeto lido. As redes sociais se mostraram receptivas às trocas literárias, situação que
ela não encontrou na família e nem nos meios sociais nos quais estava inserida.
Como descrito anteriormente por Flussem (2007), A. em um primeiro momento
analisou as obras literárias lidas e, posteriormente como leitora madura, passou a
"conversar" com as obras. Este processo deu-lhe segurança para aventurar-se a
escrever e, como fruto, ler, ler, ler cada vez mais.
A. se utilizou de redes sociais específicas de leitores para publicar seus textos.
Prova de sua paixão pela escrita e pela leitura, foi ter escolhido seguir a carreira
de jornalista.
Podemos afirmar que A. se tornou uma ciberleitora competente, não abrindo
mão de livros físicos, mas somente escrevendo seus textos no ciberespaço.
O ciberleitor escreve ciberlitertura no momento em que configura contações de
suas impressões e aventuras na tela. Registra afetos e opiniões, formula ideias e
situações, produz escritas banais. Não é assim que se formam escritores?
Escrevendo? Nas telas leem-se inconformismos e paixões. Mas há a urgência do
aprendizado à estética, do refino vocabular, do desemaranhar de ideias, do encontro
com vocábulos. Sendo assim, negar a Literatura virtual não a sepultará, mas repelirá
a oportunidade na formação de leitores e escritores críticos conscientes.
Conflitar a literatura existente na virtualidade, mesmo que deficitária, com as
concepções consagradas dessa arte, nos remete à possibilidade de um novo cenário.
O entrelaçar de novas modalidades literárias, fertilizará terrenos até agora
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inexplorados. Se faz germinar a premissa teórica-poética-virtual, vislumbrando a
imensidão de novas possibilidades estéticas à arte literária.
A. tinha um comportamento de antileitura, devido às lacunas que apresentava
no aprendizado da leitura e por não ter o estímulo adequado familiar para ler. Sequer
tinham livros em sua casa, mas todos tinham celulares de última geração.
Os valores distorcidos deste século sobre cultura e arte, nos reporta a
pensarmos profundamente a reaver a Literatura como direito básico do ser humano
(Candido, 1989). A partir do momento em que A. incorporou a Literatura à sua vida, a
concepção de mundo modificou, o que vimos refletir diretamente na personalidade da
adolescente.
A cultura das mídias não é motivo para pessimismo, mas, sim, razão para
compreender o funcionamento da ciberleitura e da ciberescrita, buscando torná-las o
novo espaço da educação para a formação de leitores críticos, desenvolvendo
conhecimento, cientificidade e inovação. Tudo isso convergindo com a tradicional
forma de ler.
É preciso educar para usar a tecnologia no mundo literário.
Toda leitura tem a sua própria musicalidade. Toda leitura tem a sua própria
narrativa musical. A sonorização fonética, a harmonia entre as palavras e a
entonação, como guias na modulação da fala e da escrita, encorpam e dão vida a
fluência da leitura. Esta, nos remete ao mundo mágico do imaginário, permitindo a
reelaboração e a reestruturação de conflitos estressantes e desestruturantes ao ser
humano. A reverberação de tal musicalidade literária, possibilita, dentre muitas outras
conquistas, o reequilíbrio emocional do sujeito, em muitos momentos, tirando-o do
sofrimento, não importando se a leitura é presencial ou virtual.
A arte de escrever está ligada à experiência de saber ler e da própria linguagem
(Koch, 2008).
Stella Maris Rezende (2007) nos diz “tem que saber o código linguístico, a
gramática, a sistemática, a esporádica e as regras. Para ter a liberdade e o jogo de
desobedecer, subverter, brincar, desadormecer a linguagem”.
Seja, no papel e na tela. No presencial e no virtual. No físico e on-line.

Redes Sociais para leitores e escritores
Existem várias redes sociais para leitores e escritores. Não há como ignorá-las.
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1) Livreto
Com um visual dinâmico e interessante, o Livreto é uma rede social para
leitores com vários livros para classificar como lidos ou desejados, permitindo ainda
que os usuários troquem suas opiniões.
2) Widbook
Esta plataforma reúne uma comunidade colaborativa para compartilhar
gratuitamente e-books independentes. Participantes podem escrever textos, ler
novidades e publicar mensagens de críticas.
3) Orelha de Livro
Em uma interface simples, o Orelha de Livro é uma rede social para leitores
interagirem. Além disso, ela oferece recursos para montar uma biblioteca virtual com
livros lidos e desejados.
4) Shelfari (só tem títulos em inglês)
Criada em 2006 e adquirida pela Amazon em 2008, a Shelfari foi uma das
primeiras redes sociais literárias da web. Seus usuários podem criar uma estante
virtual com as obras registradas, podendo ainda catalogá-las por temas e classificálas com notas de acordo com seus interesses.
5) Minhateca
Desenvolvido para a web, mas já com um aplicativo para Android,
o Minhateca é um serviço on-line gratuito e colaborativo para compartilhar textos,
imagens e arquivos por nuvem.
6) Scribe
O Scribe é uma rede social que reúne textos independentes e colaborativos,
com o objetivo de reunir usuários com interesse de ler e compartilhar contos, resenhas
e poemas de diferentes temáticas.
7) Skoob
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Criado em 2009, o Skoob é uma rede social colaborativa para montar uma
biblioteca virtual com livros lidos e desejados, permitindo ainda que seus usuários
escrevam resenhas e classifiquem as obras com notas.
8) Movellas
Com um enorme acervo de textos e poesias independentes sobre os mais
variados assuntos, o Movellas é uma plataforma colaborativa para escrever, divulgar
e ler principalmente contos e narrativas ficcionais.
9) Wattpad
O Wattpad é uma rede social para leitores e escritores que também oferece
milhares de livros e contos gratuitos, publicados e compartilhados por seus usuários.
Apesar de grande parte de seu conteúdo estar em inglês, a plataforma tem uma
excelente ferramenta de buscas.
10) Goodreads
Apesar de só apresentar livros em inglês, o Goodreads é uma rede social para
leitores com informações organizadas e várias matérias sobre novidades literárias.
11) Livralivro
Com o objetivo de promover e estimular a troca de livros entre seus usuários,
o LivraLivro é uma rede social para leitores com um visual amigável e intuitivo. A
plataforma possui recursos para adicionar obras literárias em uma estante virtual e
avaliá-las. Ela também traz um interessante sistema de pontuação e classificação
para enviar e receber livros.
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O UNIVERSO FICCIONAL DE THE WALKING DEAD E A NARRATIVA
TRANSMÍDIA
Renata Andreolla
(Universidade de Passo Fundo-RS)
Introdução
O presente trabalho tem como tema a narrativa transmídia, mais
especificamente, essa transmidialidade no universo ficcional de The Walking Dead. O
objetivo desse artigo é analisar a transposição da narrativa da História em Quadrinhos
para o seriado homônimo e também para a web série, que se baseia apenas em um
elemento presente nos outros dois suportes.
A indústria do entretenimento está se tornando cada vez mais heterogênea em
razão das múltiplas mídias que são capazes de desdobrar narrativas ficcionais de uma
mesma obra. Formas diferentes de contar essas histórias fazem com que o seu
público-alvo se torna mais fiel ao produto conectando-se aos nós e nexos dos mais
diversos roteiros multilineares. A narrativa da HQ norte-americana The Walking Dead
não se limitou apenas ao conteúdo das suas publicações semanais. Livros, jogos, web
séries, spin-offs, seriado e outros produtos lançados nos mais variados suportes
midiáticos foram utilizados para expandir a história de alguns personagens e
aprofundar a experiência de entretenimento dos fãs com o universo ficcional da série.
O trabalho teve como fundamentação teórica os estudos de Jenkins (2009)
sobre cultura de convergência e narrativa transmídia, e a pesquisa de Santaella (2013)
sobre ubiquidade. Ainda como base teórica, no que cabe ao universo zumbi, os
estudos de Hattnher (2013); e Bona (2013), teoriza sobre como esse universo ficcional
consegue transpor suas narrativas nas mais diversas plataformas e suportes.
Nesse artigo, a primeira publicação da HQ foi analisada com o objetivo de
mapear o uso da narrativa transmidiáticas na sua adaptação para a televisão e para
a internet. Na narrativa transmídia, cada texto adicional contribui unicamente para a
compreensão do todo, assim, na primeira parte do trabalho, buscou-se fazer um relato
breve do surgimento do termo zumbi, sua história e etimologia, bem como a sua
apropriação pelo cineasta George Romero, considerado o pai do apocalipse zumbi.
Na segunda parte do artigo, foi trazido alguns conceitos sobre a cultura da
convergência e sua importância para a cultura de entretenimento, bem como as
narrativas transmidiáticas, e como o leitor ubíquo faz parte dessa rede transmidial.
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Também, foi feita uma descrição geral da saga, abordando essa narrativa defendida
por Jenkins e Santaella, mais especificamente na História em Quadrinhos, no seriado
e na web série.
Essa análise torna o desenvolvimento do trabalho de relevante importância,
tanto para o meio acadêmico como para o social, visto que esses universos ficcionais
são fortemente disseminados atualmente, em qualquer suporte, em qualquer
plataforma, em qualquer mídia e que todas as narrativas estão interligadas de alguma
forma.
Toda a verdade sobre zumbis
Os mortos-vivos sempre fizeram parte do imaginário popular. Podemos
encontrá-los nos cinemas, na televisão, nos livros, nos quadrinhos, nos videogames,
na internet. São criaturas cujo estereótipo se define como uma pessoa morta
reanimada e que começa a agir de forma estranha, instintiva e canibalesca. Para
Fobiya (2012, p.12), “mortos-vivos, Desmortos. Nzumbe. Zumbis. Seja qual for a
denominação, essas fantásticas criaturas, que revelam o que há de melhor e pior na
raça humana, circulam entre nós há milênios”.
O que se especula é que a palavra zumbi deriva de “línguas da África Ocidental
– ndzumbi significa ‘cadáver’ no idioma mitsogo, do Gabão, e nzambi significa ‘espírito
de uma pessoa morta’ na língua de Congo” (LUCKHURST, 2015, tradução nossa).
Era desses lugares que os traficantes de escravos europeus transportavam
um vasto número de pessoas através do Atlântico para trabalhar nas
plantações de açúcar das Índias Ocidentais, gerando lucros que alimentaram
a ascensão da França e da Inglaterra como potências mundiais. Os escravos
levaram sua religião para o outro lado do Atlântico, mas a lei francesa os
obrigava a se converterem ao catolicismo. O que surgiu, então, foi uma série
de elaboradas religiões sintéticas, que misturam com criatividade os
elementos de diversas tradições, como o vodu do Haiti, o obeah da Jamaica
e a santeria, de Cuba (LUCKHURST, 2015, tradução nossa).

Com o passar do tempo, espalhou-se a crença de que feiticeiros desses
lugares, principalmente do Haiti, faziam algumas pessoas parecerem mortas, com
algum ritual, e reanimá-las para servem escravos. De acordo com Fobyia (2012, p.
14), “zumbi é o indivíduo privado de sua capacidade intelectual, cujo único intento é
se alimentar enquanto transforma os outros em seres iguais a ele”. Assim, um zumbi,
seja ele na cultura popular ou na cultura religiosa de alguns países, é um ser escravo,
pois não tem vontade própria, nem nome, preso numa eterna morte em vida, e que,
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na indústria midiática serve de metáfora para a escravidão de todos os seres
humanos.
O universo zumbi: é assim que mundo acaba
Uma mistura de drama, aventura e terror, com toques de romance e até
comédia, The Walking Dead é uma narrativa serial que conta a história de alguns
sobreviventes de um apocalipse que devastou o mundo em 2010. Criado por Robert
Kirkman, primeiramente como narrativas gráficas, o universo TWD pertence ao
subgênero ficcional apocalipse zumbi, que faz parte do gênero terror e que representa
um peculiar caso de narrativa transmídia, uma vez que as características desse
subgênero têm como base a vasta criação artística do cineasta norte-americano
George Romero, considerado o pai do apocalipse zumbi.
Quando se pensa no termo zumbi, a primeira palavra que vem à mente é o
nome de Romero. Em 1968, o cineasta, juntamente com alguns amigos, fundou uma
produtora e deu início a um fenômeno do cinema fantástico com o filme A noite dos
mortos-vivos, que narrava a história de um grupo de sobreviventes que, são obrigados
a passar uma noite presos numa fazendo se escondendo de seres que foram
misteriosamente reanimados. O filme tornou-se um dos maiores clássicos cult do
cinema de horror de todos os tempos, influenciando gerações, a indústria
cinematográfica e também, a indústria cultural.
Ninguém questiona a primazia de Night of the Living Dead como o texto
fundador das narrativas sobre o apocalipse zumbi. O primeiro filme de George
Romero, feito independentemente, em preto e branco e com um orçamento
de 114 mil dólares (um valor insignificante para os padrões atuais), rompeu
barreiras de forma e conteúdo, com inovações que incluíram um ator afroamericano como protagonista e a presença explícita de violência (em
especial nas cenas de canibalismo). (HATTNHER, 2013, p. 90).

As criações de Romero estabeleceram novos padrões para o gênero de
horror/terror, além de embasar o desenvolvimento narrativa apocalíptica em diferentes
suportes, e de se difundir pela cultura popular sob a forma de romances, história em
quadrinhos, videogames, séries televisivas, guias práticos, além de diversos filmes,
sejam eles originais, reboots ou remakes. Dessa forma, Hattnher (2013, p.90), reforça
que todos os seis filmes (Night of the Living Dead, de 1968; Dawn of the Dead, 1978;
Day of the Dead, 1985; Land of the Dead, 2005; Diary of the Dead, 2008; e Survival
of the Dead, 2009) do cineasta “contêm e compõem a base formal e temática segundo
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a qual todas as narrativas posteriores dentro do gênero, em qualquer suporte textual,
serão desenvolvidas”.
Foi no século 20 que as criaturas atingiram o auge de sua popularidade,
especialmente no cinema, graças à extensa filmografia do diretor e roteirista
George A. Romero. O trabalho de Romero constitui um gigantesco patrimônio
de utilidade pública. Graças a filmes como “A Noite dos Mortos-Vivos”,
“Madrugada dos Mortos” e “Dia dos Mortos”, pessoas do mundo inteiro
conscientizaram-se da ameaça que tais criaturas representam para a raça
humana. (FOBIYA, 2012, p. 13).

Essa categoria de ficção se forma a partir de um conjunto de repetíveis
temáticas que foram expostas, principalmente, nas produções sobre zumbis de
George Romero. Assim, o cenário básico dessas narrativas envolve os mortos que,
sem explicação, são transformados nesses seres monstruosos e que se alimentam
de carne humana.
Como resultado desse apocalipse, e devido à incapacidade dos sobreviventes
de enfrentar toda essa situação, “temos o colapso total de todas as instituições que
moldam a civilização como nós a concebemos (HATTNHER, 2013, p. 90)”. Dessa
forma, essas narrativas apocalípticas têm como eixo temático a sobrevivência de
indivíduos ou grupos de indivíduos no mundo devastado e dominado por zumbis.
O nível de dificuldade da trama e, também, de uma certa crítica social, aumenta
expressivamente quando o ponto principal da narrativa direcionado sobre grupos de
indivíduos sobreviventes, e a falta de capacidade desses de enfrentar os novos
obstáculos, não só pela situação em si, mas também das relações com outros grupos
sobreviventes. E com todos esses elementos, que, em 2003, Robert Kirkman lançou
uma releitura que transformou a cultura zumbi.
A narrativa de The Walking Dead é centrada na figura de Rick Grimes, um
oficial de polícia de uma cidade pequena do interior dos Estados Unidos. A história
acompanha, também, a trajetória de sua família e de outros sobreviventes que se
unem e tentam se manterem vivos depois que o mundo foi dominado por zumbis. Com
a evolução da narrativa, percebe-se um desenvolvimento de todos os personagens e
de suas personalidades, principalmente de Rick, que se torna líder do grupo e tem
que lidar com a tensão de um apocalipse zumbi e assim, “tal como acontece com os
filmes de Romero, o foco do texto [...] está nas relações humanas, no sofrimento dos
indivíduos e na aquisição de experiência por meio de um doloroso processo de perdas
e descobertas”. (HATTNHER, 2013, p.97)
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Com a publicação mensal da graphic novel, The Walking Dead, tornou-se um
sucesso. As edições se esgotavam assim que chegavam às bancas; e, em 2010,
numa parceria com o diretor Frank Darabont, a história foi adaptada para a TV,
tornando-se um fenômeno mundial e uma das narrativas transmidiáticas mais
lucrativas do da indústria do entretenimento, como veremos na próxima seção.
A narrativa transmídia em the walking dead
Nos últimos anos, a chegada das novas tecnologias de informação e de
comunicação (TICs) gerou transformações expressivas no campo dos meios de
comunicação social e na relação dos sujeitos entre si, com os meios e com os diversos
produtos que circulam nessas novas mídias. Considerando as novas formas de leitura
e de leitores, e em uma época em que velhas e novas mídias se encontram e se
cruzam, o autor Henry Jenkins defende que vivemos numa era da cultura de
convergência, “onde o poder do produtor de mídia e o poder do consumidor interagem
de maneira imprevisíveis (JENKINS, 2009, p. 29)”.
Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de múltiplas
plataformas de mídia, à cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao
comportamento migratório dos públicos dos meios de comunicação, que vão
a quase qualquer parte em busca das experiências de entretenimento que
desejam. (JENKINS, 2009, p. 29).

Dessa maneira, a expressão cultura de convergência não se refere apenas à
aglomeração de funcionalidades em um mesmo suporte, como por exemplo, um
tablete, que pode reproduzir vídeos, músicas, navegar na internet, leitura de livros e
até tirar fotos. Assim, a cultura de convergência define as transformações, sejam elas
sociais, culturais, tecnológicas ou mercadológicas dependendo sempre de que é o
locutor e quem é o receptor e o modo que eles se relacionam entre si.
A partir desse novo jeito de compreender os encadeamentos entre as mídias,
desenrola-se a ideia de que os conteúdos procuram transitar em múltiplas plataformas
midiáticas. Então, na situação atual em que se respira novas tecnologias e nossos
suportes, o conceito básico apresentado pela cultura de convergência e também,
pelas mudanças de consumo das mídias e também da produção desses conteúdos,
é propicio para que ocorra as narrativas transmidiáticas.
A narrativa transmídia refere-se a uma nova estética que surgiu em resposta
à convergência das mídias – uma estética que faz novas exigências aos
consumidores e depende da participação ativa de comunidades de
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conhecimento. A narrativa transmídia é a arte da criação de um universo.
Para viver a experiência plena num universo ficcional, os consumidores
devem assumir o papel de caçadores e coletores, perseguindo pedaços da
história pelos diferentes canais, comparando suas observações com as de
outros fãs, em grupos de discussão on-line, e colaborando para assegurar
que todos os que investiram tempo e energia tenham uma experiência de
entretenimento mais rica. (JENKINS, 2009, p. 49).

Dessarte, uma narrativa transmidial desenvolve-se através de múltiplos
suportes de mídia, em que cada texto novo contribui de maneira com cada novo texto
contribuindo de maneira específica e relevante para a construção do sentido. “Na
forma ideal de narrativa transmídia, cada meio faz o que faz de melhor – a fim de que
uma história possa ser introduzida num filme, ser expandida pela televisão, romances,
quadrinhos (JENKINS, 2009, p. 138)”, como acontece no universo TWD, por exemplo.
A escrita de sagas disparou como fenômeno editorial, não apenas à raiz dos
grandes êxitos derivados de O Senhor dos Anéis e outros, senão como
fenômeno que envolve intertextos mais amplos, a mitologia, a tradição da
literatura fantástica, a literatura propriamente juvenil, etc. as sagas modernas
fantásticas põem universos narrativos autoconsistentes em construção,
dotados de personagens, cronologias e outros elementos, que conformam
um cânone ficcional. O êxito está nas configurações de um espaço que é
habitado pelo receptor dessas ficções, em seus diferentes formatos (filmes,
seriados, revistas em quadrinhos, livros, jogos...), que são porosos por
natureza, ou seja, permitem transferências de conteúdos e
iconologias/iconografias de uma linguagem à outra. (NÚÑEZ; GARCIA, p. 7576).

O que acontece é que essas narrativas transmídia se caracterizam pela
expansão de seus universos ficcionais através das múltiplas plataformas midiáticas,
onde cada texto em um determinado suporte contribui de forma variada para a
compreensão do todo. Como no caso de The Walking Dead. Se analisarmos, todo o
universo criado por Kirkman, primeiramente, dialoga com o universo de Romero. É
praticamente o mesmo universo sob um outro olhar, um ponto de vista, de certa forma,
diferente da visão do cineasta, como defendem Núñez e Garcia (2013, p.76/77) ao
dizer que “os seriados e a narração não linear são inerentes a estas novas formas
narrativas, as quais, a partir de um tronco inicial, desenvolvem o que já se descreveu
como múltiplos itinerários narrativos”, e que incide na geografia, cronologia e
personagens de todo o universo.
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Figura 6
Na figura acima percebe-se que tanto a narrativa transmidial de Kirkman e a
narrativa de Romero pertencem ao mesmo universo de história. E, apesar de terem
elementos presentes nas duas narrativas, elas não se complementam, apenas
dialogam entre si, e então, o universo ficcional de The Walking Dead se apropria de
características básicas e importantes do universo de Romero na construção da sua
história.
É por isso que,
cada vez mais, as narrativas estão se tornando a arte da construção de
universos, à medida que os artistas criam ambientes atraentes que não
podem ser explorados ou esgotados em uma única obra, ou mesmo em uma
única mídia. O universo é maior do que o filme, maior, até, do que a franquia
– já que as especulações e elaborações dos fãs também expandem o
universo em várias direções. (JENKINS, 2009, p. 161).

É o que Santaella (2013, p. 266) defende ao dizer que “o ato de ler passou a
não se limitar apenas à decifração de letras, mas veio também incorporando, cada
vez mais, as relações entre a palavra e imagem, entre o texto, a foto e a legenda”. E
dessa maneira, ao se conectar com diversas plataformas e suportes, em um universo
tão variado e ubíquo como o do TWD, o leitor, o fã dessa narrativa, “conecta-se entre
nós e nexos, seguindo roteiros multilineares (SANTAELLA, 2013, p. 271)”, apto para
decidir qual será a ordem primeira de leitura e qual será o suporte em que esse leitura
irá ser feita, misturando imagens, palavras e sons.
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The Walking Dead faz parte dessa ubiquidade e transmidialidade. A plataforma
original da narrativa transmídia é a História em Quadrinhos (HQ). Lançada em 2003
por Robert Kirkman, o universo tomou proporções gigantescas e acabou sendo
adaptada em diversas plataformas como, série de televisão, games, web-séries,
romances, blogs, fanficction e diversos outros produtos de consumo, demonstrado na
figura abaixo:

Figura 7
E é aqui, nessa transmidialidade que a presença do leitor ubíquo se faz
presente, pois, TWD é um universo ubíquo, uma vez que consegue estar presente em
todos os meios, todas as plataformas, todos os suportes, pois como defende Santaella
(2013, p. 278), “o leitor ubíquo, assim como o movente, tem a capacidade de ler e
transitar entre formas, volumes, massas, interações de forças, movimentos, direções,
traços, cores, luzes que se acendem e se apagam, pistas, mapas”, onde a
característica básica desse leitor é sua “prontidão cognitiva ímpar para orienta-se
entre nós e nexos multimídia, sem perder o controle da sua presença e do seu entorno
no espaço físico em que está situado”. (SANTAELLA, 2013, p.278).
Sendo um sujeito híbrido que engloba vários tipos de leitores, esse leitor, o
leitor de TWD não necessariamente precisa de todo o universo para fazer parte dessa
narrativa. Ele pode apenas ser um consumidor das HQs e de bens de consumo como
roupas; ou tem aquele que prefere os livros e os blogs, e ainda aquele que não deixa
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de perder nada sobre o universo e transita entre livros, série, HQs e não somente nos
seus suportes originais, mas através de seu computador, tablete, celular e outros.
É importante saber que o suporte utilizado transforma o conteúdo que será gerado.
Sabemos que um conteúdo utilizado em um livro não será o mesmo que o
apresentado em um blog, da mesma forma que uma narrativa televisiva, não gera a
mesma experiência que se esse mesmo assunto provocaria se apresentado numa
web-série. Para Bona (2013, p.3) “isto mostra que cada meio agrega de si, parte do
significado do conteúdo transmitido”, além de que essas diferentes narrativas
permitem,
falar não apenas de um receptor massificado, senão de uma nova classe de
receptor mais ativo, muito diversificado em seus gostos, e que, além disso,
não tem uma visão compartimentada das artes, senão que pode passar da
leitura de um livro à assistência de um filme ou ao jogo de um game
estratégico. (NÚÑEZ; GARCIA, 2013, p. 77).

A narrativa transmídia, como vimos anteriormente, é uma história que pode ser
desenvolvida em mídias diferentes e também, onde cada nova narrativa contribui para
o todo, assim, como objetos de estudo foi analisado a primeira edição da HQ de The
Walking Dead (2003, EUA/ 2006, Brasil), a sua adaptação para a televisão com o
mesmo nome (2010) e um episódio, Torn Apart (2011), do The Walking Dead
Webisodes que mostra um elemento importante presente nas outras duas narrativas.
A história em quadrinhos The Walking Dead foi criada por Robert Kirkman e
lançada em outubro de 2003 nos Estados Unidos, mas somente em 2006, chegou ao
Brasil. Os quadrinhos de Kirkman que contam a história do mundo dominado por
zumbis e com poucos sobreviventes humanos, deram origem a outros produtos
midiáticos como a série de TV, web séries, games, entre outros. Nesse estudo foi
analisada a primeira edição do primeiro volume dos quadrinhos de The Walking Dead.
O primeiro volume da HQ, intitulado Days Gone Bye, é ilustrada por Tony Moore e no
total conta com seis edições.
Nesse suporte, a HQ chama a atenção por ser totalmente em preto e branco e
apenas a capa ser colorida. É um fator que chama a atenção que, por se tratar de um
universo em que o sangue é um elemento presente desde o início, fica difícil
conquistar o público ao mostrar cenas grotescas, monstrengos horrorosos e corpos
mutilados para todos os lados. Logo de cara, a narrativa começa apresentando o
personagem principal, Rick Grimes e seu fiel companheiro de polícia, Shane. Os dois
estão em uma perseguição policial e Rick acaba sendo baleado. No virar da página,
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já somos transportados para outro tempo e espaço: um quarto de hospital. Nota-se
que o autor se apropria da literatura por fragmentos, onde a imaginação do leitor tornase muito importante, pelo menos num primeiro momento, para preencher as lacunas
deixadas por seu criador.
Rick então, acorda, o que pode ser considerado, do seu coma e se depara com
um hospital vazio, em um primeiro momento. Para sua surpresa, ele percebe que não
está sozinho e que o hospital está infestado de pessoas, seres não naturais que, ao
invés de darem alguma ajuda ao policial apenas querem o devorar. Ao sair do hospital,
e ainda fraco, Rick tenta caminhar até sua casa. No caminho, ele se depara com uma
bicicleta infantil ao lado de um corpo deteriorado e então, se depara com o nosso
elemento primordial da narrativa transmídia: a famosa zumbi da bicicleta.
O seriado televisivo The Walking Dead é uma franquia da história em
quadrinhos de Robert Kirkman. A série, inicialmente dirigida e produzida pelo cineasta
Frank Darabont, teve sua estreia em outubro de 2010, nos Estados Unidos, por meio
do canal AMC, chegando ao Brasil um mês após o lançamento oficial e transmitido
pelo canal Fox. Para o estudo, foi considerado o primeiro episódio da primeira
temporada de The Walking Dead, o qual recebeu o mesmo nome do primeiro volume
dos quadrinhos Days Gone Bye. Esse episódio retrata a praticamente a mesma
história contata pela primeira edição dos quadrinhos. “A diferença entre as narrativas
apresentadas pelas duas plataformas midiáticas fica perceptível no seriado televisivo
a partir do detalhamento de alguns acontecimentos, pela extensão de partes da
história e pela mudança de pequenos fatos narrados pela HQ. (BONA, R.; SOUZA,
M., 2013 p.6)”
Além desse detalhamento, o início da série diverge da HQ, pois apresenta ao
espectador um fato surpreendente para qualquer série televisiva: uma pequena e linda
menina zumbi, que com um ursinho de pelúcia nas mãos corre desesperadamente
atrás da sua presa, de sua comida: Rick. O final do seriado também muda, mas não
em relação a HQ e sim no fato de não abordar somente o que consta na primeira
edição e sim, de transportar para a TV toda a narrativa do primeiro volume.
The Walking Dead então, tornou-se um fenômeno mundial. As Histórias em
Quadrinhos, antes conhecidas apenas do público americano, foram traduzidas em
diversas línguas e o apocalipse zumbi, antes conhecido apenas pelo olhar do cinema,
começou a dominar as mais diversas plataformas e suportes: blogs, sites, fóruns de
discussão, games, vestuário. Um desses suportes foi o próprio site da emissora
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americana AMC que disponibilizou webisodes (nomenclatura utilizada pelo canal de
televisão AMC que é detentor da série) ou web série.
Um dos desenvolvimentos mais recente envolve a web como plataforma, por
meio dos chamados “webisodes” uma sequência de “capítulos” que narram a
história de como uma pessoa comum se tornou um zumbi que foi “morto pelo
protagonista da série de TV. Esta é também uma mudança interessante nas
narrativas de zumbis, com um foco que recai não sobre os sobreviventes,
mas sobre os mortos-vivos. Também fica evidente como a estrutura episódica
dos “webisodes” dialoga com a estrutura da narrativa gráfica que lhes deu
origem. (HATTNHER, 2013, p. 102).

O primeiro The Walking Dead Webisodes foi lançado em outubro de 2011,
semanas antes da estreia da segunda temporada do seriado como forma de
divulgação. A web série analisada é Torn Apart. Composta de seis episódios curtos,
com duração entre dois a cinco minutos, a narrativa conta a história de Hannah, uma
mãe de família que se encontra desesperada para tentar salvar a vida de seus dois
filhos, e de como ela se infectou, tornando-se a zumbi da bicicleta do seriado principal
e da HQ. Os episódios para a internet foram dirigidos por Greg Nicotero, que também
é diretor de efeitos especiais e maquiagem do seriado.
Foram produzidas, ao total três web séries (os eventos dos três webisodes,
Torn Apart (2011), Cold Storage (2012) e The Oath (2013) narram fatos que
aconteceram antes da primeira temporada) como forma de divulgação do seriado e
cada um deles focaliza em um elemento que está presente, tanto na HQ como na TV,
como por exemplo, uma foto de Rick e sua família, abordado no segundo webisode;
e a famosa frase Don’t open. Dead inside, escrita na porta do refeitório do hospital
que Rick estava – e que tornou-se marca do seriado e do box dos livros – porém, a
sua aparição não consta na HQ, somente a porta.
É possível perceber que tanto a série de TV quanto a web série, frutos da
franquia de The Walking Dead, se desenvolveram por meio de fatos
secundários apresentados na história em quadrinhos. Ao ler os quadrinhos,
e assistir a série de TV, verifica-se que o ponto de ligação entre estes dois
suportes midiáticos, encontra-se na adaptação da HQ. (BONA, R.; SOUZA,
M., 2013 p. 9).

No caso da web série, o ponto de ligação desta com os quadrinhos e com a
série de TV, está na presença da zumbi da bicicleta, encontrada pelo personagem
principal logo que este sai do hospital, a qual tem sua história narrada pela web série.
A primeira aparição dessa personagem, se deu por meio da HQ e focaliza mais
no choque de Rick ao encontrá-la, além de mostrar em alguns quadros a agonia dela.
Na série televisiva, a adaptação realça mais a agonia da zumbi da bicicleta que,
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mesmo praticamente destruída e sem pernas, parece apresentar sinais de vida e de
desespero; assim como a expressão do personagem Rick Grimes ao vê-la. A partir
dessas cenas, foi desenvolvida a web série, que se concentra em narrar a trajetória
de Hannah até o momento em que ela é atacada por uma horda e renasce como
zumbi, culminando na primeira cena da personagem na HQ e na série de TV. Dessa
forma,
pode-se afirmar que, a web série é um produto midiático secundário
proveniente de uma narrativa maior. Esta relação entre as mídias é o que
Souza (2011) discorre ao anunciar os elementos secundários de uma
narrativa. O autor diz que os elementos secundários são aqueles que ganham
forma a partir de um universo narrativo maior, e que exploram pontos de vista
ainda não abordados por ele (BONA, R.; SOUZA, M., 2013 p. 10).

Nessa análise, percebe-se que a narrativa transmídia do The Walking Dead,
ocorre por meio dos três objetos, nos quais todos colaboram para a efetivação dessa
narrativa. A amarração entre os conteúdos transcorre através de extensões das
histórias e por suas adaptações. E dessa forma, na narrativa transmídia, cada
plataforma “deve contar uma parte significativa da história, concentrando-se naquilo
que ela é capaz de fazer melhor. Uma história centrada numa mídia expande-se para
outra”. (SANTAELLA, 2013, p. 238) E nesse processo de migração de uma plataforma
para outra, que se tem uma experiência integrada e ordenada de entretenimento do
mundo ficcional dos zumbis, afinal,
a narrativa transmídia expande a experiência prévia de uma história e a
maneira de interpretá-la, adaptando a história aos potenciais e limites de cada
uma das mídias específicas na qual se encarna. Uma mesma narrativa vai se
expandindo por diversas linguagens e mídias, tirando de cada uma delas o
seu melhor potencial, seu modo especial de ser. Assim, um complexo mundo
ficcional é construído, sustentando “múltiplas inter-relações entre os
personagens e suas histórias” (SANTAELLA, 2013, p. 238-239).

“O universo expandido de uma saga está justamente nessas versões
intermidiais, que se expressam numa multidão de linguagens e gêneros, e também o
são esses conteúdos expandidos, em contínuo choque entre eles (intertextualidade)”.
(NÚÑEZ; GARCIA, p.92). Por isso que as narrativas transmidiáticas não se restringem
a contar a história de apenas um personagem, elas criam um universo, como se
percebe nesse caso em que, um suporte tira o foco do personagem principal e
centraliza em outro personagem que parece, num primeiro momento, insignificante,
mas que se torna primordial para o desenvolvimento narrativo nas mais diversas
plataformas.
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Considerações finais
O processo de convergência midiática gerou mudanças nas novas plataformas
de conteúdo midiático, e se tornaram referência no processo de produção de
conhecimento através de diversos suportes.
Esse artigo buscou analisar o universo ficcional de The Walking Dead, que foi
envolvido como um mundo transmidial composto de peças distribuídas em mídias
distintas, como a HQ, a sua adaptação para a televisão e para a internet. Dessa forma,
é fundamental que se faça um embasamento teórico, desenvolvido nas duas seções
a fim de contextualizar sobre o universo zumbi, com Hattnher (2013) e Bona (2013);
e também sobre a cultura de convergência de Jenkins (2009) e ubiquidade de
Santaella (2013), possibilitando assim, a confirmação da transmidialidade de TWD.
Dessarte, perante as estratégias desenvolvidas pelos produtores desse
universo com relação às narrativas transmidiáticas, podemos considerar que os
desdobramentos produzidos foram satisfatórios. Para que um produto seja
considerado como parte de uma narrativa transmídia, é imprescindível que ele tenha
a sua história continuada em diferentes mídias, com novos fatos, personagens e
acontecimentos, porém, sempre mantendo a identidade, e de certa forma, seguindo a
narrativa principal de forma independente, e respeitando a especificidade de narração
em cada meio.
Todavia, espera-se, então, com esse artigo, colaborar para futuras reflexões
sobre as transformações que ocorrem no contexto da cultura da convergência, em
especial na forma pela qual as narrativas transmidiáticas são produzidas, consumidas
e adaptadas.
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A CONFIGURAÇÃO DO SIMULACRO COMO PROCEDIMENTO ESTÉTICOTEATRAL EM ANGÉLICA DE LYGIA BOJUNGA
Maria das Dores Pereira Santos
(UnB)
Introdução
Este trabalho tem como objetivo propor uma leitura analítica dos procedimentos
artístico-literários que aproximam a narrativa literária infanto-juvenil Angélica de Lygia
Bojunga (2013), de procedimentos da linguagem teatral, especificamente daqueles
referentes à composição e efeitos de simulacro. A escolha do corpus justifica-se, além
do fato de constituir um texto literário que, em 2013, já atingia sua 24ª edição e
representar um dos livros dessa autora que propõe paradigmas de configuração da
linguagem artístico-literária de vital importância para a formação de leitores infantis e
juvenis, também por fazer parte do corpora de minha tese de doutorado, em fase de
elaboração, cuja temática versa sobre as relações interartísticas e intermidiáticas
entre a literatura e outras linguagens artísticas nos textos de Lygia Bojunga escolhidos
como objeto de estudo.
A produção literária de Lygia Bojunga, autora que, no dizer de Ceccantini
(2008), está “sempre empenhada em dar voz à criança” (p. 113), é vasta e importante
em, pelo menos, dois aspectos: o primeiro relaciona-se à profusão de obras dessa
autora, reconhecidamente uma das mais importantes do cenário brasileiro e
internacional, tendo escrito 22 livros traduzidos em 20 idiomas, além de ser ganhadora
de vários prêmios relacionados à leitura e à infância, a exemplo de ter sido vinte vezes
premiada pela Fundação Nacional do Livro Infantil – FNLIJ, ser vencedora de três
prêmios Jabutis e, no âmbito internacional, em 2004, ter obtido o prêmio ALMA (Astrid
Lindgren Memorial Award), a maior premiação mundial para crianças e jovens criada
pelo governo da Suécia. Um outro aspecto refere-se à pujante fortuna crítica de
diferentes áreas de estudos sobre sua produção literária, destacadamente em Letras
e Educação, que se debruça sobre diferentes temáticas encontradas em seus livros.
Sobre o corpus que elegemos para análise neste artigo, o livro Angélica, sua
primeira publicação ocorreu em 1975, e sua importância no cenário da literatura
infanto-juvenil brasileira é assim sintetizada por Zilberman (2014), ao relacioná-lo às
novas tendências narrativas neste campo, a exemplo da função alegórica de bichos
como os sapos em algumas obras de Ruth Rocha:
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Se os sapos, porém, serviram para protagonizar fábulas políticas numa época
de controle da expressão literária, um porco ajudou a mudar radicalmente a
representação da criança na literatura infantil brasileira (...). Angélica e a obra
que o precedeu, Os colegas, de 1972, constituíram outros dos marcos das
novas tendências assumidas pela narrativa nacional que visava,
principalmente aos pequenos leitores (p. 66).

O propósito de empreender uma leitura sobre a literatura infanto-juvenil e o
teatro numa perspectiva de diálogo, conforme se pretende neste trabalho, parte de
uma aparente dificuldade de aproximação, se seguirmos a trilha do pensamento de
Barthes em seu estudo sobre os processos de significação na literatura (2003, p. 166167), ao afirmar que “o teatro constitui um objeto semiológico privilegiado, já que seu
sistema é aparentemente original (polifônico) com relação ao da língua (que é linear)
”. Embora estejamos conscientes desses traços peculiares e correspondentes às duas
linguagens artísticas, pretendemos traçar linhas de aproximação entre ambas na obra
Angélica, destacadamente nos modos de composição de uma das personagens
protagonistas, a partir do pressuposto de que a linguagem literária instaura um efeito
de simulacro enquanto recurso estético-teatral.
Na intenção de apresentar uma sinopse da narrativa, destacamos que o
conteúdo fabular de Angélica encena como tema central a trajetória de duas
personagens, do ponto de vista do protagonismo das ações, um porco e uma cegonha
cujo antropônimo, Angélica, intitula a obra. Composto por onze capítulos nos quais a
narrativa ganha vitalidade e colorido por meio das ilustrações criadas por Vilma
Pasqualini, o livro poderia ser classificado tematicamente como um material adequado
à atual discussão sobre o fenômeno do bullying, pois abre-se à leitura pela exibição
de um contexto de sala de aula no qual Porco sofre agressão verbal por parte dos
colegas, com os consequentes efeitos danosos, no plano da violência simbólica, que
esse assédio psicológico provoca.
Acossado por essa vivência traumática, Porco foge aturdido e abandona a
escola. Após esse evento, tenta situar-se no mundo a partir de uma mudança em sua
imagem e passa a criar um disfarce. Para isso, começa com a mudança no próprio
nome – elemento central do trauma, por ter sido tratado pejorativamente – assumindo
o nome de Porto por associação ao belo cenário composto por navios que vê
ancorados durante o caminho de volta para casa. Aliado a isso, confecciona uma
roupagem de estopa com adornos e um chapéu. Passado algum tempo, Porto vai
embora e, casualmente, encontra uma cegonha tocando uma flauta; pergunta seu
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nome e fica sabendo que é Angélica, embora, segundo ela afirme, assim que nasceu,
sua mãe viu que seria diferente dos demais irmãos, pois “tinha cara de espírito de
porco” (BOJUNGA, 2013, p. 42). A partir daí, passa a construir, em parceria com essa
amiga, uma total mudança de paradigmas em seu modo de ver e vivenciar o mundo
ao ponto de, com ela, montar uma peça teatral.
Para a discussão proposta neste artigo, recortamos na narrativa a função desse
“disfarce”, na intenção de rastrear a presença do simulacro, por meio do qual
pretendemos abordar o modus operandi de atuação do porco. Disso resulta nossa
pretensão em analisar elementos de sua trajetória que parecem apontar para as
relações interartes, especificamente no que se refere àquelas que entrelaçam a
linguagem literária e teatral em perspectiva intermidiática.
Literatura e teatro em Angélica: traços de intermidialidade na narrativa fabular
As relações entre a literatura e outras linguagens artísticas é pensada atualmente
como um trânsito dialógico entre mídias. No caso específico da proposta de leitura da
obra Angélica que ora apresentamos, a confluência entre literatura e teatro pode ser
observada em diferentes momentos da narrativa e é deflagrada quando ocorre o
encontro entre o porco (Porto) e a cegonha (Angélica) e toma forma no sétimo capítulo
denominado “ A ideia", quando ambos articulam uma parceria para a montagem de
um espetáculo teatral batizado com o nome da protagonista: “Angélica”. Vale ressaltar
que o capítulo seguinte, o oitavo, é composto por um texto dramático, um roteiro teatral
de uma peça em dois atos, e, a partir do nono capítulo, se dá a produção e encenação
da peça: “Angélica queria que a peça se chamasse ‘A verdade da Cegonha’, mas
Porto achou que Angélica era muito melhor” (BOJUNGA, 2013, p.69).
Tal recurso remete-nos ao diálogo interartes, pois, embora o texto em análise
seja eminentemente literário, opera, conforme Rajewsky (2012), no âmbito das
“referências intermidiáticas”, ou seja, pelo viés da intermidialidade do tipo

que

“designa um conceito semiótico-comunicativo” no qual apenas uma mídia está
materializada como referência, no caso a literatura, pois, ao invés de “combinar
diferentes formas de articulação de mídias, esse produto de mídia tematiza, evoca ou
imita elementos ou estruturas de outra mídia, que é convencionalmente percebida
como distinta, através de seus próprios meios específicos”(p. 25-26).
Podemos perceber a pertinência de analisar esses entrecruzamento entre as
linguagens artísticas também nos estudo sobre as estruturas narrativas
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sistematizados por Todorov (1979), ao situar o fenômeno literário como um sistema
aberto, capaz de incorporar à organicidade de seus produtos estéticos, as obras
literárias, elementos que “entram simultaneamente em relação com a série de
elementos semelhantes de outras obras-sistema e com outros elementos do mesmo
sistema e que trazem uma significação que pode ser interpretada segundo o código
literário” (p. 32). Essa realidade aponta para necessidade de que reconheçamos o
texto literário como espaço dialógico, no qual pode ocorrer o encontro, efetivo ou
virtual, com outras formas de linguagem ou de manifestação artística.
Numa perspectiva de compreensão análoga, Mendes (2007), afirma:
O objeto artístico jamais exprime um conceito fechado, uma verdade
estabelecida por uma determinada linha de raciocínio. Ele se abre para a
experiência plena do pensamento e da imaginação, como um processo vivo
que se modifica sem cessar, que se adapta em função do contexto, que,
enfim, joga com os dados disponíveis. Através de suas bifurcações, de suas
proposições múltiplas, das ligações móveis e provisórias entre suas partes,
o objeto artístico apresenta uma expressão polifônica (p. 28).

Ao escolher o universo teatral como estratégia temática para articular o caráter
fabular e alegórico característico da grande maioria de seus textos, Lygia Bojunga
constrói um elenco de bichos cujas qualidades físicas e psicológicas demarcam o
mesmo ‘lugar” problemático de construção da identidade dos protagonistas. Assim,
temos o elefante, o crocodilo, os macacos e outros animais que atuam seus dramas
individuais, agora tornados texto para ser encenado. Do ponto de vista das analogias
possíveis de serem observadas na/pela transmutação da linguagem fabular para o
imaginário cultural e social de crianças e adolescentes, visualizamos em Angélica uma
trupe que emula em suas performances vivências similares àquelas vivenciadas na
travessia cronológica e subjetiva desses sujeitos, em seus processos socioculturais
de identificação e inclusão.
Entre o ser/parecer, a configuração do simulacro
A emergência do simulacro pode ser observada na trajetória do personagem
Porco, a partir da conotação pejorativa em que sua condição identitária de porco foi
anexada ao adjetivo “porco!”, com conotações de imundície, por seus colegas de
escola. Vejamos:
Tudo o que aparecia sujo na classe, diziam logo:
─ Só pode ter sido o Porco.
E se uma coisa sumia, já falavam:
─ É claro que foi o Porco.
Se viam ele estudando num canto, logo chegava um pra dizer:
─ Estudar pra que, Porco? Você vai ser sempre porco, sua vida vai ser
sempre uma porcaria.
E bastava a turminha de macacos ouvir aquilo que um já perguntava:
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─ Vida de porco o que é?
E os outros começavam a rir juntos:
─ Porcaria, porcaria, porcaria! (BOJUNGA, 2013, p. 17).

No plano da linguagem, esses dois vetores metaforizam uma prerrogativa da
linguagem literária como expressão que:
De um lado, reserva-se aos medos e desejos humanos em articulação com
as experiências e os modos adotados por uma cultura; de outro, seu poder
para desafiar as normas vigentes dessa cultura, contradizer e gerar tensões
dialógicas dentro de si mesma, sabendo ser a linguagem essencialmente
diálogo (PALO, 2004, p. 5).

Provocado por esse episódio, o Porco, no capítulo intitulado “O disfarce” inicia um
ritual de transformação que parte de “estudar sozinho o nome dele” (BOJUNGA, 2013,
p.20). Destacamos que, ao assumir essa empreitada, o “nome” assume
características antropomórficas: “Aprendeu as cinco letras, o cheiro, o som, a cara, o
jeito delas, e depois aprendeu o t” (op. cit., p. 20). Esse procedimento evoca um
movimento de incorporação do nome, uma ação que implica a transformação integral
do “Porco” em “Porto”. A consolidação dessa mudança apresenta, inclusive, traços de
poesia com efeitos sinestésicos:
O Porco então respirou sossegado: agora se chamava PORTO. Fechou os
olhos. Começou a se lembrar do mar, da água batendo no cais, dos guindastes,
dos navios. Foi se sentindo feliz. Agora o nome dele tinha aquilo tudo: barulho
de navio apitando, de água batendo, cheiro de mar. Riu de contente. O nome
dele tinha tanta coisa gostosa, que agora, na certa, todo mundo ia chamar
por ele. Estava feliz que só vendo. O dia foi clareando, ele disse o nome dele
baixinho: ─ Porto. ─ Depois disse outra vez pra se acostumar: ─ Porto. ─ achou
tão bom que repetiu mais alto um pouco: ─ Porto (BOJUNGA, 2013, p. 23-24).

Tal ação da personagem, que se traduz como recusa ao pertencimento ao lugar
repulsivo que lhe reserva o status quo cultural, parece metaforizar uma prerrogativa
da linguagem literária como expressão que transmuta o trauma no seguinte processo
dialético:
De um lado, reserva-se aos medos e desejos humanos em articulação com as
experiências e os modos adotados por uma cultura; de outro, seu poder para
desafiar as normas vigentes dessa cultura, contradizer e gerar tensões
dialógicas dentro de si mesma, sabendo ser a linguagem essencialmente
diálogo (PALO, 2004, p. 5).

Não obstante esse recurso de alteração da identidade que se concretiza na (re)
nomeação do Porco, é na indumentária que se faz presente o investimento no desejo
de ser outro, ou seja, de se camuflar para, paradoxalmente, tornar-se visível ao outro,
ao mundo:
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Pegou o saco de estopa e resolveu fazer uma roupa bem bonita com ele. As
mangas todinhas ele encheu de flores: na frente cobriu com as conchinhas que
tinha trazido da praia; atrás, pegando toda a parte de trás, desenhou um sol,
um peixe, o rosto de uma menina que ele tinha visto numa janela; e pintou
também uma música que ele gostava. Sobrou um pedaço de saco e ele então
fez um chapéu – grande, desfiado nas pontas e, em cima, bem espetado, o
retrato do porto. Era uma roupa complicada, mas precisava ser assim mesmo
porque era pra ele se disfarçar: Porto não queria que ninguém – mais ninguém
– visse que ele era um porco (BOJUNGA, 2013, p. 24).

A assunção do simulacro como condição para sobreviver ao traumático, vestindose para não ser reconhecido como porco torna-se, em contrapartida, o “modo como”
o Porco quer ser visto: Porto. Esse jogo lúdico, próprio da teatralidade, pode ser
explicado pelo valor que “as coisas”, os objetos, no caso em questão, a roupa,
adquirem na intenção da personagem de ser representado como “Porto”.
Radicalizando esse processo, Miller (2010), problematiza a visão cultural tradicional
que promove uma “hipótese filosófica” voltada “à ideia de um autêntico eu interior” e
“à superficialidade intrínseca da indumentária” (p.62). Ao contrário dessa dissociação,
afirma o teórico:
Não podemos encarar a vestimenta como uma forma de representação, um
signo semiótico ou um símbolo da pessoa. É essa forma de análise, e não a
indumentária que agora nos parece superficial. Em vez disso, descobrimos
algo muito profundo. O conceito de pessoa, a percepção do eu e a experiência
de ser um indivíduo são radicalmente diferentes em tempos diferentes e em
lugares diversos, e parcialmente em relação às disparidades de indumentária.
Em cada caso, descobrimos que o vestuário desempenha papel considerável
e atuante na constituição da experiência particular do eu, na determinação do
que é o eu (p. 62-63).

Do ponto de vista das aproximações entre a literatura e os recursos cênicos do
teatro relacionados à indumentária, localiza-se nesse fragmento o artifício da
manufatura da roupa pelo Porco, o que sugere um fazer mimético de produção. Para
elucidar tal recurso, amparamo-nos em Costa Lima (1995), que, ao tratar de questões
referentes à mimese, explicita dois procedimentos de contrução dessa categoria
literária: a mimese de representação, em que a obra representa um ser previamente
figurado, e a mimese de produção. Sobre a segunda, afirma constituir-se como aquela
que “produz uma dimensão do ser” (...) para afirmá-lo”, ou seja, “produzem ‘seres’ no
ato mesmo de formulá-los”, tendo, pois, “um caráter imediata e eminentemente
performativo” (p.277 -278).
Como reforço a esse aspecto mimético, a técnica do artifício, presentificada na
ornamentação do corpo da personagem, parece estar relacionada à teatralização
porque, analogamente à arte cênica, gera uma duplicação: da trama da vida pela
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trama do drama, do espaço físico pela cena e do ser humano - alegorizado pelo Porco
- pelo ator. Além disso, seu sentido primordial é
(...) dar visibilidade ao invisível, expô-lo como máscara e encarnação. A
exteriorização – os elementos, as moldagens e as ações que a tecem – é sua
anteface pública. Mas ela só pode existir, pela sua própria natureza projetiva,
por uma relação orgânica e, no entanto, não poucas vezes opositiva, com sua
outra face: a interioridade – alma, sentimentos, emoções, experiências íntimas
e páthos de seu agente-paciente. (GUINSBURG, 2001, p. 7).

Vale ressaltar que outros personagens também atuam sua subjetividade
personificando-se por meio do simulacro, a exemplo do elefante: “O elefante fez uma
festinha no cinto: ─ Está às ordens. Mas só pra olhar: sem esse cinto eu não sou
elefante” (BOJUNGA, 2013, p.130), além do desnudamento cênico de acessórios que
compõem o cenário: “O sol caiu duas vezes no chão (o prego era curto)” (p. 137). Tal
assunção da “aparência” pode ser pensada a partir das reflexões de Miller (2010, p
.83) que, em sua visão antropológica sobre a cultura material relacionada à uma
“Teoria das coisas”, defende a ideia de que “os objetos fazem as pessoas”, não mais
funcionando como acessórios, mas a partir de um funcionamento no sistema cultural.
Do ponto de vista da fábula, talvez esteja o elefante a simular antropomorficamente
que “Coisa, veja bem, não coisas individuais, mas todos os sistemas de coisas, com
sua ordem interna, fazem de nós as pessoas que somos” (MILLER, 2010, p. 83).
O porco “é um (des)fingidor”: a “desbolação” do simulacro
No penúltimo capítulo de Angélica, encontramos a seguinte passagem:
E teve um dia que, de repente, Porto parou de ensaiar e sem mais nem menos
começou a desmanchar a roupa que ele sempre usava. Tirou o chapéu,
arrancou as flores, as conchinhas, depois foi arrancando os desenhos todos
um por um e jogando tudo aquilo fora. (...) E começaram logo a achar:
─ Eu acho que ele tá inventando um jeito de porco pra ele mesmo.
─ Pois eu acho que ele era um porco que tinha bolado um jeito de não ser
porco e agora tá virando porco de novo.
─ Eu acho que isso que ele tá fazendo se chama desbolação.
─ Pois eu acho que ele é porco e que ele é Porto, pronto.
(...)
Porto suspirou satisfeito: o disfarce que ele tinha inventado quando era
pequeno estava todo jogado fora. Ele sabia muito bem que a vida de porco é
um bocado difícil, mas de repente tinha dado um estalo de coragem dentro dele
e ele tinha resolvido fazer que nem Angélica: parar de fingir uma coisa que
ele não era. Só no nome é que ele não mexeu: achou que podia ser um porco
chamado Porto (BOJUNGA, 2013, p. 135-6). Grifos nossos.

O fragmento acima aponta para o desfecho da trajetória do porco, podemos
observar um processo de desmontagem do artifício inicial usado para tornar-se
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“Porto”: a indumentária. Nada obstante a essa “desbolação” da imagem plasmada
no/pelo vestuário, a antroponímia permanece imutável, dando ensejo a uma leitura do
duplo teatral pelo ressoar da persona. Tal procedimento aponta para uma recusa à
despersonalização, ao tempo em que reforça a ideia de que a nomeação parece
articular a emergência de um desdobrar-se identitário como ampliação subjetiva.
Do ponto de vista da presença do simulacro, observamos no trecho negritado:
o disfarce que ele tinha inventado quando era pequeno, uma aproximação aquilo que
Benjamin (1994) apresenta como sendo a capacidade da criança para simular
aparências a partir da recolha de “detritos” recolhidos em cenários cotidianos nos
quais ocorre a emulação de sentidos para o brincar:
As crianças, com efeito, têm um particular prazer em visitar oficinas
onde se trabalha visivelmente com coisas. Elas se sentem atraídas
irresistivelmente pelos detritos, onde quer que eles surjam – na
construção de casas, na jardinagem, na carpintaria, na confecção de
roupas. Nesses detritos, elas reconhecem o rosto que o mundo das
coisas assume para elas, e só para elas. Com tais detritos (...) não
imitam o mundo dos adultos, mas colocam os restos e os resíduos em
uma relação nova e original. Assim, as próprias crianças constroem
seu mundo de coisas, um microcosmos no macrocosmos (p. 237-238).

A destituição ou descostura, por parte do Porco, desse travestimento em estopa
como simulacro após um percurso afetivo construído com a cegonha, Angélica, e
demais companheiros da “peça teatral”, apontam para a construção de uma imagem
de si que, problematizando o trauma da infância, permite ao porco plasmar sua própria
alteridade. Esse processo pode ser entendido a partir das contribuições semióticodiscursivas que Discini (2015), em suas análises sobre “Corpo e estilo” apresenta o
corpo como algo que
diz respeito ao sujeito-no-mundo (...) um corpo que se encerra numa
consciência que transcende de si para o outro, seja este outro o mundo
no qual o sujeito se instala ao tomar posição, ao julgar, seja este outro
o mundo no qual o sujeito se instala ao ser afetado pelo que lhe
sobrevém e o atinge sensivelmente, é precário e inacabado (p.16-17).

Outro aspecto que pode ser observado nessa “desbolação” do simulacro
ancorado na indumentária pode estar relacionado, no âmbito de elaboração da
narrativa Angélica, ao que Santaella (2004) considera como uma estratégia escritural
que apresenta uma tendência crítica em relação à mercantilização dos corpos e dos
egos do pancapitalismo. Conforme a autora, muitos artistas exageram, de maneira
parodística e potencialmente crítica, os simulacros do eu e do corpo em um mundo
artístico reificado. É característico dessa estratégia tornar visível tudo aquilo que o
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verniz dissimulador das mercadorias oculta, como por exemplo, as subjetividades em
sofrimento, incoerentes e errantes (p. 73).
Notemos que, embora voluntariamente destituído da reificação que a
indumentária assume em seu papel de invólucro protetor, ou couraça erigida para
proteger sua identidade acossada pelo preconceito, o Porco, ao tempo em que se
reconhece nesse nome, não abdica do outro que se atribuiu, Porto, tornando-se
portador de uma ambiguidade que lhe é constitutiva, inclusive porque adquirida e
ancorada na fronteira entre o ser/parecer como realidade intrínseca que se articula e
distingue metaforicamente no plano verbal, apenas por meio de um fonema, o “t”.
Nessa perspectiva, a narrativa demarca a subjetividade a partir de um processo que
contempla a movência como fator constitutivo de sua construção, revelando o modo
dramático de existir do protagonista e, consequentemente, aproximando-se da
potência da linguagem teatral para gerar esteticamente efeitos de simulacro.
Possivelmente, essa função da indumentária, pensada como cultura material
na simbolização da trajetória do protagonista, dado o choque inicial vivenciado no
início da narrativa, possa também estar articulada à função antropológica das
Coisas (...) que nos guiam e são particularmente eficazes durante as
primeiras fases da socialização, período em que se apresentam como
nossos professores, mentores e gurus, levando-nos a nos tornar
exemplos de uma sociedade, classe ou gênero específico mais
efetivamente que qualquer exortação pedagógica (MILLER, 2013, p.
229).

Considerações finais
A ideia que norteou a leitura de Angélica apresentada no percurso deste
trabalho tomou como hipótese uma possível emergência do simulacro como elo entre
as linguagens literária e teatral e as implicações desse recurso na trajetória do
protagonista da narrativa. Nessa perspectiva, foi possível acompanhar os movimentos
miméticos da personagem “porco/Porto” na composição de uma autoimagem, entre o
ser/parecer, em um movimento subjetivamente duplicado.
As discussões apresentadas apontam para uma presença corporal construída
pela indumentária, elemento que conferiu ao porco sua ontologia como “Porto”,
topônimo

alçado

a

antropônimo

e,

consequentemente

portador

de

uma

representação. Todavia, os procedimentos de construção da imagem corpórea do
porco, são, nos processos narrativos dessa novela de Lygia Bojunga, postos “a nu”,
desvendados para que a aparição do outro se configure. Nesse sentido, a linguagem
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literária ganha centralidade em sua relação com a teatral. Além disso, aproximandose das reflexões e Costa Lima apresentadas nas análises, parece ocorrer na
linguagem literária dessa narrativa infanto-juvenil, a emergência de uma mimese da
produção como construção de um ser que ontologicamente “se faz” no mesmo
processo em que se narra.
Entendemos

desses

recursos

que

o

simulacro

ocupa

uma

função

desmistificadora de uma ontologia dada, “a priori”, na composição do personagem.
Assim, é na indumentária e nos adereços cênicos que se fazem presentes as
articulações entre literatura e teatro, em um encontro intermidiático que opera em
complementaridade, ou seja, a narrativa, verbal, linear, no dizer de Barthes,
assumindo nuances performáticas, com feições semiológicas da linguagem teatral.
Do ponto de vista do conteúdo da narrativa, destacamos a capacidade da
autora para problematizar temáticas que ocupam a cena cultural e escolar
contemporânea, a exemplo da que marca a trajetória inicial do “porco”, o bullying,
distanciando-se de uma solução moralizante para o drama vivido por essa
personagem acossada pelo preconceito. Tomando outra trilha nesse “bosque da
ficção”, a história encena ações de existência/resistência pelo ângulo criativo do
encontro com a alteridade pelo menos em dois aspectos: o encontro de Porto com
Angélica, a cegonha “de espírito de porco”, portanto empaticamente identificada com
seu parceiro de aventuras teatrais, e o entrelaçamento das linguagens literária e
teatral, viabilizado por um intercâmbio interartístico que resguarda as diferenças por
meio da conjunção de estratégias representativas das ações das duas personagens,
ora dadas a ver como diegese, ora como texto dramático.
As reflexões apresentadas tornou possível destacar os procedimentos de
instauração do diálogo intermidiático, no que diz respeito a inserção do texto
dramático no corpo da narrativa e, desse modo, observar o efeito de teatralidade que
esse recurso opera, pois é pelo ato cênico que o personagem Porto avança em
direção ao autoconhecimento, em movimentos de representação, quando se trata das
mudanças de comportamento realizadas em sua trajetória de ser/parecer, e de
presentificação da alteridade, que se concretiza numa teatralidade portadora de
reverberações polifônicas deflagradas após seu encontro com a cegonha/Angélica,
também portadora do ser/parecer, conforme sua antroponímia, que sugere
inicialmente matizes simbólicos angelicais e, ao mesmo tempo, “ter espírito de porco”.
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Diante dessas considerações, reconhecemos na narrativa analisada a
proposição de paradigmas de existência e constituição dos sujeitos infantis e jovens
em consonância com uma proposta de emancipação e resistência a um contexto
hostil, conforme presentificado na obra. Salientamos, desse modo, a capacidade da
arte literária e demais expressões artísticas para instaurar novas cenas e novas
concepções da infância como forma de (re)sistir ao árduo processo de construção e
afirmação da subjetividade.
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EXPERIÊNCIAS LITERÁRIAS EM GOIÁS E MATO GROSSO E O CONTO DONA
BARATINHA
Isa Mara Colombo Scarlati Domingues
(Unesp)
Kenia Adriana de Aquino Modesto-Silva
(CELLIJ/Unesp)
Ádria Maria Ribeiro Rodrigues
(UFMT)
Introdução
Indiretamente, neste texto, discutimos a formação docente de alunos do curso
de Pedagogia da Universidade Federal de Goiás (UFG/Jataí) e de uma mestranda
em Educação da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT/Cuiabá). E, de modo
direto, discorremos sobre práticas com a literatura infantil e o uso das estratégias de
leitura em dois segmentos educacionais: os anos iniciais do ensino fundamental e a
educação infantil, respectivamente.
Para tanto, temos como questão norteadora: “Como mediar o momento depois da
leitura, a partir do uso das estratégias propostas por Solé (1998)?”. De acordo com a
autora, após o término da leitura de um texto é possível continuar compreendendo e
aprendendo.
Ensinar a ler, segundo Charmeux (2000), “é colocar em funcionamento um
comportamento ativo, vigilante, de construção inteligente de significação, motivado
por um projeto consciente e deliberado” (p. 88), ou seja, acreditando que as crianças,
desde a mais tenra idade, aprendem e se desenvolvem por meio de atividades que
sejam significativas para elas (VYGOTSKI, 1995; ELKONIN, 1987; MUKHINA, 1996),
é possível que os mediadores ofereçam atividades de leitura que permitam a ação
das crianças e sua construção coletiva dos sentidos da história, de preferência, com
uma motivação que vai além do texto em si.
Em outras palavras, enxergamos nas crianças, sejam da educação infantil ou
dos anos iniciais, “a viabilidade de uma educação literária já na primeira infância, a
possibilidade de uma aprendizagem inicial da capacidade de ler e da vivência de uma
experiência estética” (GIROTTO; SOUZA, 2014, p. 94). Isso significa que percebemos
as experiências com o objeto livro e suas possibilidades de apreciação estética como
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atividades que permitem o desenvolvimento de qualidades tipicamente humanas,
como aquelas que são intrínsecas ao ato de ler e à constituição do leitor.
Tais práticas, no entanto, apresentam a necessidade de serem planejadas.
Além disso, ler exige a utilização de suportes que sejam verdadeiros, pois o manejo
de livros, dicionários, histórias em quadrinhos, entre outros, acrescenta uma
dimensão afetiva por meio do contato com o escrito e sua forma de apresentação no
objeto/suporte, gerando interesse e segurança ao leitor. Assim, nas experiências
registradas neste trabalho, procuramos viabilizar o contato inicial das crianças com a
obra em questão e estimular as possibilidades de apreciação estética por meio de
outras linguagens como o teatro, bem como a produção contextualizada da escrita,
colaborando, desse modo, com o letramento literário das crianças envolvidas e sua
humanização.
Assim, procurando desvendar as possibilidades de trabalho com a leitura sem
que elas se tornem um dilema para o professor mediador, mas sejam atraentes para
as crianças envolvidas, objetivamos relatar duas experiências com a mesma obra,
porém desenvolvidas em duas escolas públicas de dois estados brasileiros (Goiás e
Mato Grosso), mostrando como um único título pode contribuir com a formação leitora
de diferentes níveis de ensino a partir de uma adequada mediação.
Para isso, na sequência falamos sobre a obra que foi pano de fundo para as
atividades realizadas; bem como descrevemos e analisamos as práticas de Goiás e
Mato Grosso separadamente.
Dona Baratinha e sua história
A história da Dona Baratinha é um conto clássico popular português que foi
publicado em 1890 com o título original de “Histórias da Carochinha” por Adolfo
Coelho. Em 1896, foi lançado no Brasil com o nome de “História da Dona Baratinha”
na coletânea “Os contos da Carochinha” que reuniu 61 histórias, e, no século XX,
Ana Maria Machado (2004) publica uma adaptação mais moderna desse conto
intitulada de “Dona Baratinha” (Figura 1)
Figura 1: Capa do livro utilizado nas práticas de leitura.
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Fonte: Arquivo das autoras (2017).

Essa história fala de uma baratinha encontrou uma moedinha ao varrer a casa,
colocou em uma caixinha e, achando que estava rica, ficou feliz e passou a sonhar
em se casar. Para tanto, enfeitou-se com um laço de fita no cabelo e foi para a janela
encontrar um pretendente para se unir em matrimônio.
Para todos que passavam próximo embaixo de sua janela ela cantava: “Quem
quer casar com a Dona Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha?". No
entanto, nossa protagonista era muito exigente. Para todos os vários pretendentes
que apareceram (boi, cavalo, cachorro, bode, carneiro, gato, papagaio) ela
encontrava um defeito. Até que surgiu o rato que, entre todos, ela o escolheu, pois
ele cantava bonitinho e, segundo ela, tão baixinho que não a assustaria durante a
noite.
Pretende aceito, chegou o dia do casamento, porém Dom Ratão não apareceu
na igreja, pois ele tinha caído dentro da panela de feijão que estava sendo preparado
para a festança. Desse modo, Dona Baratinha ficou viúva antes mesmo de se casar
e então resolveu ficar sozinha e gastar seu dinheirinho para se divertir.
Como se observa, essa versão apresenta uma personagem independente, com poder
financeiro e tomada de decisão. Entretanto, aborda também uma herança de
gerações anteriores, ou seja, a visão de que para se realizar e ser feliz a mulher tem
que obrigatoriamente se casar.
Tendo apresentado o enredo da narrativa, que originou as experiências deste
texto, passamos as descrições e análises das práticas desenvolvidas em Goiás e
Mato Grosso, respectivamente.
Como já mencionado, os trabalhos realizados em Jataí/GO para dez turmas
dos anos iniciais do ensino fundamental da escola Leopoldo Nonato de Oliveira e em
Rondonópolis/MT para uma classe da educação infantil do Centro de Atendimento
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Integral da Criança (CAIC), com extensão para três turmas da mesma faixa etária,
abordaram o clássico Dona Baratinha adaptado por Machado (2004) e editado pela
FTD.
Dona Baratinha em Goiás
Em Goiás, Dona Baratinha foi uma das ações desenvolvidas semanalmente
pelos alunos bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência
(Pibid), subprojeto do Curso de Pedagogia da UFG/Jataí.
Lá experiência realizada foi desenvolvida em diferentes etapas: 1) Convite no
mural do Pibid na escola; 2) Dramatização do casamento de Dona Baratinha pelos
bolsistas Pibid na biblioteca; 3) Diálogo sobre o final da história adaptada por
Machado (2004); 4) Elaboração do convite para a 3ª Parada Literária com
colaboração das crianças. Ficando assim esquematizadas todas as ações.
Primeiramente, foi exposto um convite de casamento no mural da escola, sem
apresentar quem seriam os noivos dessa união. O evento parecia ser organizado,
pois contava até com lista disponível para confirmação de presença. As crianças
ficaram curiosas para saber quem estaria se casando e participaram ativamente
confirmando que estariam presentes.
A dramatização do casamento da Dona Baratinha aconteceu na sala onde fica
sediada a biblioteca escolar. A encenação foi realizada em dois dias nos horários
disponibilizados para cada turma, conforme o cronograma utilizado semanalmente
para os atendimentos dos bolsistas Pibid. Na ocasião Dona Baratinha sempre ficava
na janela esperando os pretendentes e cantado: “Quem quer casar com a Dona
Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha?”. Houve necessidade de
adaptação, assim, além do ratinho, os demais pretendentes foram: o cachorro e o
porco. Como no livro, foram avaliados por Dona Baratinha a partir do som que faziam.
Após a dramatização, o diálogo sobre o final da obra adaptada por Machado
(2004) aconteceu entre a própria personagem Dona Baratinha e as crianças. A
protagonista conversou com o público presente buscando perceber sua apreciação
sobre o final da obra, no qual ela desistiu de se casar para gastar seu dinheiro
viajando e se divertindo. Os demais bolsistas anotavam as reflexões apresentadas
pelas crianças.
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Por fim, houve a elaboração de um convite para a 3ª Parada Literária45, que se
trata de uma ação anual do Pibid, como uma possibilidade de trabalhar a escrita dos
alunos. Para tanto, foi proposta a redação de um convite para o evento que
aconteceria na escola. A seguir apresentamos imagens que registram todos os
momentos descritos.

Figuras 1, 2, 3, 4, 5 e 6: Momentos da confirmação da presença na lista de
casamento, da encenação do casamento; e dos bolsistas Pibid envolvidos
respectivamente.

45

A Parada Literária é um momento em que todos na escola param por uma hora para ler: onde
desejam, com quem quiserem e com a obra literária que escolherem. Participam: alunos, professores,
funcionários, familiares e comunidade externa. A escola é preparada para esse momento com muitos
espaços de leitura e livros diferentes.
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Fonte: Arquivo das autoras (2017).

Dona Baratinha em Mato Grosso
Em Rondonópolis/MT, Dona Baratinha foi um dos blocos de atividades
desenvolvidos durante a pesquisa de Mestrado de uma das autoras deste texto. As

307

ações do mencionado estudo de caso foram divididas em blocos para facilitar as
análises: (1) Chapeuzinho Vermelho, (2) Bicho Papão e outras histórias folclóricas,
(3) Chapeuzinho Amarelo, (4) Bolsa Mágica, (5) Cantinho da Leitura e (6) Dona
Baratinha, sendo apenas esta última discutida neste artigo.
Coelho (2004) aponta que, indiscutivelmente, a história é fonte de prazer para
a criança e, do mesmo modo, contribui para o seu desenvolvimento, por isso, o
professor (ou quem contará a história) não pode apenas improvisar. Afinal de contas,
o sucesso da narrativa depende de inúmeros fatores que se relacionam e, por conta
disso, um roteiro, isto é, um planejamento é fundamental para a segurança e
naturalidade do narrador. O plano é o que, na verdade, transforma “o improviso em
técnica” (COELHO, 2004, p. 13), ou seja, é o que alia a teoria à prática.
A primeira coisa a se pensar, então, é: “que história contar?”. Essa questão
indica que é, sem sombra de dúvidas, necessário e fundamental selecionar
previamente a(s) história(s) e vários são os fatores que interferem nesta seleção: as
concepções de infância, leitura e literatura do professor mediador; seu repertório e
gosto literário; quem são os ouvintes e quais seus interesses, sua faixa etária, suas
condições socioeconômicas, entre tantos outros.
Além de nos preocuparmos com a seleção dos textos, em nossas ações e em
todo planejamento com esta turma de crianças de cinco anos, durante a pesquisa do
Mestrado, optamos por dar mais ênfase às leituras do que às contações. Decidimos
pela leitura porque é importante para a criança, mesmo que ainda não alfabetizada,
saber que a história fantástica e maravilhosa que escuta parte do livro. É significativo
também que elas percebam, de maneira sutil e aos poucos, as diferenças do discurso
oral e do escrito.
Desse modo, Cavalcanti (2004) enfoca que o narrador precisa apresentar o
livro, mostrar sua capa, informar o autor e o ilustrador, antecipar ou adivinhar o que
estará dentro da obra, entre tantas outras “exigências” que contribuem para o bom
andamento e sucesso da leitura. Passos que procuramos em nossa prática de
pesquisadora seguir.
Assim, uma das atividades que realizamos, com essa turma de vinte e seis
crianças de cinco anos no CAIC em Rondonópolis/MT, foi a leitura da obra Dona
Baratinha. Após a leitura da obra, recontada por Machado (2004), como as crianças
demonstraram muito apreço pela narrativa, talvez porque seja acumulativa, decidimos
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dramatizá-la para os familiares da turma e para as outras crianças da mesma idade
que estudavam na escola.
Por isso, ensaiamos para que eles apresentassem a dramatização, que
segundo Coelho (2004), também é uma das possibilidades de atividades que fazem
as histórias permanecerem por mais tempo na mente das crianças. Assim sendo, no
dia seguinte, realizamos o primeiro ensaio na sala de atividades. Em uma data
posterior, realizamos o segundo ensaio já no auditório onde a apresentação
aconteceria para as demais salas e as famílias das crianças que se apresentariam.
Durante os ensaios, ficou bem claro que as crianças estavam muito animadas
e eufóricas com a encenação. Porém, precisamos realizar testes para os
protagonistas do teatro, pois os que foram previamente selecionados não estavam
colaborando como deveriam nos ensaios. Juliana
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não fazia com alegria ou

entusiasmo sua interpretação. Guilherme, por sua vez, chantageava cada vez que a
professora ou um colega não fizessem o que ele queria. Desse modo, os novos
escolhidos para os papéis principais foram o Mário e a Nájela.
Com alguns dias de intervalo, realizamos o terceiro ensaio e também fizemos
as provas das pinturas no rosto que seriam a identificação de cada animal da história,
visto que não seria possível a confecção de fantasias para todos. As crianças estavam
um tanto agitadas no quarto ensaio, porém muito felizes e motivadas a ensaiar e
participar. O quinto e o sexto ensaios foram realizados no mesmo dia, pois as crianças
estavam muito concentradas e interessadas em colaborar. Do mesmo modo, com
dedicação e envolvimento, o sétimo e o oitavo ensaios foram realizados em outra
tarde.
Durante os ensaios, as crianças se dedicaram, mas também conversaram
muito. Todavia, sua concentração e vontade que desse certo e ficasse bonito,
superou ao calor do auditório, que não possuía ventilação adequada. E sempre que
eram “ameaçados” pela professora regente, e algumas vezes até pela pesquisadora,
que se não obedecessem não apresentariam, logo mudavam sua postura e
transformavam-se, como num passe de mágica, em alunos mais tranquilos e
dedicados, pois faziam muito gosto e encenar.
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Os nomes das crianças são fictícios escolhidos pela inicial da letra ou porque rimam com o nome
verdadeiro de cada uma.
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A apresentação da peça teatral Dona Baratinha aconteceu para outras três
turmas e os pais dos alunos da sala pesquisada. Tivemos um contratempo, no
entanto, com o ar condicionado, que quase pegou fogo durante a apresentação. E
embora tenhamos tido alguns “improvisos”, ficou tudo lindo e foi muito aplaudida a
apresentação.
Para fechar este bloco de atividades, na tarde posterior à encenação, fizemos
(a pesquisadora, a professora regente da turma e as crianças que apresentaram) uma
avaliação oral de todo o processo.
Para facilitar a compreensão apresentamos uma sequência da preparação
desta performance teatral desenvolvida pelas crianças de acordo com o número da
tarde pertencente à pesquisa global do Mestrado: (1) Leitura da história pela
pesquisadora à turma e decisão pela dramatização, (2) Primeiro ensaio na sala, (3)
Segundo ensaio no auditório onde seria a apresentação, (4) Testes para
protagonistas, (5) Terceiro ensaio e provas das pinturas na face, (6) Quarto ensaio,
(7) Quinto e sexto ensaios, (8) Sétimo e oitavo ensaios, (9) Encenação da peça para
os familiares e colegas de cinco anos das outras turmas, (10) Avaliação da
apresentação com as crianças
A pesquisadora mestranda estava acostumada a trabalhar com encenações
com seus alunos da faculdade no curso de Pedagogia, sendo esta peça do livro de
Dona Baratinha a primeira com crianças de cinco anos. E percebeu quão diferente é
o trabalho entre adultos e educação infantil. Observou, por exemplo, a necessidade
de se ter um bom planejamento mais rigoroso e a voz de comando.
Percebeu que deveria ter, por exemplo, selecionado os protagonistas por teste
desde o início e não porque “achava” que as crianças tinham perfil. De repente, com
elas não deu certo justamente porque, naquele momento, não possuíam o
delineamento necessário ou simplesmente não estavam preparadas.
Além disso, o ideal seria ter um espaço fresco e arejado para os ensaios e a
apresentação, pois o calor deixava a todos mais agitados, inclusive a pesquisadora e
a professora regente, e percebemos que o calor muitas vezes prejudicou a dedicação
das crianças. Por outra via, sabemos que acertamos em ter ensaiado no espaço onde
ocorreria a encenação, pois devido ao fato de o teatro ser destinado a três turmas
que também tinham cinco anos mais os pais das crianças da sala que apresentaria,
a sala de aula seria pequena. Pois, assim, eles conheceram todo o espaço que
utilizariam e não se perderam com as entradas e saídas de cena, encantando a todos
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os que os assistiram. Na sequência, apresentamos alguns registros fotográficos
desse momento após a leitura (Figuras 7, 8, 9, 10, 11 e 12).
Figuras 7, 8, 9 e 10: Dom Ratão em seu namoro com Dona Baratinha e morto na
feijoada;
público presente para a dramatização

Fonte: Arquivo das autoras

.

(2017) .

Figuras 11 e 12: Concentração das crianças e parte da encenação.
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Fonte: Arquivo das autoras (2017)

.

Considerações
Essas experiências com o conto Dona Baratinha colaboraram para que tanto
os acadêmicos do curso de Pedagogia da UFG/Jataí como a mestranda em Educação
da UFMT/Cuiabá pudessem ter sua formação docente ampliada, pois colocaram em
prática o uso das estratégias propostas por Solé (1998) antes, durante e depois da
leitura, com ênfase nesse último momento.
Por meio dessa formação que aconteceu in loco, ou seja, em duas escolas
públicas, averiguaram que, após a leitura ou mesmo contação de uma história, é
possível identificar a ideia central da narrativa, elaborar um resumo sobre ela, além
de formular perguntas e respostas sobre o enredo, desde que o mediador oportunize
que os demais leitores (as crianças) também sejam ativos nesse processo.
Observaram também que, dentre as possibilidades de trabalho com essa perspectiva,
o diálogo em forma de roda de conversa e a dramatização são ótimas opções para o
envolvimento infantil e a compreensão do texto. Isso demostra que a literatura na
escola não deve ser reduzida à abordagem pedagógica, muito menos ser tratada
como objeto utilitário, mas deve ser sempre envolvimento afetivo, fonte de
encantamento e aventura pessoal. Nas duas experiências, tanto em Goiás como em
Mato Grosso, podemos afirmar que as crianças participaram efetivamente das ações
e demostram prazer com o contato com a obra literária por meio da leitura, da
contação e da dramatização da história. Além de ter ficado claro que também foram
capazes de distinguir a estrutura narrativa do livro, percebendo sua situação inicial,
seu desenvolvimento e seu desenlace.
Desse modo, concluímos que houve ampliação do letramento literário dos
acadêmicos de Pedagogia da UFG/Jataí, da pesquisadora de mestrado da
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UFMT/Cuiabá, das professoras regentes das escolas municipais e das crianças de
Goiás e Mato Grosso envolvidas nessas experiências literárias.
Referências
CHARMEUX, Eveline. Aprender a ler: vencendo o fracasso. Tradução de Maria José
do Amaral Ferreira. 5. ed. São Paulo: Cortez, 2000.
COELHO, Betty. Contar histórias: uma arte sem idade. 10. ed. São Paulo: Ática, 2004.
ELKONIN, Daniil Borisovich. Sobre el problema de la periodización del desarrollo
psíquico en la infancia. In: DAVIDOV, V; SHUARE, M. (orgs.). La psicologia evolutiva
y pedagógica en la URSS (Antologia). Moscou: Editorial Progresso, 1987. (p. 104124).
GIROTTO, Cyntia Graziella Guizelim Simões; SOUZA, Renata Junqueira de. Para
que e por que aproximar livros e crianças pequenininhas? – A educação literária na
primeira infância. In: UJIIE, Nájela Tavares; PIETROBON, Sandra Regina Gardacho
(orgs.). Educação, infância e formação: vicissitudes e quefazeres. Curitiba: CRV,
2014. (p. 93-112)
MACHADO, Ana Maria. Dona Baratinha. Ed. renov. São Paulo: FTD, 2004. Berliner.
São Paulo: Martins Fontes, 1996.
MUKHINA, Valeria. Psicologia da idade pré-escolar: um manual completo para
compreender e ensinar a criança desde o nascimento até os sete anos. Tradução de
Claudia.
SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. 6. ed. Porto Alegre: ArtMed, 1998.
VYGOTSKI, Lev Semenovitch. Obras escogidas. Madrid: Visor, 1995. (vol. III)

313

TRADUÇÃO COMENTADA DO CONTO “LA HIJA DE VILLORIA”, DE
JULIA DE ASENSI (SEC. XIX): ASPECTOS ESTÉTICOS
Andréa Cesco
(UFSC)
Suely Granja Simões
(UFSC)
Introdução
A atividade de tradutor é uma arte complexa, especialmente a tradução literária.
O tradutor precisa ter um histórico de múltiplos conhecimentos, incluindo um
conhecimento aprofundado das línguas envolvidas na produção da tradução, das
características culturais da língua, do conhecimento das duas culturas, da
competência para o uso dos recursos e estratégias da tradução e conhecimento
teórico como técnicas e conceitos de teóricos como Haroldo de Campos (2006), Paulo
Henriques Britto (1999 e 2012), Octavio Paz (2007), entre outros.
Assim sendo, a ideia central desse trabalho é compartilhar e comentar a
experiência de traduzir, do espanhol ao português, o conto “La hija de Villoria”, da
escritora espanhola Julia de Asensi (1859-1921), levando em conta os aspectos
estéticos que o texto carrega. A narrativa faz parte da obra Biblioteca Rosa, que
abarca uma coleção de 13 contos, e que foi publicada em 1901 pela editora Bastinos,
em Madrid.
Busca-se também apresentar a escritora, cuja a obra é ainda inédita no Brasil,
apesar dela estar, atualmente, entre as grandes escritoras espanholas do século XIX,
e assim permitir que o público aprecie a dedicação e suavidade da escritora em seu
trabalho, feito com emoção, sentimentos e preocupação em oferecer a moralidade e
ensinar que na vida há frustração, pobreza, ganância, medo, fé, ódio, mas também
respeito, perdão, solidariedade e compaixão.
Este trabalho é possível em função da prática de tradução adquirida no projeto
de extensão “Oficina de Tradução – Espanhol” (UFSC), que oferece essa convivência
e tem como principal objetivo traduzir e publicar várias obras literárias de Julia de
Asensi.
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“Oficina de Tradução – Espanhol” na UFSC
O projeto, desenvolvido na Universidade Federal de Santa Catarina desde
2017, e coordenado pela professora Andréa Cesco, pretende trazer à luz a vida e a
obra da escritora espanhola Julia de Asensi, enfatizando o contexto histórico-cultural
em que escrevia. Os estudos, inicialmente, foram divididos em duas partes, uma delas
na busca por informações sobre a autora e o seu contexto histórico, aprofundando
assim a compreensão intercultural, e a outra na tradução dos seus contos. Fazem
parte do projeto quatro graduandas do curso de Letras – Espanhol, duas mestrandas
e quatro doutorandos do programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução.
Entre as diversas obras de Julia de Asensi, iniciamos com a literatura infantojuvenil, por esta ser a de maior dedicação na sua carreira. A primeira obra traduzida
foi Brisas de Primavera: cuentos para niños y niñas, de 1897, e a segunda, Las
estaciones: cuentos para niños y niñas, de 1907. Ambas as obras são uma coletânea
de 13 contos. No momento (final de 2019), elas estão em fase de revisão para serem
publicadas. No entanto, a divulgação dos trabalhos realizados no projeto já vem
acontecendo desde o início, através de minicursos, apresentação de banners e
comunicações.
Quanto a tradução do conto “La hija de Villoria” (Bliblioteca Rosa, de 1901),
trata-se de um desdobramento do projeto, que resultou em um trabalho de conclusão
de curso (TCC) de uma das bolsistas.
Literatura infanto-juvenil: Julia de Asensi
A literatura infanto-juvenil é oriunda dos contos de fábulas que eram
transmitidos originariamente pela oralidade. Esses contos eram povoados pelo
folclore, crenças, fadas e monstros, construídos de maneira a ensinar sobre a vida.
Na realidade a literatura infanto-juvenil era feita para adultos, apesar de se utilizar de
personagens do mundo imaginário; tinham o objetivo de tratar de religião, política e
moralidade.
A história da literatura infantil surge em meados de sec. XVIII, e é concebida
juntamente com a história do entendimento da infância, pois até então as crianças
eram tratadas e educadas como adultos porque compartilhavam os mesmos eventos
sociais de adultos. Com a ascensão da nova classe social, a burguesia, que passa a
valorizar a família, as regras de convivência e os valores morais da época, demonstra
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um interesse maior na educação e na transmissão de valores burgueses (PERES,
MARINHEIRO e MOURA, 2012).
Na Espanha a primeira publicação destinada ao público infanto-juvenil foi em
Madrid em 1798, com o nome de Gazeta de los Niños, de José y Bernabé Canga
Agüelles pela editora de Antonio de Sancha (CHIVELET VILLARRUEL, 2010). A
literatura infantil na Espanha realmente não decola até o final do século XIX, graças
aos avanços técnicos e às demandas de uma escolaridade crescente e gradual. As
publicações passam a ser mais frequentes e apresentam ilustrações divertidas e
deixam de ser tão educativas, visto que o objetivo é oferecer entretenimento aos
jovens e crianças. A partir da metade do século XIX, as publicações para o público
infanto-juvenil passam a relatar mais as mudanças sociais, como é o caso de obras
da escritora Julia de Asensi. No entanto, longe ainda de contar histórias de aventura,
esta incluía lições morais que refletiam as crenças religiosas da época.
Julia Dolores Francisca de Paula Ramona Mónica de Asensi e Laiglesia,
conhecida literalmente como Julia de Asensi, escritora cheia de qualidades em seu
trabalho e uma mulher doce e simples em sua vida, foi a escritora, jornalista, tradutora,
poeta, romancista, ensaísta e contadora de histórias. Nasceu em Madri, na primavera,
em 4 de maio de 1859, em uma família numerosa e distinta, e faleceu em 07 de
novembro de 1921, aos 62 anos.
Criada em uma família abastada e rodeada de cultura, começou a escrever
com apenas sete anos. Em função do serviço diplomático de seu pai, Julia de Asensi
cresceu e viveu no meio de livros e de toda a cultura que envolvia seu mundo, com
acesso a boas bibliotecas, onde começou a ler os grandes poetas, escritores e
dramaturgos da Espanha. Além disso, Julia de Asensi foi autodidata e mostrou
facilidade com os idiomas, pelo menos em francês, alemão e italiano, como
evidenciado em suas traduções.
De acordo com a biografia feita por Matilde Gómez (GOMÉZ [1881] apud
MELGAR, 2006, p. 639), Las Españolas Americanas, a partir dos sete anos esqueceu
as bonecas e as brincadeiras para se dedicar à leitura de livros didáticos. Em razão
das tertúlias literárias, realizadas em casa pelo pai, teve a oportunidade de conhecer
alguns escritores relevantes, como José Zorrilla (1817-1893) e Gustavo Adolfo
Bécquer (1836-1870).
Mas, Julia de Asensi trabalhou em várias revistas da época, e assim também
pode conviver com importantes mulheres como Concepción Gimeno Flaquer (1850-
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1919), escritora e jornalista, que clamava pela igualdade entre homens e mulheres, e
denunciava as injustiças cometidas contra as mulheres; Cecilia Böhl de Faber (17961877), cujo pseudônimo adotado e conhecido no mundo literário era Fernán Caballero;
Patrocinio de Biedma (1845-1927), escritora e jornalista andaluza, que era
comprometida com a parte da sociedade mais desfavorecida, crianças e mulheres.
Enfim, todas elas são mulheres espanholas, escritoras e jornalistas de relevante
importância na campo literário, destacadas em um tempo em que a mulher era
relegada ao plano exclusivamente familiar/doméstico, tempo em que eram
consideradas “incapazes” de ter cordura, para qualquer atividade intelectual.
Assim, os primeiros trabalhos de Asensi foram publicados em revistas como La
Lira Española, La Moda Elegante Ilustrada, El Autógrafo e El Folletín, entre outras.
Sua primeira e única peça teatral foi escrita em parceria com o seu irmão Tomás: El
amor y la sotana (1878). Sua obra foi considerada “romântica tardia”, pois apareceu
em uma época dominada pelo Realismo e pelo Naturalismo. A autora escreveu tanto
para o público adulto quanto para o público infanto-juvenil, sendo este último o seu
foco principal.
Após inúmeras publicações de diversos gêneros, teve, em 1894, seu primeiro
livro direcionado ao público infanto-juvenil, intitulado Santiago Arabal. Historia de un
pobre niño. Também escreveu, com relação a esse público, Auras de otoño. Cuentos
para niños y niñas, 1897, Brisas de primavera. Cuentos para niños y niñas, 1897,
Cocos y hadas. Cuentos para niñas y niños, em 1899, Biblioteca Rosa, 1901, Victoria
y otros cuentos, em 1905, Las estaciones. Cuentos para niños y niñas, em 1907, e
Los molinos de Levante y otras narraciones, em 1915.
“La hija de Villoria”: seus aspectos estéticos e a tradução
Asensi, na obra Biblioteca Rosa (1901), conta as fábulas de maneira simples e
doce para alcançar a atenção e a fantasia de crianças e adolescentes. Com sutileza,
a escritora busca instruir e transmitir princípios e conselhos educacionais às crianças
que moravam na Espanha no final do século XIX e nos turbulentos anos do início do
século XX. O trabalho de Julia de Asensi está ambientado na beleza da natureza, é
dotado de valores éticos e tecidos com o fio moral.
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O conto “La hija de Villoria”: história e aspectos estéticos
O conto trabalhado trata da solidariedade dos habitantes de uma pequena
cidade rural chamada Villoria. Todo dia 1º de maio os moradores dessa cidadezinha
comemoram o dia da Virgem (a padroeira), cujo nome é Gracia, e o festejam com
procissão, almoço, corrida de toros e, à noite, baile. Os moradores têm orgulho da
festa porque nunca aconteceu nenhum incidente desagradável.
No entanto, em uma dessas festas, o prefeito e a esposa, acompanhados do
padre, encontram um bebê abandonado (uma menina) ao lado da casa de dona
Leocadia (esposa do prefeito). Esta, que não tinha filhos e gostava de crianças, apesar
do espanto, imediatamente protegeu a menina no colo, que chorava de fome. No dia
seguinte, todos os moradores da cidade, já a par do que havia acontecido, resolveram
ajudar a criança, da forma que podiam e de acordo com as posses de cada um. A
mulher do prefeito contratou uma camponesa, que ainda amamentava um filho
pequeno, para criar a menina que logo foi batizada com o nome de Gracia, por ter
sido encontrada no dia da padroeira.
A linda menina tornou-se uma mocinha bondosa e educada, que gostava de
todos, principalmente de seu irmão de leite, Bastian, que também gostava da dela.
Era amada por todos os habitantes da cidade. Era 1º de maio, e Gracia, já com 17
anos, preparou-se com esmero para a festa dedicada à Virgem. Os rapazes e moças
tinham um costume local: só nesse dia eles poderiam colher uma rosa da roseira
cultivada na praça, que estava forrada de belas rosas, e ofertá-la à moça de seu
coração. Esta poderia recusá-la ou aceitá-la, colocando-a entre os cabelos em sinal
de amor ao rapaz. Bastian ofertou sua rosa a Gracia, que timidamente aceitou, sendo
aplaudidos e aprovados por todos da cidadezinha. Ela nunca soube de seus pais
verdadeiros, mas não se importou com isso; dizia que não fazia diferença, pois amava
e sentia-se amada pelos moradores da cidadezinha. Ela podia afirmar que era filha de
Villoria.
Quanto aos aspectos estéticos do conto, ressalta-se que nele encontramos
frases construídas de forma harmônica e sonora que elevam e configuram o ambiente
simples com impressões e sensações que tão vivamente tocam o leitor. Segundo
Emilio Gante (no prólogo de Las estaciones), Asensi sabe combinar detalhes e
conselhos educativos que tornam a leitura dos seus contos útil e cativante.
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Tradução comentada de “La hija de Villoria”
O tradutor, segundo Silva (2009), deve cuidar para não apagar todas as marcas
culturais, porque leitores são formados, através da literatura infanto-juvenil. Assim,
é importante que os mesmos tenham consciência de que as histórias que
ouvem ou leem são provenientes de outras culturas e de que existem livros
traduzidos que pertencem a povos e culturas distintos da sua e,
consequentemente, tradutores que realizam essas traduções. (2009, p. 58).

Levando em conta a distância temporal em que a obra foi escrita, 1901, e as
diferenças ortográficas e lexicais referente a esse tempo, os dicionários que serviram
de aporte para a tradução do conto foram: Nuevo Tesoro Lexicográfico de la Lengua
Española (ou NTLLE) e o Diccionario de Autoridades (ou Autoridades), ambos
hospedados na página da Real Academia Española.
Assim, na sequência, apresentamos dois fragmentos do texto traduzido, do
espanhol (à esquerda) ao português brasileiro (à direita), mostrando os caminhos
trilhados por nós, as tradutoras, e que resultaram em reflexões e implicações
estilísticas decorrentes das escolhas tradutórias, evidenciando padrões de
pensamento e de moralidade, valores e hábitos de uma cultura específica, que
levaram em conta a missão de educar que está bem presente na literatura de Asensi.
O papel que assumimos de tradutores nos forçou a detectar e expor as
restrições culturais impostas à literatura infantil de ambas as culturas
linguísticas e, por fim, ampliou nossa consciência do fato de que tendíamos
a impor um segundo filtro cultural na história que traduziríamos. (METCALF
[2003], 2016, p. 197).

Los forasteros que habían acudido Os visitantes que compareceram
aquel año a las fiestas del pueblo aquele

ano

às

festividades

do

habían quedado encantados de ellas. municipio, ficaram encantados com
[...] Los festejos habían sido más as festas. [...] As comemorações
brillantes que nunca, porque en la foram

mais deslumbrantes que

procesión había lucido la Virgen un nunca, porque na procissão a Virgem
manto nuevo, regalo de los señores estava resplandecente com o manto
del castillo; para los fuegos artificiales novo, presente dos senhores do
se

había

buscado

al

mejor castelo; para os fogos de artificio

pirotécnico de la provincia, y los chamaram o melhor pirotécnico da
músicos

del

lugar,

habiendo região,

e

os

músicos

locais
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aprendido cinco o seis piezas de las aprenderam cinco ou seis partes das
últimas zarzuelas estrenadas en la últimas obras estreadas na corte, que
corte, las habían ejecutado con executaram com real arte.
verdadero arte.
(ASENSI, [1901] 2006, p. 3)
Nesse trecho, que dá início ao conto, no texto de partida (destacados em
negrito), há uma quantidade significativa de verbos no pretérito perfecto compuesto,
tempo verbal preferencialmente usado na Espanha para se referir ao passado ‒
diferente dos países hispano-americanos, em que o tempo mais usado é o pretérito
perfecto simple. Esse conjunto de verbos proporciona ao texto significativa sonoridade
e ritmo. No entanto, no texto de chegada, em português, esse tempo verbal é
substituído, preferencialmente, pelo “pretérito perfeito”, o que acaba ocasionando uma
perda (ECO, 2007). Dessa forma, tentamos compensar através de alguns verbos
terminados em “ram” (compareceram, ficaram, foram, chamaram, aprenderam,
executaram) e de algumas escolhas lexicais, para que dessem uma maior sonoridade
e elegância ao texto. Ademais, os verbos "ficaram" e "foram" estão intercalados com
“festividades” e “festas”, causando um efeito estilístico através da aliteração em "f".
Quanto à escolha por “comemorações [...] mais deslumbrantes”, em
substituição a “festejos [...] más brilhantes”, esta almeja manter o brilho e harmonizar
sonoramente, através da rima, com o que vem na sequência: “porque na procissão a
Virgem estava resplandecente com o manto novo” (porque en la procesión había
lucido la Virgen un manto nuevo). No final do trecho, “las últimas zarzuelas
estrenadas en la corte, las habían ejecutado con verdadero arte”, onde há uma forte
marcação e cadência em “la” e “te”, se transforma em “das últimas obras estreadas
na corte, que executaram com real arte, onde as marcações acontecem em “as” e
“rte”. Além disso, houve a escolha consciente de “real arte”, para enfatizar e fazer uma
alusão à “corte” na Espanha (remetendo ao rei).
Para Haroldo de Campos (2006) o tradutor tem que ser criativo. Por exemplo,
em uma poesia que exija o uso de todos os recursos, como rimas, métricas, ritmo,
volume, enfim, o tradutor, além da competência e dos vários conhecimentos, deve ter
criatividade.
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Então para nós, tradução de textos criativos será sempre recriação ou criação
paralela, autônoma porém recíproca. Quanto mais inçado de dificuldades
esse texto, mais recriável, mais sedutor enquanto possibilidade aberta de
recriação. (CAMPOS, 2006, p. 35. grifo do autor).

O fragmento a seguir descreve o dia agitado, com as atividades sociais, que o
prefeito e a primeira-dama tiveram:
[...] habían ido primero a la función de [...] foram primeiro aos ofícios da
iglesia, dado después un espléndido igreja,

depois

ofereceram

um

almuerzo en la casa ayuntamiento, esplêndido almoço na prefeitura, pela
acudido por la tarde a los toros que tarde compareceram à corrida de
ella, la alcaldesa, había presidido, toros que ela, a primeira-dama, havia
comido de noche en el casino donde presidido, jantaram no casino onde os
los socios habían dado una suculenta sócios haviam servido uma deliciosa
cena, quedándose allí para presenciar ceia, permanecendo ali até mais tarde
más tarde el baile de los aldeanos y la para

prestigiar

o

baile

dos

función de pólvora, como ellos decían. camponeses e a exibição de pólvora,
La alcaldesa había lucido un traje como eles diziam. A primeira dama
severo para la iglesia, otro elegante ostentou um vestido sóbrio para a
para el almuerzo, el más vistoso de igreja, outro elegante para o almoço, a
los

suyos,

con

airosa

mantilla mais vistosa das suas vestes, com

blanca, para los toros y el más rico harmoniosa mantilha branca, para
para la comida y la fiesta nocturna.

os touros, e o mais exuberante para a

(ASENSI, [1901] 2006, p. 4)

ceia e a festa, à noite.

Neste segundo fragmento, a tradução literal da expressão “función de iglesia”
por “função de igreja”, no português, não foi uma opção viável por não referir-se, no
Brasil, aos trabalhos religiosos; sem contar que em português usamos “função” para
espetáculos teatrais ou circenses. Para essa atividade temos, no português, o termo
“ofícios” (da igreja), como labores, “ofícios litúrgicos”, ou ainda “ofícios que a igreja
requer”. No entanto, este último poderia soar um tanto despectivo, destoando assim
do texto de partida.
À continuação, a narrativa informa que à tarde eles foram “a los toros”, uma das
expressões do espanhol ibérico para se referir a um acontecimento tipicamente
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espanhol, as touradas, a praça de touros e a corrida de touros. Então, com a intenção
de manter as marcas de origem da obra e da escritora, preferimos conservar a marca
estrangeirizante do texto, “corrida de toros”. Também decidimos mantê-la por esta ser
uma expressão ainda conhecida e fácil de ser compreendida pelo público leitor atual,
embora entendamos que haja a tendência da perda dessas expressões a curto e
médio prazo, por se tratar de uma tradição extremamente cruel com os touros. É
importante destacar que este evento foi “presidido” pela primeira-dama, registrando
uma mulher com poderes na época. A autora ressalta esse poder da mulher em um
tempo onde as mulheres não o tinham, pela simples condição de ser mulher.
Para finalizar, temos a narração de um trecho, bem importante, que retrata a
imprescindível sequência, com a diversidade de vestes usadas pela primeira-dama,
nos diversos eventos que ela compareceu no decorrer do dia festivo. Eventos que
mostram a cadência do ritmo e a estética evidenciados no texto: “A primeira dama
ostentou um vestido sóbrio para a igreja, outro elegante para o almoço, a mais
vistosa das suas vestes, com harmoniosa mantilha branca, para os touros, e o
mais exuberante para a ceia e a festa, à noite”. Nesse trecho, buscamos levar em
conta o que Umberto Eco (2007) enfatiza: de que as características de estilo e ritmo
do texto literário devem ser mantidas no texto de chegada.
A tradução de “había lucido” (brilhou, resplandeceu) para “ostentou”, se dá,
primeiramente, em função do título e do destaque que a personagem carrega, como
esposa do alcalde, que era a alcaldesa na Espanha do século XIX, o que corresponde
hoje, no Brasil, a prefeito (e, ainda, governador e presidente) e primeira-dama.
Segundo, porque esse verbo irá reger (no sentido de comandar mesmo) todas as
demais ações dessa sequência. Ou seja, o que ela estará “ostentando”, em termos de
roupas, em todos os eventos.
A primeira é “un traje severo”, que foi traduzido por “vestido sóbrio”, por
representar a elegância moderada e séria para o ambiente “igreja”, que contrasta e
ofusca, de certa maneira, a ação de “ostentar”. A segunda é simplesmente “elegante”
para o almoço, revelando requinte, na medida exata, para um momento
despretencioso e trivial. A terceira será “a mais vistosa das suas vestes/vestimentas,
com harmoniosa mantilha branca, para os touros” (“el más vistoso de los suyos, con
airosa mantilla blanca, para los toros”), evidenciando a importância do evento, já que
seria presidido por ela. Ou seja, a roupa mais “vistosa”, aquela atrai a atenção de
todos, seja pela beleza ou pela aparência fora do comum. E houve aqui toda uma
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preocupação com as escolhas tradutórias, em função da harmonia e da forma como
a narrativa desliza, combinando palavras ricas nas consoantes “m” e “v”, e na vogal
“i” (destacadas, anteriormente, em negrito), e atribuindo rima final nas escolhas de
“vistosa” e “harmoniosa”. E a última das roupas, “a mais exuberante”, foi usada à noite,
na ceia e na festa (“y el más rico para la comida y la fiesta nocturna”). E rico, nesse
contexto, refere-se tanto ao que custou mais caro, como também ao mais suntuoso,
magnífico, nobre. Assim optamos por “exuberante”, não só por elevar o registro, já
que é uma palavra forte imageticamente, mas por ser uma roupa que chama a atenção
pela sua riqueza e opulencia, e pela beleza e viço.
Concordamos com Britto (2010) quando afirma que, na tradução literária,
cada escolha implica uma série de decisões em que o tradutor é obrigado a
recorrer a sua sensibilidade, a sua intuição; trata-se de um terreno traiçoeiro
em que é difícil justificar as opções feitas, em que a decisão tomada pelo
tradutor hoje pode muito bem ser rejeitada por ele próprio amanhã. (2010, p.
136).

Considerações finais
Acreditamos que a nossa tradução não é nem completamente estrangeirizante
e nem completamente domesticadora (SCHLEIERMACHER, 2001), mas que ela fica
entre as duas. É importante que haja a compreensão das diferenças culturais, e a
partir daí que se mantenham algumas marcações contextuais e culturais do texto de
partida, para indicar ao leitor, em alguns momentos, que o texto pertence a outra
época. No entanto, se elas forem excessivas, poderão dificultar demais ou, por vezes,
até impedir a compreensão do texto. Britto (2010) comenta que não dá para se levar
a sério a ideia de que uma tradução possa ser totalmente domesticadora ou
totalmente estrangeirizante, porque no caso da primeira “seria na verdade algo que
não é mais uma tradução: isto é, uma adaptação [...]. Por outro lado, é difícil imaginar
o que seria uma tradução totalmente estrangeirizante” (2010, p. 136). E ele finaliza
dizendo que “o que o tradutor faz é situar seu trabalho em algum ponto dessa escala
entre a adaptação pura e simples e a reescritura menardiana, ora aproximando-se
mais de um extremo, ora mais do outro” (2010, p. 136).
Incentivar a leitura é responsabilidade de todos. Então, é necessário que
crianças e adolescentes se habituem ao mundo dos livros ou das bibliotecas, para
que se tornem adultos conscientes, esclarecidos, cidadãos também responsáveis e
sabedores de seu lugar no seu país e no mundo. Assim, esperamos poder contribuir
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com uma maior divulgação das obras de Julia de Asensi para o público brasileiro, cuja
a produção literária está pouco presente, inclusive, na literatura hispânica; sua obra
não obteve o merecido reconhecimento. Esse fato é motivado fortemente por
questões de gênero, uma vez que as mulheres não eram incentivadas a se
desenvolverem intelectualmente e menos ainda a produzir sua própria arte, e também
por se tratar da literatura infanto-juvenil, considerada naquela época como uma
literatura menor, já que a infância não era respeitada como público relevante dentro
da sociedade.
A literatura infantojuvenil está inserida em um sistema cultural como qualquer
outro tipo de literatura e o tradutor que se dedica a ela deve conhecer com
maestria o gênero, seus leitores, sua linguagem, suas idiossincrasias.
(VERDOLINI, s/n, p. 14).
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TRADUÇÃO DA LITERATURA INFANTOJUVENIL: UMA FERRAMENTA DE
VALORIZAÇÃO
Alice Souza Lopes
(Universidade de Brasília)
Por que a literatura infantojuvenil?
As mentes infantis são infinitamente criativas e imaginativas, nas quais não
residem pré-julgamentos ou pré-conceitos. Tudo é novo e instigante, e cada elemento
dessa infância a inspira a criar seus próprios conceitos para aquilo que vê. São mentes
capazes de perceber sensibilidades que passam despercebidas a olhos e mentes
adultas, quase sempre muito cansadas e formatadas para caminhar junto à
imaginação.
A literatura infantojuvenil acompanha as mentes infantis tão atentas, de quem
têm muito a refletir sobre cada elemento. Segundo Coelho (2002), esse gênero
literário “é, antes de tudo, literatura; ou melhor, é arte: fenômeno de criatividade que
representa o mundo, o homem, a vida, através da palavra. Funde os sonhos e a vida
prática, o imaginário e o real, os ideais e sua possível impossível realização”
(COELHO, 2002, p. 27). Crianças e adolescentes, apoiados em seus livros abertos,
desenvolvem consciência crítica, enxergando a beleza na diversidade do mundo e,
mesmo em alguns momentos, encarando a parte nem tão bela dele.
Peter Hunt, teórico inglês reconhecido por seus estudos nessa área, apresenta
uma “tentativa” de definição da literatura infantil: “por inquietante que seja, pode ser
definida de maneira correta como: livros lidos por; especialmente adequado para; ou
especialmente satisfatórios para membro do grupo de hoje definido como crianças”
(HUNT, 2010, p. 96). O entendimento do que é ser criança ou adolescente não é um
conceito fixo, constrói-se conforme a sociedade de determinada época. À medida que
esse conceito se modifica, a literatura infantojuvenil também é alterada. Esse
pensamento é confirmado segundo reflexões de Antonio Cândido:
a literatura é pois um sistema vivo de obras, agindo umas sobre as outras e sobre
os leitores; e só vive na medida em que estes a vivem, decifrando-a, aceitando-a,
deformando-a. A obra não é produto fixo, unívoco ante qualquer público; nem este
é passivo, homogêneo, registrando uniformemente o seu efeito. São dois termos
que atuam um sobre o outro, e aos quais se junta o autor, termo inicial desse
processo de circulação literária, para configurar a realidade da literatura atuando no
tempo (CANDIDO, 2011, p. 84).
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Foi no período renascentista, no século XVI, que se passou a produzir a
literatura como a conhecemos hoje – a imprensa foi criada, o que aumentou a
produção de livros. A partir deste momento, surge um interesse pela criação do que
hoje chamamos popularmente de “literatura infantojuvenil clássica”. Com diferentes
objetivos, autores como Perrault e Jonathan Swift passaram a registrar os contos
populares orais de seus países e a desenvolver histórias de fantasia e aventura. Essa
literatura, inicialmente, não foi direcionada a crianças, já que estas nem eram, sob a
perspectiva cultural, diferentes dos adultos – noção que se modifica a partir da
Revolução Industrial, no século XVIII. Por muito tempo, a literatura infantojuvenil foi
concebida como um gênero menor, que pouco de significativo tinha a oferecer a seu
leitor. Essa concepção se origina em um contexto cultural no qual nos atemos a
cânones adultos ou, ainda, a uma cultura específica e, priorizando estes discursos,
deixamos de lado o que não se encaixa nesse padrão. Quando um adulto julga uma
obra infantojuvenil como “menor”, ele está usando os mesmos sistemas de leitura que
usa ao ler um texto escrito para adultos. Diante disso, não podemos considerar a
literatura infantojuvenil inferior à literatura de adultos, pois “não estamos lidando com
uma capacidade menor, mas com um tipo diferente de capacidade, que tende a
encarar a narrativa de um modo não abordado pela teoria convencional” (HUNT, 2010,
p. 119).
Esse conceito, entretanto, está em constante (des)construção, em busca do
merecido espaço da literatura infantojuvenil. Para incentivar ainda mais esse
progresso, é necessário observar quais ferramentas temos a disposição. As ações
educativas que, no ambiente escolar, incentivam o ler e o pensar são importantes,
assim como os projetos socioculturais que oportunizam o contato com a leitura em
cada canto do país. Contudo, há uma ferramenta pouco explorada nesse contexto –
a prática da tradução. Ao traduzir para crianças, precisamos ser uma. E, depois de
adultos, não há desafio maior que enxergar o mundo com a mesma sensibilidade de
antes.
A arte da tradução
O tradutor – profissão em que muito se discute sobre sua (in)visibilidade dentro
da obra –, assim como a literatura infantojuvenil, também visa ao crescimento do seu
espaço na sociedade. Quando estes dois elementos têm seus caminhos cruzados,
cabe ao tradutor refletir sobre seu papel nesta conjuntura. A tradução literária,
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segundo Lefevere, é um processo de reescrita. Cada obra possui uma ideologia e
funciona de maneira diferente em cada cultura, assim, acredita que a unidade de
tradução seja a própria cultura, e não só a palavra (GENTZLER, 2009).
Lawrence Venutti acredita que “todo ato de tradução é transformativo e criativo,
quase nunca transparente, invariavelmente interpretativo” (GENTZLER, 2009, p. 63).
Este teórico acredita que os tradutores, conscientes ou não, transpassam suas
opiniões por meio da escolha de estilo. Além disso, defende que as diferenças
linguísticas e culturais não sejam apagadas, e que o tradutor não negue a sua própria
voz em favorecendo o autor ou a cultura de chegada.
Um dos obstáculos encontrado em várias manifestações literárias é a diferença
cultural entre a cultura-fonte e a cultura-chegada. O que fazer quando algum elemento
não está presente em ambas as culturas? Manter o termo original, explicá-lo de
alguma maneira no próprio texto, substituí-lo por outro elemento da cultura-chegada
– a decisão cabe ao tradutor, segundo seu objetivo para aquele texto.
Contudo, esse não é o único obstáculo referente à cultura. Às vezes, um
elemento existe nas duas culturas, mas é interpretado de maneira diferente entre elas,
por exemplo, questões relacionadas à religião ou ao modo como a sociedade é
estruturada. Podemos concluir que “em um mundo marcado pela diversidade e pelo
descompasso, o comprometimento com o entorno é o que faz com que certos temas
possam parecer anacrônicos e desatualizados a algumas culturas e perfeitamente
pertinentes e inéditos a outras. ” (AZENHA, 2015, p. 214). A tradução literária
demanda uma reflexão por parte do tradutor, que deve perceber qual o objetivo da
obra. Azenha (2015) cita dois casos: uma obra que vise à utilidade (ou seja, que tem
algo a ensinar) ou ao prazer (a arte pela arte). O tradutor deve escolher recursos
linguísticos e estilísticos que correspondam a esse objetivo. Muitas vezes não será
possível manter todo o sentido original da obra, devemos priorizar os elementos mais
importantes de acordo com o propósito. Por exemplo, no primeiro caso, é importante
que se priorizem os aspectos técnicos da obra. No segundo, é necessário que se
recrie a obra mantendo sua função lúdica, como jogos de palavras.
O objetivo de uma obra está intrinsecamente ligado à voz do autor. A literatura
infantojuvenil é um encontro de várias vozes: autor, tradutor, ilustrador, editora e leitor.
Não existe uma “tradução perfeita”, na qual todas as vozes permaneceriam da mesma
maneira, é necessário que façamos escolhas coerentes, a fim de que nenhuma
dessas vozes se oponha à outra. Por exemplo, um livro que fala de um elefante
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xadrez, deve ser traduzido e ilustrado segundo essa informação. Se o elefante é
xadrez no texto e colorido na ilustração, a comunicação não foi estabelecida. Além
disso, há a idealização que o autor tem de mundo e de seu leitor. Assim, segundo
Azenha (2015), o tradutor trabalha entre a visão do escritor e o universo real do leitor.
Nesse sentido, também defendemos que há a visão do próprio tradutor, pois ele não
é invisível e sua presença não deve ser ignorada.
Ademais dessas situações, o tradutor deve atualizar-se constantemente,
observando as novas narrativas. Se pensarmos na tradução audiovisual, na
localização de games, HQs ou, ainda, os livros ilustrados, perceberemos o quão
presente é a imagem no universo infantojuvenil. Nesse contexto, o tradutor precisa
relacionar e compreender todos os elementos presentes na obra.
Breve panorama da literatura infantojuvenil brasileira
No Brasil, um dos maiores símbolos da literatura oral é a mulher negra, escrava,
que no papel de ama de leite se tornava influência para as crianças do engenho. Suas
histórias, nem sempre suaves ou ternas, eram influenciadas pelas próprias culturas
africanas, mas também pela cultura europeia e indígena. Essas mulheres dominavam
a arte da adaptação, “José Lins do Rego conta que, ao saber a origem da lenda do
Barba-Azul, possivelmente nascida na França, se lembrou de que, na boca de
Totônia, ele era nordestino e senhor de engenho” (PROENÇA apud ARROYO, 2011,
p. 61).
Nessa época já se cultuava o “ouvir histórias antes de dormir”, seja a prosa ou
a cantiga, costume frequente na infância, apesar de atualmente perder espaço para
uma nova configuração de vida, na qual pouco se separa um tempo para esse
momento ou em que se prefere a companhia de um aparelho eletrônico. A literatura
oral tem um poder que sua versão escrita não possui.
Todas crianças (e os adultos também, por que não?) podiam se conectar a
essas histórias, não só os meninos ricos acompanhados pela ama de leite, mas
também aqueles que não tinham acesso ao estudo. Ainda no Brasil colonial, paralelas
a essa manifestação oral da literatura, também transitavam as literaturas religiosas e
de cordel. A primeira no intuito de evangelizar e catequizar a população. A segunda,
folhetos populares de aparência simples, carregavam a cultura brasileira,
especialmente a nordestina.

329

Nessa época, a educação brasileira ainda era muito precária. A chegada da
família real portuguesa, em 1808, marcou um período de avanços econômicos e
culturais no nosso país – com eles, a difusão do livro. Entretanto, nem todas as
crianças tinham acesso a essas obras, apenas as de famílias mais ricas, que eram
alfabetizadas e tinham mais contato com a cultura externa, sabendo outros idiomas.
Não era uma característica rara da época que as obras circulassem em seu idioma
original. Nesse período, a língua francesa dotava de “um certo glamour”, tornando-se
recorrente objeto de estudo para essas crianças. Essa tendência acaba atrasando
ainda mais a produção brasileira do gênero, pois não havia sua necessidade entre
essas crianças e a outra parte delas, que não dominava outros idiomas (talvez nem
seu próprio, visto que o acesso à escola ainda era muito precário nesse século),
acabava dependente das ideias da parte mais rica da sociedade. Em outras palavras,
se esta não achava necessário o consumo de uma tradução, ela não era realizada.
No fim do século XIX, essa distância entre os textos e os leitores passa a ser
combatida. Carlos Jansen foi um dos primeiros a traduzir e adaptar obras europeias
clássicas, como Dom Quixote, ao português brasileiro. Junto a ele, Figueiredo
Pimentel, que traduzia contos maravilhosos. Em seguida, grandes obras nacionais
foram publicadas e muitos de seus autores, prestigiados. Citemos, por exemplo, a
primeira publicação de Monteiro Lobato, A menina do narizinho arrebitado, que
completará 100 anos em 2020 e, até hoje, é referência dentro do gênero.Lobato foi
traduzido a várias línguas, como inglês, espanhol, japonês e braille, obras como
Travesuras de Naricita e Las lecciones de doña Benita. Sua intenção, segundo suas
próprias palavras (apud COELHO, 1991, p. 226), era “vestir à nacional as velhas
fábulas”, unindo o maravilhoso e o real em apenas um espaço. E, assim como Carroll
fazia em suas obras, Lobato criou o universo do Sítio do Picapau Amarelo e tratou da
mesma maneira os personagens “reais” (como Narizinho e Pedrinho) e os
personagens “fantásticos” (como Emília e Visconde). Lobato também foi responsável
por traduzir e adaptar inúmeros livros para o Brasil, como Pollyanna, Moby Dick e
Alice no País das Maravilhas. O autor dizia que traduzir “é uma viagem por um estilo.
[...] Que delícia remodelar uma obra de arte em outra língua!” (apud COELHO, 1991,
p. 231).
Em 1926, suas obras já eram traduzidas a diversos países do mundo. A
nacionalidade, presente na sua obra, também alcançava crianças de outras culturas.
A partir dessa época, apareceram escritores importantes como José Lins do Rego,
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Érico Veríssimo, Lúcia Machado de Almeida e Maria José Dupré. Mesmo com pouco
incentivo, tanto por parte da editora como dos leitores, esses autores produziram
obras de qualidade. A partir de 1970, o cenário começa a mudar, motivado pela lei de
reforma de ensino que obriga a adoção de livros de autores brasileiros nas escolas de
1º grau. Nesse momento, surgem escritores como Ruth Rocha, Ana Maria Machado
e Marina Colasanti. Trata-se de autores que compõem (ou compuseram) uma
literatura com traços lobatianos – o lúdico, o inventivo, o real e o imaginário como
elementos importantes, além da busca pela linguagem e cultura brasileiras. Nas
décadas de 1980 e 1990, a produção foi expandida, possibilitando que, no tecnológico
e globalizado século XXI, a produção cresça ainda mais em quantidade e qualidade.
A valorização da literatura infantojuvenil mediante o processo tradutório
Com um breve panorama da nossa literatura infantojuvenil brasileira, percebese o quão valorosa e diversa é nossa produção. Contudo, qual o seu alcance? EvenZohar (1979) acredita que a sociedade seja constituída por diversos polissistemas que
se relacionam entre si e estão em constante modificação. Por exemplo, o polissistema
literário é composto de um agregado de sistemas, como os autores, o público e a
literatura traduzida, os que, por sua vez, também são sistemas múltiplos. Há vários
centros e periferias que, de acordo com a sociedade atual e seus valores, podem
mudar de lugar, ocupando um o lugar do outro.
Assim, a valoração de uma obra depende, além de tudo, das relações de poder
entre esses polissistemas. Por exemplo, o polissistema de literatura traduzida, sistema
integrante do polissistema literário, pode ocupar a posição primária, secundária ou
ambas. Na posição primária, a literatura traduzida ocupa o centro desse polissistema
por diferentes razões, por exemplo, quando não há produção local de determinado
gênero ou quando a população tem mais apreço pela estrangeira. Em uma situação
contrária, esse polissistema ocupa uma posição secundária quando o consumo de
literatura nacional é maior do que o de literatura traduzida. Por exemplo, na maior
parte da Europa e nos Estados Unidos. Também é possível observar o crescimento
desse movimento em alguns países latino-americanos, como a Argentina e o Chile,
onde os livros nacionais ocupam grande parte da lista dos mais vendidos. Contudo,
outros locais ainda sofrem a influência colonizadora e não desenvolveram ou não
apreciam a literatura nacional.
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Sobre a relação português-espanhol, a qual é o foco inicial deste projeto,
poderíamos acreditar que, devido à proximidade geográfica e linguística, é uma
parceria sólida e consistente. Não existem muitas informações e pesquisas a respeito
dessa relação, ainda mais se foca a literatura infantojuvenil. Contudo, em uma
pesquisa realizada em 2013 pela Fundação Biblioteca Nacional, observa-se que, na
primeira década do século XXI, traduziram-se ao espanhol, aproximadamente, 200
obras brasileiras – número que se refere à literatura como um todo, não só a
direcionada a crianças e jovens (TOMASINI, 2013).
Segundo essa pesquisa, Tomasini (2013) conclui que essa relação pode estar
enfraquecida devido i) à distância entre as publicações de cada país – às vezes,
países como Argentina só tomam conhecimento das obras brasileiras após sua
divulgação na Europa e nos Estados Unidos; ii) ao Brasil não ter produzido conteúdo
infantojuvenil suficiente para ter sua cultura reconhecida; e iii) ao português ser uma
língua periférica em relação ao espanhol, apesar de um maior reconhecimento nos
últimos anos.
Um aumento constante na produção da literatura infantojuvenil, assim como,
da sua crítica, leva-nos a discordar da segunda hipótese. A prática tradutória pode
atravessar esses limites culturais, mas depende do interesse público e privado. A
Fundação da Biblioteca Nacional criou dois programas de incentivo, o “Programa de
Apoio à Tradução” e o “Programa de Residência de Tradutores”. Essa iniciativa
possibilitou que, até 2013, 169 obras fossem traduzidas ao espanhol, assim como 82
ao alemão, 69 ao francês, 63 ao italiano e 56 ao inglês. Em relação à maior quantidade
para a língua espanhol, é interessante observar que a Espanha é o país que recebe
a maior parte das traduções, 87, o dobro do que a Argentina, com 43. Outros países
latino-americanos também foram contemplados, como México, com a produção de 19
obras, Chile com 9, Uruguai com 7, Peru com 2 e Bolívia e Colômbia só 1 (sendo a da
Colômbia uma tradução do ano 1991).
Com o objetivo de compreender essas relações, buscaram-se dados mais
recentes, com interesse especial no país argentino. Nessa procura, encontraram-se
algumas informações, mas de maneira dispersa ou incompleta. Percebe-se a
necessidade de um mapeamento sobre essa troca cultural, para que, primeiramente,
possamos enxergar os fatos e, assim, analisar as lacunas e ideias nela presentes.
Essa análise permitirá que, de maneira indireta, possamos encontrar novas
maneiras de valorizar a nossa própria cultura e literatura. Ao explorá-la a nível
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mundial, os paradigmas culturais pelos quais nosso país é conhecido (carnaval,
futebol e praia) sejam reconstruídas, enaltecendo outras partes também significativas
da nossa cultura.
Contudo, antes de olhar para fora, também é importante que analisemos qual
a posição da literatura infantojuvenil brasileira dentro do nosso polissistema,
investigando, por exemplo, se há preferência por literatura estrangeira e, se sim, a
razão para isto. Confirma-se a crença popular de que a população brasileira dá poucas
chances à sua produção literária, seja ela ou não considerada canônica dentro da
nossa sociedade? A partir desse estudo, será possível analisar se há, de maneira
efetiva, um pré-conceito em relação ao gênero literário infantojuvenil ou, ainda, uma
resistência à origem nacional.
Não é uma tarefa fácil criar espaço para a literatura brasileira em lugares que
já possuem uma tradição literária, é uma conquista que exige empenho e tempo. E,
nesse processo, o tradutor é de suma importância. Tomasini (2013) gerencia dois
ambientes virtuais que dão voz ao tradutor: os projetos Galeria e Papeles Sueltos.
Nesses espaços, o tradutor também ocupa a posição de artista (tradução como arte
literária), de escritor e editor, fazendo-se ouvir por meio de suas experiências
tradutórias compartilhadas com o leitor. Com movimentos como esse, o tradutor
conquista sua visibilidade.
A partir de inúmeros programas socioculturais, educadores, bibliotecários e
psicólogos têm parte de seus estudos dedicado à literatura infantojuvenil. Assim,
questiona-se “e como profissionais de literatura e tradução têm se voltado a esse
tema?”. Na procura por dados que fundamentassem esta questão, encontraram-se,
novamente, informações dispersas e incompletas. Durante esse levantamento,
chegou-se a outros questionamentos “De que maneira os tradutores têm colaborado
com essa valorização?” e, ainda, “O estudante de tradução tem acesso ao material de
maneira instigante, que o leve a perceber a importância desta literatura?”. Dessa
maneira, como na relação cultural Brasil-Argentina, também é importante aqui que as
informações sejam claras e disponíveis, de maneira a entender nosso papel de
tradutor frente à valorização da literatura infantojuvenil. Este estudo é guiado pelo
desejo de intensificar essa relação, partindo de um mapeamento do que têm sido
produzido e discutido no nosso país acerca desse tema.
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AS TRÊS PONTAS DO CHAPÉU: A LITERATURA, A LEITURA E A ESCOLA
Camila Augusta Valcanover
(SEEDPR)
Elisa Maria Dalla-Bona
(UFPR)
Introdução
A sociedade está permeada de situações e relações pautadas na leitura e
escrita, requisitos indispensáveis para o desenvolvimento das relações sociais,
tornando-se, portanto, práticas sociais. É preciso saber quando, onde, por que, para
quem e quem está escrevendo.
Nesse contexto, a leitura e a escrita caracterizam-se pelas diferentes
intencionalidades, contextos, textos e seus interlocutores. Torna-se necessário ao
indivíduo ser proficiente na prática da leitura e escrita para participar efetivamente do
contexto em que vive.
Desde 2015 Valcanover é professora da disciplina de Língua Portuguesa de
uma escola pertencente à rede estadual de ensino do Paraná e constatou que a
literatura era um mero apêndice naquela disciplina. Assim, foi tomada a decisão por
adotar como estratégia metodológica a pesquisa-ação, pois por meio dela seria
possível intervir naquela realidade para atuar na sua transformação.
Na pesquisa-ação “há uma ampla e explícita interação entre pesquisadores e
pessoas implicadas na situação investigada” (THIOLLENT, 1988, p. 16), assim os
alunos do 6º ano deixaram de apenas receber as aulas e passaram a atuar nelas
através das produções textuais e dos sentidos que construíam com os textos lidos e
produzidos, refletindo acerca de seus saberes e, de maneira colaborativa, sobre os
saberes dos colegas.
Outro aspecto importante considerado é que a pesquisa-ação atua na
valorização do docente na condição de sujeito reflexivo, pois permite a ele repensar
suas práticas e intervir na realidade, reduzindo a lacuna entre a teoria e a prática,
estimulando a resolução de problemas, melhorando a tomada de decisões e
aumentando a qualidade do trabalho profissional e das condições para o aprendizado
(MONTECINOS; GALLARDO, 2011).
Decidida a intervir naquela realidade a partir das sequências didáticas
sugeridas por Cosson (2006), a professora implementou em três turmas de 6o ano do
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Ensino Fundamental II (87 alunos, com idade entre 10 e 12 anos) diversas atividades
sistematizadas que culminaram com a leitura da obra A terra dos meninos pelados,
de Graciliano Ramos (2012). Foram 69 aulas (23 aulas em cada uma das três turmas)
ocorridas no período de setembro a dezembro de 2017.
A leitura na escola
Um dos objetivos fundamentais da escola é o desenvolvimento do hábito da
leitura. A leitura é fundamental para a formação dos sujeitos, bem como para a
construção de um conhecimento crítico para analisar e intervir na realidade. Assim,
faz-se necessário um conjunto de saberes prévios que considerem as experiências e
os conhecimentos do leitor. Soma-se a isso o fato de a literatura ser um fenômeno da
linguagem resultante de uma experiência existencial, social, política e histórica. Nessa
perspectiva, o texto literário é um objeto artístico e polissêmico que questiona
convenções e envolve o leitor num jogo de descobertas e redescobertas de sentido,
ajudando-o a compreender a si próprio, as culturas e o mundo em que vive.
Por se configurar como expressão humana e social, a leitura é caracterizada
por Cosson (2014a, p. 33) como um “poderoso fator de inclusão social”.
Na mesma obra, a partir dos quatro elementos de leitura, Cosson (2014a, p.37),
sugere uma cronologia sintetizadora das vertentes sobre leitura. A primeira vertente,
muito presente nas práticas escolares tradicionais, considera que ler é ouvir o autor;
a segunda coloca o texto como ponto de partida, limite e autoridade; a terceira vertente
considera a interação do leitor para com o texto, assim construindo sentido; a última
aponta para as teorias conciliadoras que compreendem a leitura como o
compartilhamento de sentidos em sociedade. A cronologia apresentada por Cosson
revela quatro perspectivas: o autor, o texto, o leitor e o contexto, como fundamentais
no processo de interação e construção de sentidos.
A leitura é, portanto, resultado de uma relação de alteridade. É encontro entre
leitor e autor e deve ser regulada por uma orientação cooperativa, através da qual o
leitor deve controlar suas idiossincrasias, a ativação de seus conhecimentos, a
influência de seus objetivos e a escolha de seus modos de ler - tendo sempre em vista
a materialidade do texto. Afinal, de acordo com Eco (2004), o leitor (ideal) deve manter
um "dever filológico" para com o autor, isto é, tem o dever de recuperar, com a máxima
aproximação possível, os códigos do emitente.
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Percebemos que a leitura de mundo se torna essencial para a vida dentro e
fora da escola e dos textos. Além disso, é implícito que leitura é interação entre texto
e leitor e leitores, o que pressupõe, portanto, diálogo. Nesse sentido, é válida a
colocação de Cosson (2014a, p. 35-36): “ler é um diálogo com o passado que cria
vínculos, estabelece laços entre leitor e mundo e outros leitores”.
É pensando na interação texto, leitor, mundo e leitores que Aguiar (1999)
caracteriza a leitura também como “atividade relacionada ao mundo circundante” que
“engloba uma multiplicidade de fatores quando ocorre”. A autora sugere que o livro “é
[...] produto cultural ativo, integrado ao sistema de trocas da comunidade, desde sua
criação até seu consumo”. (AGUIAR, 1999, p. 236). Essa afirmação presta um
importante serviço à escola à medida que dessacraliza o livro, pois dá importância à
interação texto/leitor.
É possível compreendermos que ler não é uma atividade meramente escolar.
Ler é uma atividade social, que nos move e orienta. Não é à toa que nos envolvemos
com a leitura, sobretudo com a leitura literária, e não é raro verificar que assim ocorre
também na escola. Nesse sentido, Yunes (2009) ressalta que a leitura, se não nos
afeta, não nos acrescenta.
Em um encadeamento lógico, concebemos que se trabalhamos no sentido de
melhorar a leitura, assim também o fazemos para a leitura de literatura, campo onde
também há uma série de dificuldades e limitações, tais como o inadequado trabalho
com o texto literário em sala de aula, em virtude de fatores como: a) a formação do
professor-leitor, que desconhece obras literárias de qualidade; b) dificuldade de
leitura, tributária de uma sôfrega caminhada de alfabetização que, muitas vezes, faz
com que os alunos se desmotivem da leitura. (LAJOLO, 1982). Não raro, a experiência
com a leitura e escrita na escola pode tornar-se um gatilho para a baixa autoestima,
por ser um processo difícil para muitos estudantes.
A realização de um trabalho de qualidade com o texto literário necessita mais
que decodificar o código, é o que expõe Aguiar:
[...]. Ler, no entanto, não é apenas decifrar um código: é perceber a
interligação lógica dos significados, as relações entre eles e, o que é mais
importante, assimilar o pensamento e as intenções do autor, posicionandose diante dele, utilizando conteúdos ideativos adquiridos em novas situações.
(AGUIAR, 1999, p. 153).

Essa definição demonstra que a atividade de leitura – porque atividade
comunicativa – requer um leitor ativo e participante. Claramente, o leitor é uma
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instância necessária ao ato de ler. Em vez de mero receptor, o leitor é coconstrutor do
sentido dos textos, atualizando-os na mesma medida de seu horizonte intelectual,
pessoal e cultural, que vai se alargando com as novas leituras que incorpora ao longo
da vida.
As perspectivas de Aguiar (1999) e Lajolo (1982) convergem à medida que
apontam para a necessidade da escola repensar as práticas de leitura, fazendo com
que a leitura e a literatura desempenhem sua função social. Nesta mesma direção
Colomer afirma que “a aprendizagem da literatura realiza-se em meio a um grande
desenvolvimento social de construção compartilhada do significado”. (2007, p. 139)
Leitura e alteridade. Leitura e acolhimento. Para que a obra literária se
concretize é fundamental a interação texto e leitor. A recepção do texto literário remete
à Poética de Aristóteles (1981), quando o autor ao conceber a poesia enquanto
mimese reconhece que a representação das ações humanas provoca um efeito sobre
o público. O efeito do texto sobre o público, sobre o leitor, é tema de estudo da Estética
da Recepção.
De acordo com um dos principais representantes da Estética da Recepção, Iser
(1996, p. 38), “ler é uma negociação do leitor com o texto, ou seja, o texto é tomado
como um conjunto de pistas que devem ser seguidas pelo leitor ou um espaço de
vazios que devem ser preenchidos pelo leitor”. A Estética da Recepção assume a
perspectiva do leitor. Segundo Jauss (1976, p. 168) uma obra “só se converte em
acontecimento literário para o seu leitor”, portanto é esse sujeito que afiança a
vitalidade e a continuidade do processo literário.
Jauss (1976) considera que entre o leitor e a obra estabelece-se uma relação
dialógica que não é fixa, já que, de um lado, as obras literárias mudam com o tempo
e de outro, o leitor interage com a obra a partir de sua bagagem cultural que interferirá
na recepção dessa obra. O leitor decodifica o texto literário considerando sua matriz
pessoal e cultural.
Para Jauss o leitor é um componente ativo que interfere no modo como as
obras circulam na sociedade. O leitor é um fator preponderante do sistema literário,
determinando as maneiras como uma obra será recebida e valorizada. A ação do leitor
não é singular, única, pois corresponde aos efeitos de um comportamento comum às
pessoas de determinado grupo social. Na concepção de Jauss, o leitor corresponde
ao horizonte de recepção ou acolhimento de uma obra. A obra se destaca, quando é
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notada pelo público leitor e pela crítica, ou seja, quando não se equipara ao horizonte
de recepção.
Zilberman (2008, p. 106) afirma: “A Estética da Recepção aposta na ação do
leitor, pois dele depende a concretização do projeto de emancipação que justifica a
existência das criações literárias.” Apropriando-nos das palavras de Zilberman, criar
um projeto de emancipação do leitor, do indivíduo, a partir da obra literária deveria ser
uma das formas de a escola trabalhar o texto literário.
A literatura na escola
Afinal, por que e como ensinar literatura? Antes de tudo, é necessário refletir
sobre a função social da literatura e o que se entende por literatura, o seu sentido
multidimensional. A definição clara do que se busca como objetivo, em relação aos
estudos literários, é o que norteia ou deveria nortear a prática pedagógica que
necessita estar ancorada em reflexões teóricas atualizadas de modo a, por meio de
metodologias eficazes, melhor orientar o corpo docente. A escolarização inadequada
ocorre não só com a literatura, mas com outras áreas do conhecimento. A
escolarização da leitura literária é inevitável, necessária e
[...] o que se pode criticar, o que se deve negar não é a escolarização da
literatura, mas a inadequada, a errônea, a imprópria escolarização da
literatura, que se traduz em sua deturpação, falsificação, distorção, como
resultado de uma pedagogização ou uma didatização mal compreendidas
que, ao transforma o literário em escolar, desfigura-o, desvirtua-o, falseia-o.
(SOARES, 2003, p. 22).

O que se questiona é de que maneira a leitura literária deve ser realizada para
que seja aproveitada potencialmente no espaço escolar do século XXI. O como ler,
segundo Bloom (2001), tem relação com os motivos e as aplicações da leitura, não
podendo dissociar o “como” do “porquê”. Refletir sobre a literatura na escola é pensar
a formação humana do estudante.
Ao tratar da escolarização da literatura, Cosson (2014a) aponta para os
tratamentos dados à literatura no ensino fundamental e no ensino médio: primeiro, a
literatura é tão abrangente ao ponto de considerar qualquer texto escrito como sendo
literário; no ensino médio, o ensino da literatura limita-se à história da literatura
brasileira, uma cronologia fragmentada. O autor é enfático: “estamos diante da
falência do ensino da literatura”. (COSSON, 2014, p. 23).
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Na obra Círculos de Leitura e Letramento Literário, Cosson (2014b) apresenta
no capítulo “A literatura em todo lugar”, sessões com títulos sugestivos, que
denominarei aqui de ensaios. No primeiro ensaio “A literatura em parte alguma”,
defende a premissa já apontada por Zilberman (2003) de que a literatura perdeu
espaço no cotidiano das pessoas, o que será refletido inclusive na escola, no
estreitamento do espaço destinado à literatura: “Se a presença da literatura é apagada
da escola, se o texto literário não tem mais lugar na sala de aula, desaparecerá
também o espaço da literatura como lócus de conhecimento”. (COSSON, 2014b, p.
15).
No segundo ensaio “A literatura em qualquer lugar”, Cosson relativiza o
estreitamento do espaço da literatura, apresentando a concepção de quem defende o
reposicionamento do livro no universo cultural:
Dessa forma, longe de ter diminuído o seu espaço social, a literatura estaria
em nossos dias experimentando uma nova forma de alargamento ao ser
difundida em diferentes formatos e veículos, usualmente em composição com
outra manifestação artística”. (COSSON, 2014b, p. 15).

No terceiro ensaio “A literatura em outro lugar”, Cosson apresenta o argumento
de que a literatura permanece a mesma, porém o suporte não é mais o livro, sim os
meios digitais:
Em uma visão mais ampla, a internet, em sua miríade de formas e facilidades
parece ser um verdadeiro oásis para a literatura e as limitações impostas pela
obra impressa, como nas bibliotecas virtuais, com suas vastas coleções de
obras nacionais ou estrangeiras em domínio público. (COSSON, 2014b, p.
20).

No quarto ensaio, “A literatura em todo lugar” apresenta a reflexão sobre a
permanência da literatura na escola e na sociedade.
O modo como o letramento literário é concebido na obra de Cosson (2014b)
revela-o como processo, como fenômeno dinâmico, não limitado a uma determinada
prática. O modo dinâmico do letramento literário permite que a literatura esteja em
todo lugar, título do último ensaio. Cosson retoma a acepção de letramento literário,
definida com Paulino: “O processo de apropriação da literatura enquanto construção
literária de sentidos” (PAULINO; COSSON, 2009, p. 67).
Ao longo da obra, Cosson (2014b) apresenta diferentes modos de ler a
literatura, práticas docentes que possibilitam que, a partir do letramento literário, sejam
criados círculos de leitura dentro e fora da escola. Seria, então, o círculo de leitura um
desdobramento do letramento literário.
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O círculo de leitura permite a ampliação da construção de sentidos proposta
pelo letramento literário. Segundo o autor, “Os círculos de leitura são espaços de
compartilhamento organizados para que o diálogo em torno de uma obra seja também
um lugar onde leitores se reconheçam como membros de uma comunidade”.
(COSSON, 2014b, p. 179).
Formar uma comunidade de leitores deveria ser uma das funções da escola.
Para que essa comunidade se forme é necessário que o trabalho de mediação
desempenhado pelo professor seja eficiente.
A escola como espaço-tempo de leitura
A comunidade de leitores é fundamental para o letramento literário.
Compartilhar experiências de leitura é importante para a construção de sentido, para
o incentivo à leitura e também para vivenciar a dimensão socializadora da literatura
que proporciona o sentimento de pertencimento a uma comunidade de leitores com
referências e cumplicidades mútuas (COLOMER, 2007). O compartilhamento de
leitura, conforme Colomer (2007) envolve comunicar o entusiasmo pelo texto,
construir coletivamente o significado e socializar possíveis conexões entre livros.
Ao analisarmos o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola estadual onde
a pesquisa foi aplicada, encontramos nos marcos conceituais as concepções de:
homem, sociedade, escola, educação, cultura, trabalho, tecnologia, cidadania,
conhecimento, ensino-aprendizagem, avaliação, currículo, infância e adolescência,
letramento e gestão, citados aqui na ordem em que aparecem no documento.
Desde 2005, o Projeto Político Pedagógico, vem sendo construído com a
participação de toda a comunidade escolar. Ao abordar a concepção de letramento, o
documento afirma:
Letramento é o resultado da ação de ensinar a ler e escrever. [...] É usar a
leitura e a escrita para seguir instruções (receitas, bula de remédio, manuais
de jogo), apoiar à memória (lista), comunicar-se (recado, bilhete, telegrama),
divertir e emocionar-se (conto, fábula, lenda), informar (notícia), orientar-se
no mundo (o Atlas) e nas ruas (os sinais de trânsito). (PROJETO POLÍTICO
PEDAGÓGICO, 2010, p. 36).

Assim, percebemos que a escola, por meio do PPP, concebe o letramento
como o uso social da leitura e escrita. Até o início do segundo semestre de 2017,
priorizamos a realização da sequência didática básica com o objetivo de fortalecer as
habilidades de leitura e interpretação textuais, utilizando o acervo disponível na
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biblioteca da escola, preparando as turmas para o desenvolvimento da sequência
didática expandida a partir de agosto de 2017. As leituras foram feitas em todos os
espaços da escola: na biblioteca, no refeitório, sob o ipê amarelo, florido no mês de
agosto, na quadra de esportes, na área coberta... A escola vestiu-se de leituras.
Ao escolhermos a obra para o desenvolvimento do letramento literário,
consideramos o seguinte esclarecimento: “Se o compromisso da obra não é com o
literário ou ele não ocupa o primeiro plano da obra, se a obra não se constitui como
objeto estético em primeiro lugar, ela não deve ser considerada literária”. (COSSON;
PAIVA, 2014, p. 493). A obra A terra dos meninos pelados, de Graciliano Ramos é
literária, pois se constitui como objeto estético ao contemplar em primeiro plano a
literatura. Cosson e Paiva (2014) avaliam a literariedade de um texto de acordo com
três lógicas: a lógica do objeto estético, da qualidade dos textos e da diversidade das
obras. Os autores ressaltam que, como objeto estético, o texto literário não deve ter
finalidade didática, moralista nem doutrinária.
No parágrafo anterior, caracterizamos a obra de Graciliano Ramos como objeto
artístico, o que atende a primeira lógica. O segundo critério apontado pelos autores
também é atendido na obra em questão: A terra dos meninos pelados (2012) foge dos
clichês e estereótipos, contribuindo para uma nova forma de ver o mundo. O último
critério, a diversidade, pode ser analisado sob três pontos: temas diferentes e de
interesse do aluno; representação de variados aspectos da sociedade e níveis
diferentes de complexidade de elaboração do texto, todos atendidos pela obra
escolhida.
A escolha pela obra de Graciliano Ramos também foi feita pelo viés temático:
a indiferença, a rejeição e o poder da imaginação como forma de amenizar o
sofrimento dos indivíduos.
Embora seja desejável que as ações pedagógicas em favor à leitura literária
partam dos estudantes (COSSON, 2014a), é importante que o professor questione a
si mesmo essa noção de preferência. De acordo com Colomer (2007), não basta que
as práticas de leitura literária estejam centradas no prazer para garantir o letramento
literário, pois isso causaria efeitos perversos: não faria sentido que a literatura fosse
ensinada na escola, pouco se poderia fazer para alargar os horizontes culturais dos
estudantes. Os estudantes gostam realmente de tal tema ou de tal gênero em
comparação a tantos outros ou porque são os únicos que lhes foram devidamente
apresentados? Mortatti (2014) lembra que para discriminar valores e selecionar obras
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de maior qualidade é preciso saber discernir o que é gosto daquilo que é hábito e
repetição.
Outras justificativas podem ser apresentadas para escolha da obra: o passo
inicial na leitura dos clássicos, dos autores canônicos; a ampliação de vocabulário; a
possibilidade de promover a intersecção entre a literatura e a história; a experiência
da literatura como forma de intervir na realidade.
Uma vez definida a obra literária que seria lida pelas turmas, o passo a seguir
foi buscar um método que norteasse a prática com o letramento literário com as turmas
do 6º ano. A opção foi pelo sugerido por Cosson (2014a) em sua obra Letramento
literário. Teoria e prática, na qual apresenta a sequência didática básica e a
expandida. A sequência didática básica possui quatro passos: motivação, introdução,
leitura e interpretação. Como revela o nome, a sequência didática expandida agrega
novos passos à sequência didática básica: contextualizações, segunda interpretação
e expansão. Seguem brevemente detalhados os passos da sequência didática
expandida:
1. Motivação: é uma atividade de preparação para a entrada no universo ficcional
criado pelo autor. É fundamental que as práticas de motivação sejam organizadas
para estabelecerem laços estreitos com o texto a ser lido posteriormente. É papel de
o professor planejar e executar atividades de motivação que envolva leitura, escrita e
oralidade.
2. Introdução: é o momento em que o autor e a obra, de modo geral, são apresentados
aos leitores. É importante que o professor desperte a curiosidade do leitor e justifique
os motivos da escolha daquela obra, evitando fazer uma síntese da história e, assim,
eliminando o prazer da descoberta; é fundamental apresentar fisicamente a obra aos
alunos e explorar os seus paratextos (orelhas, contracapa, prefácio), além de provocálos para que levantem hipóteses sobre o texto.
3. Leitura: consiste na leitura propriamente dita e também envolve o acompanhamento
da leitura. O professor deve acompanhar o processo de leitura para auxiliar os alunos
em suas dificuldades. Há diferentes atividades a serem propostas como intervalos:
leitura conjunta de um capítulo ou trecho de capítulo; conversa com a turma sobre o
andamento da história; leitura de outros textos menores que tenham alguma ligação
com o texto maior e que “teçam aproximações breves entre o que já foi lido e o novo
texto” (COSSON, 2014a, p. 63). Com os intervalos o professor poderá perceber as
dificuldades de leitura dos alunos e ajudá-los a resolvê-las ou a equacioná-las.
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4. Primeira interpretação: é um momento de introjeção da obra na história de leitor do
aluno. Após a leitura da obra, o leitor sente a necessidade de falar sobre o que leu e
expressar o que sentiu.
5. Contextualização: consiste em ler a obra dentro do seu contexto. Cosson sugere
sete contextualizações, mas ressalta que há muitas outras possíveis: teórica (procurar
explicitar as ideias que sustentam ou estão encenadas na obra), histórica (abre a obra
para a época que ela encena ou o período de sua publicação), estilística (estilos de
época ou períodos literários), poética (estruturação ou composição da obra), crítica
(trata da recepção do texto literário), presentificadora (relações do tema com o
presente) e temática (falar sobre o tema ou os temas tratados na obra).
6. Segunda interpretação: esta etapa objetiva a leitura aprofundada de um dos
aspectos da obra (personagem, tema, estilo, relação com questões históricas ou
contemporâneas etc.) que conduz a um aprofundamento da interpretação inicial. Deve
resultar em compartilhamento da leitura. É fundamental que seja feito o registro final
que evidencie o aprofundamento da leitura.
7. Expansão: concluída a leitura, com a mediação do professor, é o momento de
investir nas relações textuais, ou intertextualidade. É quando professor e alunos
propõem novas leituras que propiciem o estabelecimento de relações da obra lida com
as que lhe são anteriores.
O percurso sugerido pelos passos da sequência didática expandida não
restringiu as ações apenas à leitura da obra A terra dos meninos pelados, embora
este fosse o principal objetivo. Foram realizadas atividades complementares de
natureza artística, exploradas as ilustrações presentes na obra, executadas
pesquisas, empreendidas análises da arquitetura do texto e da linguagem usada pelo
autor, debatidos diferentes temas suscitados pela obra, escritos textos autorais de
natureza literária, realizadas análises comparativas de textos literários, dentre outras.
Chegando a esse momento percebemos que o letramento literário proposto
por essa metodologia se concretiza seja nas produções (epílogos, ilustrações e
reflexões), seja na formação do leitor. Mais que desenvolver os passos da
metodologia, trilhamos o caminho para a construção de estudantes críticos, criativos
leitores e autores de textos literários.
É evidente a importância da formação do professor, como questão
institucional. Para que a leitura literária seja efetivada com qualidade, é necessário
que o mediador (professor) saiba, imprescindivelmente, selecionar textos de
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qualidade estética e linguística. Se não uma seleção com base em critérios estéticos,
que pelo menos seja a partir da possibilidade do encontro efetivo entre leitores e texto.
Nesse caso, o problema estético não é sanado, mas com a devida mediação, ainda é
possível a conscientização dos alunos sobre o que é e como se lê literatura.
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“A INTERDISCIPLINARIDADE É CONSTITUTIVA DA LITERATURA”: ANÁLISE
DA PERCEPÇÃO DE UMA PROFESSORA DA REDE PÚBLICA SOBRE O
ENSINO DE LITERATURA
Rodolfo Dantas Silva
(UFPB)
Bruna Costa Silva
(UFPB)
Edneide Maria Ferreira Santos
(UFSC)

Uma breve introdução
É notável que as reflexões sobre o ensino de literatura têm sido centro de várias
discussões. Congressos, seminários, colóquios, dentre outros eventos científicos,
exploram cada vez mais essa temática, isto, na tentativa de responder às lacunas
apresentadas pelos docentes, e sobretudo, contribuir para um ensino literário que não
esteja pautado apenas no paradigma historicista, no qual a ênfase se dá nas escolas
literárias, autores canônicos, datas e contextos históricos.
No ensino médio, especificamente, sabemos que é muito comum nos
depararmos com o discurso, por parte dos professores, de que os alunos não
possuem desejo pela leitura literária. Certamente, porque requer um olhar mais crítico
e aguçado no trabalho com a linguagem. Logo, não conseguem atrair os jovens, e
recaem no ensino do texto literário como pretexto para o ensino de outros assuntos.
Nesse direcionamento, buscando refletir sobre literatura e ensino, cabe-nos
aqui um questionamento: como tem sido abordada a literatura no ensino médio?
Consideramos que, apesar de recorrente, trata-se de uma questão que ainda gera
inúmeras problematizações entre professores e pesquisadores da área; o que nos
permite interesse pela discussão aqui empreendida.
Assim, buscamos discutir acerca do ensino de literatura na educação básica,
especificamente, no ensino médio, com o objetivo de refletir a construção de possíveis
caminhos para a constituição do processo de ensino-aprendizagem. Para alcançar o
objetivo proposto, aplicamos questionários com quatro professores que atuam no
ensino médio da Escola Estadual de Ensino Médio Alzira Lisboa, situada na cidade
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de Jacaraú-PB. No entanto, ressaltamos que apenas uma professora devolveu as
respostas do questionário, conforme mostraremos em nossa análise. Usamos, para
ancorar essa análise, os postulados teóricos de Antunes (2009), Martins (2006) e Filho
(2016), entre outros estudiosos que apontam o trabalho com a literatura de forma a
articular o autor-texto-leitor.
Estruturamos nosso trabalho da seguinte forma: primeiramente, trazemos uma
breve discussão sobre a literatura no ensino médio; em seguida, damos voz à
professora em atuação, a partir do questionário aplicado, buscando compreender a
função da literatura, a relação língua e literatura, e os instrumentos e metodologias
adotadas em sua prática docente; por fim, apresentamos nosso olhar concernente ao
tema discutido.
A Literatura no Ensino Médio
Não se pode negar que a literatura, nos diversos níveis de ensino, é carente de
noções e práticas que despertem o aluno/leitor para o diálogo interdisciplinar, para a
leitura literária por prazer; em outras palavras, que convide o sujeito a desfrutar de um
diálogo mais aproximado com o texto literário. Em meio a esse contexto, é comum
depararmo-nos, por muitas vezes, com o ensino da literatura limitado às
características das escolas literárias e levantamento dos autores e obras da época.
De acordo com Rosing (1988, p.14), “o que vem acontecendo no Brasil é uma prática
de ensino de literatura predominantemente empírica, em que é considerada, ou por
omissão ou por desconhecimento, a natureza da leitura, da literatura e suas
implicações”.
Partindo dessas reflexões, julgamos interessante analisar a percepção
construída pelo professor acerca do trabalho com a literatura em sala de aula no
ensino médio, tendo em vista a necessidade de discutir o “como” ensinar literatura, na
perspectiva de ressignificar o viés puramente historicista como modo de trabalhar
literatura. Afinal, um dos fatores que tem perpassado e feito com que esse tipo de
ensino se perpetue é o “apagamento” das orientações na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBEN/1996) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s).
A esse respeito, Segabinazi esclarece que
a questão é que os parâmetros não deixaram muito claro aos professores o
que poderiam ou deveriam fazer para promover a formação do leitor, apenas
trataram de dizer que para não cometer equívocos no estudo do texto literário
seria necessário contribuir para a formação de leitores ‘capazes de
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reconhecer as sutilezas, as particularidades, os sentidos, a extensão e a
profundidade das construções literárias’. (SEGABINAZI, 2016, p. 84).

Nesse sentido, no que concerne à coleta de dados para esse trabalho,
realizamos a aplicação de um questionário, com quatro professores de literatura, da
rede pública de ensino, a saber, da Escola Estadual de Ensino Médio Alzira Lisboa,
locus deste estudo, situada no município de Jacaraú-PB. Esses professores, também,
ministram as disciplinas de Língua Portuguesa e Produção textual, no ensino médio.
As perguntas do questionário versam, basicamente, sobre: a) a função da literatura;
b) metodologia(s) e instrumento(s) utilizados; c) a abordagem da literatura no livro
didático; d) a possibilidade de trabalhar língua e literatura; e) a inserção dos autores
contemporâneos nas leituras.
Dos quatro professores, apenas uma respondeu e devolveu o questionário aos
pesquisadores, em tempo hábil. Por essa razão, optamos, por preservar o caráter
unitário do objeto em análise, caracterizando esta pesquisa como um estudo de caso,
uma vez que consiste na análise de um determinado contexto, o qual não nos permite
fazer generalizações.
Nas respostas da professora fica bastante demarcada a ênfase em
proporcionar um ensino de literatura menos “engessado”, tendo em vista a
necessidade de um despertar pela leitura, visando o desenvolvimento de leitores que
reconheçam o valor estético e um novo olhar sobre o universo por meio do texto
literário. Nesse sentido, é importante levar em conta que “a leitura literária é essencial
não apenas para a formação do leitor, mas para a formação do ser humano que é a
razão maior de toda educação – é sobre essa formação, em última instância, que trata
a tradição do ensino da literatura. (COSSON. 2010, p. 67)
Mediante a necessidade de refletir esse ensino da literatura, passamos, a
seguir, à análise das respostas fornecidas pela docente:
Qual a percepção da professora sobre a literatura no ensino médio?
Na sua opinião, qual a função da literatura no ensino médio?
Quando indagada a respeito da função que a literatura exerce, a docente
apresenta uma resposta, na qual fica bastante demarcada a concepção do texto
literário como fonte prazer, de apreciação, de arte, sobretudo, de possíveis diálogos
com outros objetos, isto é, além do texto verbal. Observemos:
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Analú47: São muitas as funções da literatura no ensino médio: desenvolver
o senso estético diante do texto literário, mas também das demais artes que
estão sempre a dialogar com a literatura (pintura, música, escultura, etc.);
possibilitar o acesso a leituras que extrapolam o sentido da linguagem
denotativa; ter acesso a diferentes formas de expressar e sentir as
emoções; conhecer as várias manifestações literárias, escolas, autores,
estilos etc. e o papel social que cumpriram naquela época e que cumprem
até hoje. Em síntese, ler, compreender e produzir considerando os múltiplos
recursos estilísticos disponíveis a partir do trabalho inventivo com a
palavra, a fim de desenvolver um olhar sensível diante do mundo.

O foco no leitor é bem frisado pela professora, principalmente, quando faz uso
dos verbos “possibilitar” e “desenvolver”. Desse modo, entendemos que a função
literária não está centrada no autor, no texto, apenas, mas nas possibilidades de
desenvolver nesse leitor da obra/texto as sensações que a literatura proporciona. Nas
palavras de Perrone-Moisés (2016, p. 75), “a literatura dá conhecimento, aguça a
visão do real, exerce a função crítica e utópica (no sentido de explorar os possíveis)
e, last but not least, dá prazer.”
Nesse direcionamento, a professora também esclarece que através da
literatura é possível “conhecer as várias manifestações literárias, escolas, autores,
estilos etc. e o papel social que cumpriram naquela época e que cumprem até hoje”.
Ressaltamos que ao fazer menção às escolas literárias, Analú traz uma perspectiva
que caminha para o estabelecimento de relações e diálogos entre passado e presente.
Entendemos, pois, que ela não se detém na história pela história, mas utiliza esse
aspecto como um caminho que irá possibilitar o aluno a entender o lugar da produção
literária “e o papel social que cumpriram naquela época e que cumprem até hoje”.
Logo, a docente sintetiza sua resposta dando ênfase a ideia de “trabalho
inventivo com a palavra”. Esse discurso remete a um cuidado, por parte da professora,
em desenvolver, no aluno, por meio da literatura, a possibilidade do encanto, do
mistério, da surpresa, da criação, do “novo”, enfim, da arte da palavra. Afinal, a
literatura é arte e é por meio do:
[...] contato com a arte da palavra, com o prazer estético da
criação artística, com a beleza gratuita da ficção, da fantasia e
do sonho [..]. Leitura que deve acontecer simplesmente pelo
prazer de fazê-lo. Pelo prazer da apreciação, e mais nada. Para
47 Foi escolhido pseudônimo para preservar a identidade da professora colaboradora desta
pesquisa.
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entrar no mistério, na transcendência, em mundos de ficção, em
cenários de outras imagens, criadas pela polivalência de sentido
das palavras. (ANTUNES 2009, p. 200).

Nesse sentido, compreendemos que o papel da literatura vai muito além do
cumprimento do conteúdo programático para a sala de aula, uma vez que extrapola
os limites dessa situação escolar, tendo a leitura literária forte influência na vida de
cada aluno.
Observemos, a seguir, como a professora se posiciona quando questionada a
respeito da leitura dos textos literários.
Ao realizar a leitura de textos literários com seus alunos, qual é o seu maior
objetivo?
Sobre o trabalho com os textos literários, Filho (2016, p. 63) assevera que
“Muitas vezes, o aluno deixa de vivenciar efetivamente a leitura da obra pela
imposição de responder a uma série de atividades tradicionais e pré-moldadas, que
visam tão e somente aferir sua competência de leitura mais superficial [...]”. é evidente
que, quando se dá nessas condições, a leitura literária é, muitas vezes taxada como
“chata” pelos alunos que precisam realizar esta atividade. A esse respeito, notemos
que
Os jovens do ensino secundário gostam de saber como as coisas são feitas
e como funcionam, e um texto literário é um artefato que pode ser examinado
como tal. Para tanto, o professor dispõe de uma formação teórica universitária
que ele pode utilizar, sem pretender transformar os secundaristas em
especialistas (Perrone-Móisés, 2016, p. 78).

Corroborando essa perspectiva, a fala de Analú evidencia que no ensino de
leitura literária deve-se despertar, antes de tudo, a promoção de uma leitura por
prazer, notemos:
Analú: Inseri-los em práticas sociais que promovam o prazer pela leitura,
o acesso a novas formas de significar, a interpretação crítica dos textos,
considerando o contexto de produção do autor e do leitor, ou seja, o aluno
precisa percorrer esses dois momentos para compreender as produções
literárias.

Subjacente ao discurso da professora, depreendemos uma concepção da
teoria da estética da recepção. Isso se deve ao fato de que nos é apresentada uma
relação dinâmica entre autor, obra e literatura, no momento em que a professora
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considera a necessidade de levar em conta o contexto de produção, o autor e o leitor,
para que haja a compreensão das produções literárias. Ou seja, no percurso de leitura
frente ao texto literário, o aluno constrói suas impressões, experiências e sensações,
através da inserção em uma prática social na qual o prazer pelo texto é suscitado,
levando-se em consideração o outro (autor), o eu (leitor) e a obra literária (texto).
Desse modo, observamos que a professora tem como objetivo maior, em suas
aulas de leitura de textos literários, um diálogo entre autor-texto-leitor na troca de
sentidos e significação que a obra adotada sugere ao seu aluno. Não obstante, é
dessa forma que a leitura na escola precisa ser compreendida: como um ato dialógico
entre os atores envolvidos no ato de ler.
Como bem pontua Ivanda Martins (2006, p.95), “o ato de ler precisa ser
compreendido como prática social. É necessário ler literatura para experienciar o
texto, transformar-se no ato da leitura, entender o mundo contido nos textos,
articulando-o com a realidade empírica”.
Além dos aspectos já pontuados, questionamos a docente a respeito do
trabalho entre língua e literatura, e obtivemos os dados apresentados abaixo.
É possível trabalhar língua e literatura? Como?
No que tange ao ensino de língua e literatura, nossa entrevistada evidencia a
possibilidade de trabalhar estes aspectos por meio da produção escrita de gêneros.
Nesse sentido, a professora sustenta uma alternativa que deve ser levada em
consideração para o trabalho interdisciplinar entre língua e literatura:
Analú: Claro que sim. De várias formas: na produção de gêneros, como
ocorreu ao longo das Olimpíadas de Língua Portuguesa, os conteúdos de
língua e literatura dialogavam constantemente, na produção dos gêneros
crônica literária, poema, memórias literárias.

Além dos elementos evidenciados no excerto, as Olímpiadas de Língua
Portuguesa também foram pontuadas como uma alternativa, inclusive, trabalhada em
sua prática docente. Nesse sentido, a professora afirma que busca contemplar a
produção de textos literários em diálogo com os conteúdos de língua. No entanto, com
relação à prática metodológica, as respostas foram vagas, quanto aos instrumentos
utilizados, bem como não ficou claro o processo de como trabalhar esses gêneros
integrados à língua.
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Em relação a isso, lembramos que se faz necessário a compreensão do
professor no sentido de que “[...] mais que um conhecimento literário, o que se pode
trazer ao aluno é uma experiência de leitura a ser compartilhada.” (COSSON, 2011,
p. 23). Portanto, para que a literatura cumpra com o seu papel na escola é
indispensável a realização da leitura efetiva dos textos literários, no entanto, é
importante ressaltar que essa leitura não deve ser feita de modo assistemático,
buscando apenas o prazer absoluto do ler.
Um outro aspecto levantado no questionário apresentado a professora
evidenciou os autores das obras literárias, conforme segue.
Você trabalha com a leitura de autores recentes, ainda não pertencentes ao
cânone literário? Por quê?
Ao dar vez ao trabalho com os best-sellers, a professora evidencia a
necessidade de não ficar presa aos autores consagrados, ou melhor, aos canonizados
da literatura, vejamos:
Analú: Trabalho sim, pois eles me aproximam muito dos alunos. A partir do
momento que diálogo com os best-sellers, “A Culpa é da Estrelas”, “Cidades
de Papel” de John Green, “Diário de uma paixão”, de Nicholas Sparks, ou dos
poemas de Zack Magiezi, por exemplo, fico mais próxima dos gostos e
interesses desses jovens leitores e do meu objetivo de inseri-los em
práticas de leitura dos cânones da literatura nacional e universal.

Em primeiro lugar, vale pontuar que, na fala da professora, a voz do aluno está
sendo priorizada, como também, que ele está sendo visto como o protagonista nesse
processo de ensino. Mediante esse contexto, não se há de negar que, por um lado,
os livros didáticos estão sempre direcionando o que “deve” ser lido, dando maior
visibilidade aos “célebres” autores da nossa literatura; por outro, as leituras dos
professores e novos pontos de vista têm interferido nessa prática, de modo que as
obras mais contemporâneas vêm encontrando lugar para trabalho em sala de aula.
sem dúvida, é preciso que a escola incentive a leitura de obras clássicas, mas
o ensino de literatura não pode ficar confinado apenas à tradição clássica. É
imprescindível que o professor reavalie suas leituras, a fim de também levar
a produção de autores contemporâneos para a sala de aula, até com o
objetivo de questionar o cânon literário. (MARTINS, 2006, p. 90).

Nesse sentido, na resposta de Analú é possível depreender essa abertura aos
autores contemporâneos, de modo que o gosto de seus alunos leitores é respeitado
e, sobretudo, aproveitado como uma porta de entrada para realizar os objetivos
traçados pela docente. Vale, pois, destacar, conforme Antunes (2009, p. 201) já
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afirma, que “o gosto por ler literatura é aprendido por um estado de sedução, de
fascínio, de encantamento. Um estado que precisa ser estimulado, exercitado e
vivido”.
A aproximação com os alunos e a ponte que estabelece entre as obras,
objetivando assim, direcioná-los/inseri-los, posteriormente, nas leituras de textos e
autores do cânone, revelam a busca pela formação desse jovem leitor, que não se
restringe às listas de autores presentes nos vestibulares/ENEM, mas que visa a
formação de um sujeito crítico e social, que deve vivenciar suas emoções e prazeres
no e pelo texto literário.
Considerações finais
A análise empreendida ao longo do texto evidencia a importância de se refletir
acerca das concepções e práticas docente, no sentido de compreender a construção
do prazer pela leitura, já que, é a partir das experiências vividas e, na maioria das
vezes, direcionadas pelo professor que o aluno despertará para o mundo da leitura
literária.
No que se refere à professora que colaborou com a nossa pesquisa,
destacamos uma abertura de perspectivas frente aos novos olhares para o trabalho
com a literatura na educação básica. A postura revelada pela docente evidencia uma
compreensão da aula de literatura para além do ensino das escolas literárias, de modo
que o texto literário tem espaço no processo de ensino, construindo-se de forma sólida
a interação autor-obra-leitor.
Diante disso, acreditamos ser possível uma reconstrução do lugar da literatura,
vigente na escola até então. No entanto, ressaltamos que, para que isso seja efetivado
de forma satisfatória, faz-se necessário um espaço aberto e de condições favoráveis
para a ação e atuação dos professores.
Ressaltamos, por fim, que o trabalho com a literatura no ensino médio é
indispensável para o desenvolvimento pleno do senso crítico, ético e social do aluno
enquanto leitor. Cabe, pois, ao docente, enquanto mediador das atividades, perceber
o contexto de cada turma, buscando viabilizar a maneira mais adequada de trabalhar
o texto literário e a língua, dentre outros aspectos.
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A FORMAÇÃO DE LEITORES NO ENSINO MÉDIO COM A UTILIZAÇÃO DO
MÉTODO RECEPCIONAL
Clóvis Maurício de Oliveira
(UNESP – Assis/SP)
Eliane Aparecida Galvão Ribeiro Ferreira
(UNESP – Assis/SP)
Introdução
A preocupação com a formação do leitor literário tem tomado uma grande
proporção, principalmente no que diz respeito a uma abordagem receptiva e
significante para os leitores em sala de aula. Por isso, visamos refletir sobre a
recepção da obra Minha vida de menina (1942), de Helena Morley, por jovens do
Ensino Médio. Para tanto, teremos como referência alguns conceitos da Estética da
Recepção e do Efeito, tendo como principal ponto de partida as noções de leitor
implícito (ISER, 1996 e 1999) e horizonte de expectativas (JAUSS, 1994). A partir
desse aporte teórico, objetivamos compreender de que maneira os leitores, ao
receberem esse texto, dialogam com a obra e como reorganizam discursivamente
essa compreensão da leitura. Para tanto, apoiaremo-nos no Método Recepcional, de
Vera Teixeira de Aguiar e Maria da Glória Bordini (1993), como ferramenta de
proposta para a atividade de leitura.
Acreditamos que o Método Recepcional, através da atitude participativa do
aluno em contato com os diferentes textos, fará com que essa experiência permita a
ele a construção de sentido, através de leituras que desafiem sua compreensão e
nessa medida auxiliem na emancipação do sujeito.
A abordagem dos textos literários em sala de aula está na maior parte do tempo
atrelada ao estudo das características histórico-sócio-culturais dos movimentos
literários e/ou ao ensino da gramática, como pretexto para a realização de atividades
de análise sintática. Essas abordagens vêm configuradas em alguns livros didáticos
e/ou em apostilas de cursinhos com preparação específica para exames vestibulares.
Assim, esse processo impede que o aluno tenha uma vivência concreta com os textos
literários, difundindo, a falsa ideia de que estão formando leitores com proficiência,
quando de fato estão focados apenas em uma leitura que visa à classificação
esquemática.
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Conforme, Egon de Oliveira Rangel:
[…] o leitor proficiente é aquele que tem objetivos definidos e sabe avaliar,
em cada situação de leitura, se dispõe do tempo e dos recursos necessários
para atingi-los. Sabe reconhecer o gênero em que se apresentam os textos
que precisa ler [...]. Assim, sabe fazer previsões acertadas e constrói
progressivamente os quadros interpretativos que se impõem à compreensão.
Ao identificar o tema, mobiliza conhecimentos prévios e percebe logo quais,
dentre eles, são pertinentes para o processo de compreensão; domina
tipologias textuais e é capaz de perceber os diferentes jogos que o mesmo
texto pode fazer com elas. Por fim, diante da escrita aparentemente muda,
aprende a reconhece as vozes que ecoam. E com tudo isso, se for também
um pouco esperto e tiver motivos para tanto, aprende a ler nas entrelinhas e
percebe os famosos vieses ideológicos. (2005, p. 152).

Como se pode notar, no trabalho com a leitura. Não se trata de arrancar o texto
literário, bem como seu autor, em um contexto histórico, verificando sua posição no
cânone e estudando sua fortuna crítica. Na formação da competência de um leitor, é
necessária a mediação, o debate em sala de aula e a reflexão para que a leitura
literária seja dinâmica e o texto literário possa ser revelado em toda sua potencialidade
de sentidos.
Jauss (1994, p. 7) explicita que “uma descrição da literatura que segue um
cânone em geral preestabelecido e simplesmente enfileira vida e obra dos escritores
de forma cronológica não constitui [...] história alguma: mal chega a ser o esqueleto
de uma história”, já que a qualidade e a categoria de uma obra literária denomina-se
pelo caráter de posterioridade e de recepção junto aos receptores. Pensar a literatura
nessa formação inadequada de leitor proficiente é conferir uma prática apenas
instrumental da abordagem do texto literário em cima de dados históricos, e ficar preso
a essa classificação historiográfica resulta numa depreciação do contato efetivo do
leitor com o texto literário de maneira livre.
Nesse sentido, corroborando as afirmações de Zilberman (1989), o mérito
principal da Estética da Recepção é que ela tem por ponto de partida o leitor. Para
tanto, considera a importância do leitor implícito na feitura do próprio texto, ciente que
nele se projeta um provável leitor, o empírico.
O leitor configura-se desse modo, como uma entidade importante nessa
apreciação da obra literária, visto que seu processo de apreciação e especulação do
texto está ligado aos seus referenciais, de tal modo que Eagleton (2001, p. 105) afirma
que:
O leitor estabelece conexões implícitas, preenche lacunas, faz deduções e
comprova suposições – e tudo isso significa o uso de um conhecimento tácito
do mundo em geral e das convenções literárias em particular. O texto, em si,
não passa de uma série de “dicas” para o leitor, convites para que ele dê
sentido a um trecho de linguagem [...]. A obra cheia de “indeterminações”,
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elementos que, para terem efeito, dependem da interpretação do leitor, e que
podem ser interpretadas de várias maneiras.

Portanto, esse leitor em formação também se intitula com o papel de construtor,
coautor. Por sua interação com o texto, ele constrói um objeto coerente a partir das
dicas do texto e de sua visão de mundo. Tal experiência com o texto é a realização
de um efeito estético efetuado pelo leitor.
Compagnon (2010) assegura que o sentido pode ser o efeito que o leitor prova
ao se deparar com a leitura literária, então esse sentido não é um objeto que existe
antes da leitura, ele se cria, também, a partir dela. Por isso que Iser (1979) traz a ideia
do leitor implícito, como proposta ao leitor real, definindo um campo mais receptivo da
composição do sentido do leitor real sobre o texto. Essa experiência de formação está
para uma relação simultânea do leitor implícito (na estrutura textual) com o leitor
real/empírico (no ato performático). Há, no caso, uma relação de presença, em que
um leitor empírico se projeta sobre outro inscrito no texto – implícito.
Notamos, então, a importância da leitura literária já que as Orientações
Curriculares para o Ensino Médio (2006) afirmam que o discurso literário é diferente
dos outros, pois seu alcance vai além da construção pragmática da língua. Tal
discurso realiza uma ruptura com a linguagem usual, denotativa. A mediação em sala
de aula justifica-se pela possibilidade de desenvolver a percepção do leitor,
favorecendo a descoberta de sentidos, e seu senso crítico. Pela leitura do texto
estético e libertário, o jovem reflete sobre o meio em vive, sobre as relações em
sociedade e, nesse processo, adquire coragem para suas próprias batalhas, por sua
vez, constitutivas de sua subjetividade,
Nesse sentido, a pesquisa gira em torno do seguinte questionamento: Será que
o Método Recepcional facilita a relação entre leitor e obra, fomentando a formação do
leitor estético?
Neste projeto, entendemos leitor estético, em consonância com Carlos Magno
Gomes (2008), como aquele que se preocupa com o “como” um texto foi construído,
por isto entende o ato de ler como um exercício de comparações artísticas e culturais
que o texto carrega. Assim, a leitura estética constitui-se em uma proposta
interdisciplinar para o ensino de literatura. Entretanto, para Gomes (2008), o limite
desta metodologia de leitura consiste em não convidar a todos a percorrer as trilhas
intertextuais da narrativa selecionada, pois somente alguns possuem um repertório,
biblioteca vivida (FERREIRA, 2009), que lhes permita fruir a obra em um nível mais
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profundo, ou seja, percebendo a referência no próprio texto a um outro anterior. Para
Gomes (2008), embora essa proposta seja elitista apresenta-se como uma
experiência enriquecedora da leitura literária.
A relevância de nossa pesquisa está, então, na formação de um leitor não só
crítico e competente de textos literários, mas receptivo a textos diversos, não somente
aos que atendem ao seu horizonte de expectativas, mas que, em especial, o rompem,
pois assim podem promover a ampliação desse horizonte. Em especial, almejamos
analisar a recepção da obra Minha vida de Menina (1942), de Helena Morley, em que
as experiências da personagem no interior de Minas Gerais são também um lugar de
formação, atravessando o leitor e formando-o também.
Essa obra foi publicada pela primeira vez em 1942, sendo inclusa na lista de
leituras

obrigatórias

para

o

vestibular

de

2018

da

FUVEST

(https://g1.globo.com/educacao/noticia/fuvest-debate-o-que-e-literatura-ao-incluirdiario-em-lista-de-obras-diz-professor.ghtml). Sua autora, Alice Dayrell Caldeira
Brant, nasceu em Diamantina, em Minas Gerais, no dia 28 de agosto de 1880. Entre
1893 e 1895 escreveu um diário, aconselhada pelo pai a escrever em um caderno sua
rotina, a fim de praticar redação. Em 1942, sob o pseudônimo de “Helena Morley”,
reuniu seus escritos e publicou a obra com o título de “Minha Vida de Menina.
A fortuna crítica consultada levanta pelo menos três hipóteses sobre a origem
e a publicação dos diários. Essas hipóteses são mencionadas no ensaio que Roberto
Schwarz dedica à obra, intitulado “Outra Capitu”, publicado em Duas meninas (1997).
A primeira hipótese vem da própria Alice Brant, sustentando que o livro foi realmente
escrito por ela nas mesmas datas que são apresentadas no diário, de 1893 a 1895,
quando ela tinha entre doze e quinze anos. A segunda hipótese, levantada certa vez
por Alexandre Eulálio (1932-1988), era a de que a autora teria escrito seu livro já
adulta, baseando-se nas memórias de juventude e simulando uma linguagem
adolescente. Tempos depois, Eulálio reviu essa argumentação e concluiu que os
escritos são da jovem Alice, mas que teriam sido editados, ao menos em parte, na
versão publicada. A terceira e última hipótese, que é a adotada por Schwarz, é a de
que a autora teria melhorado seu texto de menina para a publicação, já revelando, na
opinião do crítico, certos ideais modernistas, como a liberdade linguística e a difusão
da língua “brasileira” (SCHWARZ, 1997, p. 45-46 apud RECCHIA & LEONEL, 2011,
p. 6-7).
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Schwarz considera também que “‘Minha vida de Menina’ é um dos livros bons
da literatura brasileira e não há quase nada à sua altura em nosso século XIX, se
deixarmos de lado Machado de Assis.” (1997, p. 47). E ainda citou alguns ilustres fãs
do livro, como é o caso de Carlos Drummond de Andrade e Elisabeth Bishop que o
traduziu para o inglês.
Além disso, a pesquisa é justificável pelo seu caráter pedagógico, uma vez que
ela será desenvolvida em sala de aula dentro de uma instituição pública, mais
precisamente na Escola Técnica Estadual de Cerquilho em uma turma do terceiro ano
do ensino médio.
Objetivos
Objetivo Geral
Investigar a formação do leitor literário em âmbito escolar, a partir dos
pressupostos teóricos da Estética da Recepção e do Efeito (ISER, 1996 e 1999;
JAUSS, 1994). Mais especificamente, realizar a recepção da obra Minha vida de
menina (1942), de Helena Morley, com alunos de terceiro ano do ensino médio da
Escola Técnica Estadual de Cerquilho, utilizando para tanto o Método Recepcional
(BORDINI; AGUIAR, 1993).
Objetivos Específicos
§

Analisar a obra Minha vida de menina (1942), a partir da leitura da fortuna crítica

da obra.
§

Estudar conceitos da Estética da Recepção e do Efeito em perspectivas

teóricas e metodológicas na abordagem do romance no ensino médio.
§

Sistematizar atividades de leitura a partir do Método Recepcional, e analisar a

recepção dos alunos.
Metodologia
A abordagem da metodologia parte de uma pesquisa bibliográfica e qualitativa,
cujo foco está centrado no método de procedimento da pesquisa-ação. Nesses
termos, pode-se entender que a abordagem qualitativa parte do fundamento de uma
relação dinâmica entre o sujeito e sua realidade, ou seja, é uma relação em que há
um condicionamento do meio (realidade) para o indivíduo.
Para o desenvolvimento da pesquisa, utilizaremos a metodologia qualitativa de
caráter interpretativista, por meio da aplicação dos procedimentos previstos na
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pesquisa narrativa. Segundo Lüdke e André (1986, p. 11): “A pesquisa qualitativa tem
o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como principal
instrumento [...]”. Segundo Telles (2002), nesta modalidade de investigação, as
histórias pessoais e profissionais dos professores funcionam como contextos de
produção de significados para os acontecimentos ocorridos na escola e na vida, e são,
ao mesmo tempo, método e objeto de pesquisa.
Nossa opção por utilizar a abordagem qualitativa na pesquisa, cuja ênfase está
no processo de investigação, leva-nos a elucidar algumas de suas etapas. Assim,
necessário se faz explicitar, também, alguns dos pressupostos que norteiam a
execução deste trabalho: o primeiro refere-se à concepção de linguagem literária e às
inegáveis contribuições de Vygotsky (1991, 1994) e Bakhtin (2006); o segundo referese aos conceitos de leitura, leitor e formação de leitor e ao papel dos professores
como mediadores da leitura; o terceiro centra-se na apresentação de tipo de texto e
gênero textual; o quarto, à postura pedagógica que, de acordo com Ferreira (2009),
quando norteada pelos princípios dialógicos e interacionistas, pode favorecer a
formação do cidadão crítico, autônomo e atuante em sala de aula. Logo, faz-se
necessário recorrer a elementos de Estética da Recepção, pois “esta rompe com as
noções de texto enquanto objeto, de leitor enquanto receptor passivo e de autor
enquanto sujeito absoluto do ato de criação e até de fruição” (FERREIRA, 2009, p.33).
Cabe salientar que, neste projeto, a literatura é entendida como produto
estético, que só se concretiza na interação autor/obra/público. A relação entre texto e
leitor, de acordo com Iser (1999), caracteriza-se pelo fato de o leitor estar diretamente
envolvido e, ao mesmo tempo, ser transcendido por aquilo que o envolve.
Por meio da pesquisa-ação, a nossa prática pedagógica no trabalho com a
leitura em ambiente escolar pode “superar as lacunas existentes entre a pesquisa
educativa e a pesquisa docente, ou seja, entre a teoria e a prática” (ELLIOT, 1997,
p.15). Desse modo, conseguimos intervir na realidade dos alunos, promovendo o
autoconhecimento, a reflexão, favorecendo a interação com o professor e os demais
colegas.
Intervenção
Integrantes, local e duração da pesquisa
O desenvolvimento da pesquisa será aplicado em um grupo contendo vinte (20)
leitores do 3º ano do ensino médio, em que a seleção dos mesmos se dará por meio
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de uma inscrição com vagas limitadas (20 vagas) para uma oficina intitulada “Minha
vida de menina”. Será uma experiência de cinco (05) semanas, sendo cada uma com
dois (02) encontros, correspondendo ao total de dez (10) aulas.
No que diz respeito ao local da pesquisa, tratar-se-á de uma escola técnica da
rede pública do ensino (Estadual), localizada na cidade de Cerquilho para o registro
do desenvolvimento das atividades contar-se-á com um diário de campo, máquina
fotográfica digital, filmadora, vídeos e textos que favoreçam uma melhor compreensão
da obra e registro da atividade.
As leituras de fundamentação teórica
A premissa do desenvolvimento da pesquisa partirá da realização de leituras
no que concerne ao ensino de literatura, seguida de leituras de fortuna crítica da obra
Minha vida de Menina, de Helena Morley, e de conceitos da Estética da Recepção e
do Efeito.
Sistematização da experiência de leitura
A sequência didática está calcada no método recepcional, prática pedagógica
que as teóricas Aguiar e Bordini (1993) sugerem como um caminho a se pensar o
texto literário em sala de aula. Tal abordagem de leitura se dará por meio de uma
oficina. Seguem abaixo as etapas a serem realizadas durante a pesquisa.

Determinar o horizonte de expectativas (Duas aulas - 50 minutos cada)
Identificar o contexto sociocultural dos leitores para delimitar seu perfil de leitor.
Essa abordagem será feita por meio de um questionário aplicado em sala de aula.
Também será observado, para o diagnóstico, e descrito o espaço educacional o qual
os participantes se encontram.
Atender o horizonte de expectativas (Duas aulas – 50 minutos cada)
Proporcionar experiências de leitura da obra abordada Minha vida de menina.
Serão seguidos os seguintes passos:
a) explicar o que será lido e por que será lido;
b) fazer um levantamento acerca do conhecimento que os leitores têm sobre a
obra;
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c) apresentação da obra Minha vida de menina, por meio da discussão do título
e da leitura do primeiro capítulo, situando o espaço e a condição das personagens
que ali se encontram;
d) entrega dos diários de leitura (cada leitor irá registrar no período de leitura
suas experiências, opiniões e sugestões sobre a obra e a leitura que se realiza);
e) encaminhar como atividade extraclasse a leitura dos demais capítulos.
Ruptura do horizonte de expectativas (Seis aulas – 50 minutos cada)
Essa etapa estabelece vínculo com a anterior, em que as introduções de textos e
atividades serão direcionadas para abalar as certezas e os costumes dos alunos, tanto
no campo da experiência literária, quanto na vivência cultural do leitor.
Continuação da leitura:
a) continuar trabalhando a questão estética da obra, como por exemplo, os
operadores da narrativa, a linguagem figurada, os temas, entre outros elementos;
b) apresentar o gênero textual diário;
c) introduzir o conceito de dialogia, levando os alunos a relacionarem a obra
em questão com outras produções culturais.
Questionamento dos horizontes de expectativas
O leitor deverá ser levado a unir as duas últimas etapas, questionando o
próprio texto e observando quais foram os pontos que mais lhe exigiram uma reflexão
diferenciada, e como que foi a experiência de entrar em contato com o texto literário.
Desse modo, diante da descoberta dos sentidos que o texto literário possibilita, bem
como diante da constatação de que esse tipo de texto possui lacunas, vazios (pontos
de indeterminação), que permitem a interação, por isso, estabelecem a
comunicabilidade com o leitor, discutir sobre a relação de prazer que pode ser obtida
na leitura. Além disso, mostrar aos alunos que um texto tido como “complexo” pode
trazer ao leitor um grau maior de satisfação, pois quando decifrados geram a
sensação de competência e satisfação em quem os decifrou, passou por esse
processo de leitura e vivência.
Depois da Leitura (duas aulas – 50 minutos cada)
a) Discussão sobre todo o processo de leitura.
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b) Discussão sobre o gênero diário e exibição de documentários sobre a obra.
Ampliar o horizonte de expectativas (Duas aulas – 50 minutos cada)
Este é o momento em que o leitor poderá tomar consciência das alterações e
aquisições obtidas através da experiência com a literatura. Para que essa aquisição
ocorra de forma prazerosa, buscaremos realizar uma ponte com o teatro, em que os
alunos encenarão trechos que mais significaram em sua experiência de leitura.
Coleta e análise dos dados
A coleta será feita por meio da análise do questionário, do registro de
experiência de leitura nos diários dos leitores com comentários livres, bem como o
registro do diário do pesquisador em que tentará refletir sobre a experiência de leitura
e a interação que se efetiva, bem como a construção do efeito estético pelos mesmos.
De acordo com Machado, Lousada e Abreu-Tardelli (2007), o diário de leitura se
constitui como um tipo de instrumento em que o leitor poderá registrar seu diálogo
com o texto lido utilizando uma linguagem informal.
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FORMAÇÃO DE LEITORES NO BRASIL: POR UMA INTENSA TESSITURA DE
AFETOS
Sheila Oliveira Lima
(Universidade Estadual de Londrina)
Ao longo dos últimos 7 anos, temos nos dedicado a investigar, a partir de
diversas fontes, o trabalho de leitura de literatura na escola.
Em nossas pesquisas, pudemos concluir que os livros didáticos do Ensino
Fundamental, tanto dos anos iniciais quanto dos anos finais, ainda fazem uso do texto
literário como pretexto. Se antes, quando tal situação foi denunciada por autores como
Lajolo (1995), havia um uso da literatura para o trabalho com a gramática normativa,
hoje, o problema se desdobra. A literatura, nos livros dos anos iniciais do ensino
fundamental comparece na identificação de letras e, numa pretensa relação entre
oralidade e escrita, como forma de fazer o estudante interagir com o escrito, mesmo
sem conseguir propriamente decodificá-lo.
Nos livros dos anos finais do ensino fundamental, constatamos que a literatura
comparece em menor quantidade, cedendo lugar a outras esferas discursivas,
sobretudo a jornalística. Nos poucos casos em que o texto literário é foco do trabalho
com a língua, os livros didáticos, em sua maioria, o tratam de forma indistinta em
relação aos gêneros da esfera jornalística. Desse modo, o trabalho com os aspectos
composicional, estético e metafórico, próprios da literatura, não são matéria de
discussão ou ensino. E, tendo em vista que o que tem pautado, nos últimos tempos,
raras exceções, o trabalho do professor tem sido o livro didático, é bastante provável
que o único modo como os alunos do ensino fundamental têm interagido com a
literatura seja a partir do que é levado por esses materiais.
Reforçando tal constatação, as pesquisas de Zamariam (2018) e Batista (2019)
revelam que alunos do início do ensino médio apresentam uma relação bastante frágil
com a leitura do texto literário. As pesquisas identificaram que: (1) ao final do ensino
fundamental, os alunos não sabem diferenciar texto literário e não-literário; (2) ao
longo do ensino fundamental e do ensino médio, poucos alunos fizeram a leitura de
alguma obra literária indicada pela ou sob orientação da escola; (3) alunos do ensino
médio não reconhecem o valor da leitura se esta não for cobrada em provas; (4) os
professores do ensino básico possuem uma relação de obrigatorieadade com a leitura
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de literatura; (5) os professores do ensino médio não consideram a leitura do texto
literário como algo central em suas disciplinas.
As mesmas pesquisas, porém, apontam dois caminhos possíveis para se
repensar a formação do leitor dentro da escola. Um primeiro apontamento diz respeito
às metodologias implementadas na abordagem do texto literário, sobretudo das obras
canônicas. Zamariam (2018), após ralizar uma intervenção pautada na proposição do
RPG como ferramenta para introdução do clássico literário, observou que os alunos
se sentem mais seguros ao serem introduzidos na leitura por meio de atividades que
favoreçam o conhecimento do contexto da obra. Mais relevante, entretanto, parecenos o fato de que essa introdução se mostra mais eficaz quanto mais ela é realizada
de forma coletiva, por meio de atividades de compartilhamento.
Já Batista (2019) traz em suas pesquisas o dado da relevância da subjetividade
e do afeto para o engajamento com a leitura. Nos relatos que traz de seus
entrevistados, observa-se que a mediação, pautada numa cuidadosa escuta a
respeito das demandas do leitor pode significar o primeiro passo para a instauração
de um percurso leitor marcado pela intensidade na relação entre o sujeito que lê e os
textos com que interage.
As pesquisas apontam, portanto, para o fato de que há predisposição leitora
entre os jovens, parecendo faltar, entretanto, uma organicidade nos contextos de
ensino para que se tornem espaços propícios ao engajamento e à realização das
práticas leitoras.
França e Argentina na vanguarda do trabalho com a leitura
Um dos primeiros elementos que chamam a atenção quando se busca
compreender as razões para a pouca adesão dos alunos à leitura do texto literário
tem sido as metodologias, vale dizer, a formação docente.
Não é novidade que temos, hoje, nos cursos de licenciatura em Letras e mesmo
nas pós-graduações lato sensu e strictu sensu uma maior quantidade de estudos
sobre ensino voltados para a produção de textos e para o desenvolvimento de
capacidades linguísticas pouco afeitas à esfera discursiva da literatura. Tal fato tem
gerado muitos materiais amparados em teorias oriundas dos estudos sobre
Letramento, Gêneros Textuais, Sequências Didáticas entre outros objetos abraçados
pela Linguística Aplicada.
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No campo da literatura, em nosso país, temos poucos GT voltados para o
ensino de literatura. Considerando a Anpoll, Associação Nacional de Pós-Graduação
e Pesquisa em Linguística e Literatura, há dois grupos voltados especificamente para
a questão do ensino, sendo um deles de literatura. Vale ressaltar, ainda, que a maior
parte dos pesquisadores desse campo tem voltado seu olhar para o Ensino Médio,
deixando a cargo dos estudos sobre literatura infantil e juvenil a dedicação ao Ensino
Fundamental. No entanto, tendo em vista que o foco de tais grupos é a literatura em
si e não o seu ensino, ficam as investigações sobre a leitura em tal segmento
desprovidas de uma pesquisa mais sistemática e articulada.
A abordagem ainda incipiente a respeito da formação de leitores no que tange
às metodologias talvez tenha sua origem relacionada ao fato de que é muito difícil
conduzir um processo de ensino quando os dados relativos ao controle e à avaliação
do percurso formativo tocam muito profundamente elementos da subjetividade. Isto é,
quando se trata de leitura, o controle do professor sobre o andamento da atividade
leitora e os instrumentos avaliativos não são precisos. Não há como saber
efetivamente se o aluno leu ou está lendo o texto ou a obra recomendada nem ter a
certeza de que, numa avaliação escrita, o resultado seja condizente com a leitura
realizada – muitas vezes o aluno leu o resumo, ou leu o texto todo, mas seu percurso
interpretativo não coincide com o da escola, ou o aluno não é capaz de expressar a
contento a boa leitura feita.
Em leitura, a subjetividade comparece de modo muito intenso. Desde a
situação mais básica até a mais complexa no percurso de uma leitura, tudo passa pela
subjetividade. A experiência do leitor – os textos lidos e a bagagem de vida – são
sempre individuais, o que, de saída condiciona leituras sempre distintas. Os modos
de se posicionar em relação ao discurso expresso pela obra também são sempre
particulares, muitas vezes a ponto de impedir o prosseguimento da leitura por razões
ideológicas ou afetivas. O mais comum, entretanto, é que cada leitor valorize na obra
um aspecto a partir do qual se manifesta sua subjetividade, seja assumindo o fato
como nomeação do que conhece e sente, seja, no fluxo inverso, como forma de se
deparar com o que diverge de si.
No Brasil, à exceção das propostas de Bordini e Aguiar (1993) e de Cosson
(2006), as quais pouco ou nada comparecem na sala de aula da educação básica, o
que se tem de mais abrangente em metodologias de ensino de literatura e de
formação de leitores apoia-se em dois padrões: questionários sobre obras e
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empréstimo de livros da biblioteca – este último com menor incidência, sempre a
depender da estrutura das escolas e de contextos favoráveis ao uso de uma aula por
semana dedicada a essa atividade.
Nesse sentido, temos reproduzido uma mesma metodologia há décadas,
enquanto nossos alunos, também há décadas, tem dispensado a atenção a outros
modos de leitura, não menos importantes, mas, em geral, de pouca densidade
linguística e discursiva.
Diante desse quadro, procuramos estabelecer outras rotas de investigação,
buscando outras formas de abordagem da leitura e da literatura, em pesquisas que
apontam soluções para o problema, distintas das que vimos até agora no Brasil.
França em Argentina, nesse contexto, destacam-se enquanto países que
apresentam políticas públicas efetivas no sentido de formar leitores. Esse quadro
favorece uma pesquisa mais intensa e profunda, na medida em que se trata de
empreender investigações que vão na direção de uma realização prática, pautadas,
portanto, em realidades efetivas.
Abordamos, aqui, dois caminhos distintos no tocante à formação de leitores de
literatura, buscando uma espécie de balanceamento entre duas formas de ação,
sendo uma mais voltada para a atenção aos aspectos subjetivos da leitura e a outra
para a necessidade de um rigor no trabalho didático com a literatura.
Comecemos por tratar do aspecto da subjetividade, algo que entendemos
bastante fora das preocupações e mesmo de quase total desconhecimento por parte
dos docentes da educação básica no Brasil.
O aspecto subjetivo da leitura tem sido bastante abordado na França por
pesquisadores de vários campos, como Petit, na antropologia, Jouve, na Teoria
Literária, Rouxel e Langlade no Ensino. Em todas as abordagens a base teórica que
sustenta tais reflexões é a psicanálise freudo-lacaniana. Vale dizer, portanto, que, ao
tratar de subjetividade leitora, não se está usando o termo a partir do senso comum,
ligado às individualidades e gostos pessoais, mas ao inconsciente e aos modos de
interação entre o “eu” e seus “outros”. Trata-se do entendimento, portanto, de que a
leitura e a literatura estão enlaçadas pelo desejo, esta última tanto em seu processo
de produção quanto de desfrute.
A reflexão a respeito dos processos subjetivos que envolvem a leitura e a
literatura não é nova. Barthes (1999), em O prazer do texto, aprofundou-se nas
relações de prazer e gozo que envolvem a lida com o literário e propôs que existem
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enunciados e enunciações que favorecem experiências de prazer ou de gozo, a
depender sempre da subjetividade que se impõe no momento da escrita e da leitura
da obra.
O que seria novo, hoje, na França, em relação à subjetividade leitora refere-se
às metodologias que consideram tal fator como algo fundamental para a formação do
leitor e o ensino de literatura. Dentre as diversas propostas, chama muito a atenção a
metodologia da leitura cursiva, apresentada por Annie Rouxel e abraçada pelas
políticas públicas educacionais da França, na medida em que o conceito está presente
nos documentos oficiais nacionais a respeito do ensino de literatura naquele país.
A leitura cursiva define-se por se contrapor à leitura analítica do texto literário.
Assim, enquanto esta representa a leitura escolar, voltada ao detalhe composicional
e mesmo aos aspectos estéticos do texto, aquela se estabelece pela relação mais
subjetiva com a obra, por uma autonomia e liberdade da experiência leitora.
Para Rouxel (2012), o grande risco do ensino baseado exclusivamente na
leitura analítica refere-se ao fato de que esta “pretende formar um leitor capaz de
responder às injunções do texto, e esse leitor não tem nenhuma voz enquanto sujeito
sobre o assunto.” (ROUXEL, 2012, P. 275). A leitura cursiva foi introduzida nos liceus
franceses em 2001 e, segundo Rouxel, representa “uma resposta institucional à
falência do modelo de leitura analítica em vigor. » (ROUXEL, 2012, p. 276).
O modelo baseia-se na leitura rápida, livre, corrente, em que a aprendizagem
se dá a partir do todo, favorecendo uma apropriação singular, individual das obras. No
que tange à orientação para esse tipo de leitura, segundo Rouxel, há uma grande
variação nas estratégias. Alguns docentes são mais precisos nas orientações prévias
à leitura, outros menos rigorosos. Rouxel sugere, porém, o trabalho com diários de
leitura, nos quais os estudantes registram seu percurso leitor, fazendo anotações de
caráter pessoal e até íntimo a partir das obras.
Porém, independentemente da metodologia pela qual o docente opte para
favorecer alguma ancoragem para o processo de leitura, Rouxel defende a leitura
cursiva sobretudo por que ela instaura um « espaço de liberdade para o sujeito leitor »
(ROUXEL, 2012, p. 276), o que pode ser, entretanto contrabalanceado com leituras
analíticas, numa articulação entre tais polos, no sentido de favorecer a compreensão
das obras e o enlace subjetivo com a literatura.
Deste modo, os diários sugeridos por Rouxel podem comparecer nos
momentos de atividades de leitura analítica, como apoio ou para simples checagem
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entre uma apropriação leitora e outra. Já a experiência vivenciada na leitura analítica
pode favorecer o engajamento do leitor com a literatura, na medida em que o habilita
ainda mais a se aprofundar num caminho interpretativo apenas seu. Ao mesmo tempo,
a leitura cursiva, ao instaurar uma relação desejosa do aluno com a obra, aviva o
interesse por sua leitura, pelo conhecimento das leituras alheias em contraponto à
sua, motivando-o, então, para a atividade analítica.
Vale ressaltar que os defensores da leitura cursiva não propõem que ela
substitua completamente a leitura analítica. Entretanto, reconhecem a sua relevância
no processo de vivência leitora e experiência literária, condições que consideram
fundamentais para o estabelecimento de uma reflexão significativa na construção dos
sentidos.
Os diários de leitura evidenciam aos pesquisadores que se debruçaram sobre
tais práticas uma variedade não muito grande de formas de registro. Entre as mais
relevantes, destacam a cópia de trechos inteiros das obras, dada a importância que
tiveram para seu leitor, considerações pessoais sobre a obra e mesmo algumas
composições autorais que, no entanto, ecoam a obra lida. De todo modo, o que se
pode depreender de tais registros é o fato de haver uma relação muito pessoal do
leitor com o texto, interpretações muito peculiares, às quais poucas vezes a escola
abre espaço de expressão. A escrita do diário, portanto, favorece uma lida autônoma
e subjetiva com o texto que, muitas vezes, o aluno desconhecia poder realizar.
Fundamentalmente, depreendemos do conceito de leitura cursiva o fato de ela
possibilitar uma experiência escolar com a literatura, na qual o comparecimento da
subjetividade torna-se motor da aprendizagem. Nesse sentido, Rouxel alerta:
antes de estigmatizar como insuficientes ou como erros de leitura os
transbordamentos de subjetividade, podemos interpretá-los como indícios de
uma relação viva com o texto, a qual pode nutrir o processo de elaboração
semântica e orientar o procedimento interpretativo. Lancemos doravante um
olhar positivo sobre o que aparece como a marca de um investimento
pessoal: identificação e ilusão referencial pertencem à “experiência literária”
e são largamente preferíveis à postura da exterioridade. (ROUXEL, 2012, p.
280).

Numa visada distinta, porém, a pesquisa argentina empenha-se em ressaltar
outros aspectos bastante relevantes na formação de leitores. Tomamos, aqui, como
fundamento para nossa discussão, a obra de María Teresa Andruetto, educadora e
escritora cuja maior preocupação é levar a leitura aos jovens como possibilidade de
pertencimento cultural e político.
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De sua obra A leitura, outra revolução, fixamos a atenção ao artigo “Elogio da
dificuldade: formar um leitor de literatura”. Numa aparente discordância em relação à
leitura cursiva, Andruetto defende a leitura lenta, que, oposta às práticas de consumo,
é capaz de nos captar de modo a nos fazer mergulhar numa “plenitude de consciência”
(ANDRUETTO, 2017, p. 81).
A questão central para a autora, nesse sentido corroborando Rouxel, está em
como se lê e como se convida a ler. Deste modo, defende a leitura dos chamados
“textos difíceis”, aqueles capazes de nos manter curiosos, dado que trazem
experiências que diferem das nossas, criando um percurso de aventura rumo ao
desconhecido, mostrando-nos aquilo que ainda não sabemos. Trata-se, portanto, de
dar condições para que o aluno se envolva com uma literatura que promova rupturas
em lugar de reafirmar o senso comum.
Deparar-se com obras que propõem rupturas ao que nos é conhecido não é
tarefa simples. Nesse sentido, talvez, a responsabilidade da escola em relação ao
encontro com os tais “textos difíceis” mencionados por Andruetto, esteja justamente
naquilo que ela afirma ser o foco no trabalho com a leitura: o como, os modos de se
colocar em relação às obras, a disposição para enfrentar a aventura de remar em
águas densas e profundas, sob o risco de tempestades e redemoinhos de sentido e
de revelação.
É importante ressaltar, entretanto, que, quando Andruetto menciona as “obras
difíceis”, está se referindo à literatura voltada à infância e à juventude. Seu foco é o
leitor infanto-juvenil e sua defesa é em favor da escolha de obras que tenham
densidade, que provoquem rupturas, que criem instâncias de reflexão a partir de algo
que o leitor não havia antes cogitado. Tal ponderação, no entanto, é válida também
para a formação de leitores maiores, estudantes dos anos finais do ensino
fundamental e do ensino médio.
Vale ressaltar que o que depreendemos da discussão proposta por Andruetto
refere-se menos às escolhas de obras e mais ao modo de abordá-las. Isto é,
entendemos, amparados pela autora, a necessidade de haver uma complexificação
da leitura, por meio do favorecimento das reflexões dos alunos a respeito dos textos
lidos. Caminhar nessa direção, no entando, requer profissionais preparados para lidar
com a formação leitora, capazes, conforme Andruetto, de “introduzir nos novos leitores
a dificuldade” (...), de “construir leitores a quem não seja igual este ou aquele livro”.
(ANDRUETTO, 2017, p. 92)
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Nesse ponto, vemos que Andruetto alia-se a Rouxel, na medida em que sua
proposta ampara-se na relação instrínseca entre subjetividade e leitura. Ou seja,
afetar-se de modos distintos com obras distintas só é possível, se se considerar o
sujeito em relação com a obra, com suas experiências de mundo, com seus caminhos
de leitura.
Colocar lado a lado as reflexões de Rouxel e de Andruetto, a defesa da
liberdade em face à do rigor, pode levar a uma compreensão polarizada entre as duas
propostas. Diferentemente disso, entendemos que liberdade e rigor são elementos
que, juntos, têm condições de potencializar algo que, na cultura brasileira tem se
mostrado fundamental: a criatividade.
Não sugerimos, portanto, que, na escola brasileira se assuma cegamente a
proposta francesa ou a argentina, numa reedição desastrosa do que temos vivido na
educação como farsa ou simples ma fé: a cópia de projetos bem sucedidos em
contextos tão distintos do brasileiro.
Entretanto, parece-nos plausível considerar as experiências trazidas por
Rouxel e Andruetto, fundadas na constatação da relação intrínseca entre
subjetividade e leitura, como amparo para a busca de um caminho próprio para a
formação de leitores no Brasil.
E no Brasil?
Colocando as proposições de Rouxel e Andruetto diante das demandas que
temos no Brasil em relação à formação de leitores e ao ensino de literatura, vemos
que elas trazem luzes a algo que parece cristalizado. De um lado, podemos concordar
com Rouxel no que tange à falta, em nossas salas de aula, do espaço da
subjetividade, do lugar de fala do aluno leitor, da escuta às suas leituras mais
autênticas. De outro, no entanto, na vertente da reflexão de Andruetto, vemos que
falhamos ao negar aos alunos mergulhos mais profundos em textos de maior
densidade, uma vez que não tem sido permitido a eles viver o desafio de se
encontrarem com suas próprias dificuldades e, ao sabê-las, decidirem se e como vão
saná-las.
Temos negado aos alunos de literatura e aos leitores em formação o seu
espaço de subjetividade e o desenvolvimento de suas potencialidades leitoras ao
impormos leituras rápidas, breves, insuficientes, como as que os exercícios dos livros
didáticos im/pro-põem.
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Certamente, o campo no Brasil está aberto para a proposição de concepções
de ensino de literatura e de formação de leitores que possam abraçar melhor as
demandas dos jovens estudantes.
A proposta de Andruetto pode nos ajudar a pensar sobre a necessidade de
introduzirmos na escola textos de maior densindade, que demandem mais tempo de
leitura, mais diálogos entre os estudantes, mais amparo do professor às dificuldades
e desânimos que toda tarefa difícil pode infligir.
Deve-se, no entanto, ressaltar que texto denso nem sempre é uma obra longa
ou de linguagem extremamente distinta daquela com que o aluno convive diariamente.
E, ainda, um texto denso nem sempre produz leituras densas, vagarosas. O papel da
escola, nesse sentido, além de propor leituras de obras difíceis (segundo o conceito
de Andruetto), será, mais ainda, propor formas de transitar pelos textos que possam
conduzir a um aproveitamente denso de seu conteúdo e de sua linguagem.
Por outro lado, é preciso conhecer o aluno ao longo das leituras. Ouvir seus
“erros”, conforme orienta Rouxel, aprender sobre sua leitura com as expressões de
sua subjetividade.
Para concluir e a título de ilustração, relatamos duas experiências com leitura,
sendo uma relativa a uma aula sobre leitura e outra a uma proposta de produção de
atividade com texto literário para os anos finais de ensino fundamental, ambas
dirigidas a alunos do curso de Licenciatura em Letras.
Quanto à aula sobre, tratava-se de uma espécie de oficina dirigida aos alunos
do 2o ano de Licenciatura em Letras, numa disciplina sobre ensino de leitura. O
propósito da oficina era vivenciar a metodologia de leitura subjetiva proposta por
Jouve (2013). Na aula, foi proposta a leitura de um conto de Luiz Vilela, intitulado
“Corisco”. Nele, o protagonista, um garoto de uns onze anos, narra um período de sua
vida em que teve um cachorro chamado Corisco, o qual não é bem quisto pelo pai. A
narrativa termina em tom dramático, quando o cachorro morre e o protagonista,
finalmente, compreende que o pai não queria o cachorro em casa por ser um homem,
apesar da rudeza, muito sensível, temeroso de se apegar a um animal que,
seguramente, um dia, morreria.
Ao final da leitura, os alunos fizeram comentários livres a respeito do conto,
narraram suas histórias com bichos e com pais que não os aceitavam. Uma aluna, ao
apresentar sua reflexão sobre a obra, mencionou o protagonista como sendo uma
garota. Todos na classe estranharam tal leitura e se empenharam em buscar marcas
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no texto que denunciassem o gênero masculino no discurso do narrador.
Apresentadas as “provas” de que o protagonista era um garoto, a aluna então revelou
que “se viu na história”, pois algo muito semelhante ocorrera a ela quando criança.
Tal equívoco proporcionou à turma de alunos vários pontos positivos em
relação à leitura do texto: um retorno à obra, uma compreensão mais intensa do texto,
pois, à medida que buscavam saber o gênero do protagonista, encontravam outros
traços relevantes na obra. E, ainda, houve a compreensão viva, por parte dos
estudantes, de que as leituras são sempre subjetivadas. Mais que isso, puderam
presenciar o fato de que a possibilidade de expor e explorar essas subjetividades pode
levar a mergulhos mais profundos, além de favorecer a vinculação do estudante com
a literatura.
Ressalte-se, ainda, que todo processo de subjetivação define-se pela
possibilidade de criar e criar-se. No caso da leitura pautada pela subjetividade, o leitor
cria seu texto e a si mesmo. Inventa-se leitor, concebe-se sujeito, encontra a si mesmo
no outro do texto.
Nossa aluna, ao equivocar-se no entendimento da figura do menino, inventou
uma nova história para si, inventou-se na história de Corisco. Seu mergulho, seu
investimento pessoal, conforme aponta Rouxel (2012), permitiu que ela vivesse a obra
literária por dentro, numa atividade criativa de um texto apenas seu.
A outra experiência que destacamos aqui resulta de uma proposta feita aos
alunos da mesma disciplina citada acima, na qual os estudantes deveriam planejar
uma atividade de leitura de obra literária para os anos finais do Ensino Fundamental,
baseando-sena perspectiva do compartilhamento apresentada por Colomer (2007).
Numa clara ousadia ao processo de recrudescimento dos discursos
conservadores que vivemos hoje no Brasil, os estudantes proponentes48 da leitura
escolheram a obra A bolsa amarela, de Lygia Bojunga Nunes, na qual se expressam
temáticas, segundo os próprios alunos, “fortes e expressivas”, como “a liberdade, as
relações familiares”. A opção também se fez pelo reconhecimento da complexidade
48 O trabalho mencionado tem como título “Projeto de leitura: A bolsa amarela, de Lygia
Bojunga”, criado por Kehtelim Mycaela Gois, Maria Isadora Rosolen Camargo, Mario
Augusto da Silva e Raí Garcia Mihi Barbalho Viana, estudantes do 2o ano do curso de
Licenciatura em Letras da Universidade Estadual de Londrina.

375

composicional do texto, estruturado a partir de “um misto de monólogo interior e fluxo
de consciência”, que consideraram, em certo sentido, uma dificuldade para o
desenvolvimento da leitura no caso do Ensino Fundamental.
Deste modo, a escolha do grupo se fez a partir do entendimento de que a escola
é o lugar de se abordarem temas e estruturas complexas. Para isso, criaram um
percurso fundado em 7 etapas e marcado pela leitura em voz alta em sala de aula,
compartilhamento das impressões e interpretações e vinculação afetivo-criativa com
a obra. Este último elemento da proposta chama a atenção por se constituir como
resultado de elaboração criativa dos próprios proponentes – uma vez não se elaborou
esse elemento durante as aulas da disciplina que cursavam –, e também por ensejar
a abertura de uma postura criativa da parte dos alunos a quem se dirigia a atividade.
O aspecto criativo da abordagem permeia toda a proposta em tela. De saída,
ao apresentarem a obra enquanto uma escrita autodescritiva, propõem a escrita de
um diário de leitura que acompanha todo o processo de vivência com o livro. Como
modo de engajar os leitores na atividade, durante a primeira aula de leitura, realizase a decoração dos cadernos que serão seus próprios diários. Ainda nas primeiras
aulas de leitura, os alunos escrevem cartas para a protagonista de A bolsa amarela,
relatando seus desejos de então. Essas cartas são relidas por seus autores, ao final
do percurso com a obra de Lygia Bojunga, quando também escrevem uma última carta
à protagonista da narrativa, “relatando se seus sonhos registrados naquelas cartas
permaneceram os mesmos ou se mudanças ocorreram, e de que formas pretendem
alcançar os sonhos que desejam.”
Diferindo da tendência mais comum das salas de aula, a proposta dos
licenciandos não se ancora em questionários nem no reconhecimento frio e
distanciado de características estruturais de certo gênero. Ao contrário disso,
preferem um mergulho afetivo-criativo, uma leitura por dentro da obra e de seu leitor,
sem, no entanto, abandonar o rigor e a afeição pela complexidade temática e
composicional, uma vez que fazem, ao longo de todo o percurso discussões sobre
aspectos mais profundos do texto: o fantástico e a fantasia, vida escolar e vida familiar,
justiça e responsabilidade, castigo e viagens de férias. Mais ainda, a criação do
próprio diário, em diálogo com o da protagonista, pareceu-nos uma saída criativa,
poética e com maior potência formativa do que os trabalhos puramente analíticos que
costumam pautar as práticas de leitura de literatura nas escolas.
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Considerações finais
A formação de leitores de literatura nos anos finais do ensino fundamental
representa, no Brasil, um grande desafio a ser enfrentado. Trata-se da construção de
um modo próprio de funcionamento do esino, amparado por uma crítica à situação
atual e no vislumbre de um caminho que possibilite o engajamento autêntico dos
leitores com as obras e com as práticas leitoras.
Os trabalhos de Rouxel (2012) e Andruetto (2017), fortemente apoiados numa
perspectiva de leitura pautada pela subjetividade, apontam percursos para a
construção de uma proposta que possa abraçar elementos muito recorrentes na
cultura brasileira, como o é a criatividade.
Os dois exemplos trazidos representam situações em que se exigiu do
licenciando em Letras um envolvimento com a leitura e com a sua promoção tramado
com fios de criatividade.
A condição para que o leitor crie e se crie na leitura, por fim, requer um docente
cuja formação se ampare no profundo entendimento e na própria experiência de tecer
a subjetividade leitora com os cordéis da liberdade, do rigor e da criatividade.
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LEITURA E CONSTRUÇÃO SIMBÓLICA INDEPENDENTE: O IMAGINÁRIO
COMO VIA DE RESISTÊNCIA
Luciana de Paula
(Universidade de São Paulo – USP)
Introdução
Na aula do dia 23 de maio de 2019, a professora Luciana de Paula fazia a
correção da 22ª edição da Avaliação da Aprendizagem em Processo – AAP em uma
sala de sexto ano da Escola Estadual Professora Maria Isabel dos Santos Mello. A
mencionada avaliação se inicia com o conto O Vendedor de Pérolas de Denyse
Cantuária.
Nesse breve conto, Cantuária conta a história de Miraldo, um menino que mora
em uma ilha e, por ser muito pobre, anda descalço pelo lamaçal do cais do porto,
recebendo peixes e moedas por ajudar a carregar sacolas até os carros. Na
construção da crítica em relação à situação socioeconômica de Miraldo, Cantuária
aproxima seu personagem da esfera semântica do animalesco, descrevendo-o como
possuidor de pés achatados como “[...] nadadeiras [...] de tanto andar descalço nesses
lamaceiros de escamas de peixe e sal.” (CANTUÁRIA, 2010. p. 5-6).
Ao lerem o conto, os alunos do sexto ano se assustaram, afirmando que
estavam com medo de verem seus pés ficarem achatados por andarem muito tempo
descalços. Diante de tal ocorrência, a professora tentou explicar que aquilo que eles
estavam lendo não era, necessariamente, um fato real, mas que a autora estava
usando a fantasia para aproximar Miraldo dos animais que vivem no mar, a professora
disse ainda que havia um motivo para tanto e perguntou se alguém saberia o porquê
dessa transformação. Obviamente, a professora não esperava que eles dissessem
que se tratava de uma crítica à realidade difícil do personagem que termina por
aproximá-lo do animalesco, mas ela esperava que os alunos imaginassem, que
buscassem construir algum sentido para aquela metamorfose com base em outros
contos que eles conhecessem. A sala ficou em silêncio. Depois de alguns momentos,
a mão de um dos alunos se levantou. A professora passou a palavra ao aluno e ele
disse: “Professora, e de chinelo, meu pé vai ficar achatado?” A professora aguardou
pelo riso dos outros alunos, mas a sala permaneceu em silêncio, o aluno estava
colocando a pergunta de maneira muito séria.
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Diante de tal ocorrido, surge uma série de questionamentos: qual é a
dificuldade desses alunos em compreender um conto pela perspectiva maravilhosa?
Será a dura realidade dessas crianças que as afastam de considerações baseadas
na exploração de concepções nas quais as regras do mundo real são apenas uma
parte da ordem que rege as possibilidades de existência? Haveria algo mais, algo
como algum tipo de controle institucional que, por motivos políticos ou econômicos,
estaria por trás dessa “castração simbólica”? O que realmente poderia estar por trás
dessa dificuldade em se entender um conto sobre a perspectiva do fantástico e do
maravilhoso?
A reflexão e a angústia que acompanham todas essas indagações foram o
início de uma busca da professora Luciana de Paula no sentido de entender a
dificuldade de seus alunos e elaborar métodos e atividades que pudessem ajudá-los
a enriquecer suas possibilidades de reflexão com base na exploração de elementos
tais como o fantástico e o maravilhoso.
Justificativa
Em sua obra Vigiar e punir: história da violência nas prisões Michel Foucault
traça um panorama das relações entre o poder da justiça através de seu papel social
de punir e aqueles que recebem a punição. De acordo com o estudioso francês, a
princípio, a ação punitiva da justiça encerrava-se sobre o corpo do sentenciado
através da violência e do espetáculo realizado nos suplícios das execuções públicas.
Com o passar do tempo, os efeitos de tais punições acabaram virando-se contra a
própria justiça:
[...] ficou a suspeita de que tal rito que dava um “fecho” ao crime mantinha
com ele afinidades espúrias: igualando-o, ou mesmo ultrapassando-o em
selvageria, acostumando os espectadores a uma ferocidade de que todos
queriam vê-los afastados, mostrando-lhes a frequência dos crimes, fazendo
o carrasco se parecer com o criminoso, os juízes aos assassinos, invertendo
[...] os papéis, fazendo do supliciado um objeto de piedade e de admiração.
(FOUCAULT, 1987. p. 13).

Assim, buscou-se por alternativas através das quais se pudesse punir
afastando a justiça da selvageria e da mencionada “inversão de papeis”. O resultado
foi uma modificação no exercício punitivo de forma que este não mais tenha como
alvo o corpo, mas a alma do sentenciado.
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Se não é mais ao corpo que se dirige a punição, em suas formas mais duras,
sobre o que, então, se exerce? A resposta dos teóricos [...] é simples. [...]
Pois não é mais o corpo, é a alma. À expiação que tripudia sobre o corpo
deve suceder um castigo que atue, profundamente, sobre o coração, o
intelecto, a vontade, as disposições. (FOUCAULT, 1987. p. 20. Grifo
nosso).

A transição da violência corpórea para a violência simbólica se dá entre os
séculos XVIII e XIX, na medida em que o sistema punitivo visava fornecer mão de
obra para os iniciantes sistemas industriais, pois a violência simbólica é o que “mata”
a alma, os desejos, a capacidade de sonhar, o ímpeto de revolução e de justiça, mas
mantém o corpo forte, dócil, apto a servir nas linhas de produção e proporcionar o
acúmulo às classes industriais dominantes “[...] numa economia servil, os mecanismos
punitivos teriam como papel trazer mão-de-obra suplementar — e constituir uma
escravidão ‘civil’ ao lado da que é fornecida pelas guerras ou pelo comércio”.
(FOUCAULT, 1987. p. 28.)
Foucault continua seu estudo afirmando que, por mais que a punição física
tenha dado espaço à punição simbólica, sempre será uma questão corpórea, pois o
objetivo maior é colocar o corpo em estado de submissão.
Se a violência simbólica já foi tão eficiente no sentido de promover a produção
de mão de obra dócil que sustenta a situação de desigualdade operante atualmente,
por que ela seria abandonada? Por que não seria utilizada de forma cada vez mais
precoce nas instituições de formação, sobretudo na instituição escolar para, desde
muito cedo, docilizar as grandes massas e transformá-las em elemento de
sustentação da atual conjectura? Um pouco mais adiante, no mesmo Vigiar e punir,
Foucault irá mencionar a presença desse sistema de punição simbólico convertido em
sistema institucional nas escolas, nos hospitais entre outros:
Encontramo-lo em funcionamento nos colégios, muito cedo; mais tarde nas
escolas primárias; investiram lentamente o espaço hospitalar; e em algumas
dezenas de anos reestruturam a organização militar. Circularam às vezes
muito rápido de um ponto a outro (entre o exército e as escolas técnicas ou
os colégios e liceus), às vezes lentamente e de maneira mais discreta
(militarização insidiosa das grandes oficinas). A cada vez, ou quase,
impuseram-se para responder a exigências da conjuntura: aqui uma inovação
industrial, lá a recrudescência de certas doenças epidêmicas, acolá a
invenção do fuzil ou as vitórias da Prússia. O que não impede que se
inscrevam, no total, nas transformações gerais e essenciais que
necessariamente serão determinadas. (FOUCAULT, 1987. p. 165).

A presença de tal sistema acaba por eliminar uma série de elementos
constitutivos da formação integral do ser humano, inicia-se por uma supremacia
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infundada das ciências exatas sobre as humanas, relegando estas à alcunha de
“entretenimento”. Nisto, uma série de elementos de grandiosidade simbólica são
negligenciados tais como aspectos referentes ao lúdico, ao imaginário, ao fantástico,
ao insólito, ao exercício da imaginação, à reflexão acerca de aspectos filosóficos entre
muitos outros. O próprio ato de pensar a realidade humana em sua essência, sua
função e seu destino são abandonados em nome de uma pragmática inflexível, que
supervaloriza a produção material e o lucro diante do desenvolvimento humano de
cada ser.
Soma-se, a esse modelo escolar resultante da violência simbólica, a falência
da instituição familiar, o descaso governamental e social com a educação, um
movimento de desequilíbrio tecnológico virtual e o que se tem é uma série de
condutas, por parte dos alunos, que ultrapassam a indisciplina e o vandalismo. Agora,
os atos de violência partem dos alunos e não têm como alvo apenas a escola como
instituição física, a violência é voltada contra os próprios alunos através de episódios
de automutilação (cada vez mais frequentes), de suicídio e em atentados como o
ocorrido no dia 13 de março de 2019 na Escola Estadual Raul Brasil, no município de
Suzano.
Constatando, assim, o desenvolvimento institucional no qual a violência
simbólica redundou na pobreza imaginária e no esvaziamento da experiência de vida,
é imperativo o estudo acerca das interferências de tal modelo sobre a formação
escolar contemporânea, além da investigação e da produção de metodologias de
ensino que impliquem um movimento de resgate do desenvolvimento imaginário e
simbólico entre as gerações futuras.
Contexto e problematização
O presente projeto de leitura busca elucidar o tratamento do texto literário em
suas relações com o imaginário e o fantástico em salas de sexto ano da Escola
Estadual Professora Maria Isabel dos Santos Mello, situada no distrito de Jundiapeba,
periferia do município de Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo.
O distrito de Jundiapeba destaca-se por ser uma localidade de carência
bastante evidente. Embora a região seja atendida por instrumentos institucionais
públicos tais como escolas e postos de saúde, falta, ainda, muito no sentido de
atender a população local. Crianças e jovens, após o período em que estão na escola,
ficam entregues ao ócio, não há investimentos no sentido de proporcionar uma
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atividade esportiva, cursos para formação complementar ou qualquer tipo de atividade
extraescolar.
Entregues ao ócio, as crianças se tornam um alvo fácil para a ação do crime
organizado, considerado o terceiro maior do Alto Tietê, ficando atrás, apenas, da
organização criminosa de Itaquaquecetuba e de Suzano.
A consciência acerca da exposição ao crime organizado, o baixo nível de
escolaridade dos pais e o trabalho duro e sacrificante ao qual a família é submetida,
promovem, entre os alunos dos sextos anos em questão, um interesse grande em
aprender e a refletir acerca das questões que circulam a desigualdade social. Muito
embora os alunos tenham essa inclinação para a reflexão crítica acerca de sua
situação social, falta muito no sentido de enriquecer as bases imaginárias dessas
crianças para que elas possam compreender as questões sociopolíticas sobre as
quais eles refletem de forma um pouco mais elaborada, retirando-os assim de um
criticismo imaturo e imediato, que aponta problemas, mas não é capaz de
compreender um processo maior por trás desse mesmo problema, o que acaba por
sustentar um fatalismo ingênuo, diante do qual nada parece valer a pena.
Assim sendo, é importante incentivar a edificação independente do
pensamento livre e, uma maneira interessante de se fazer isso em sala de aula é
através da exploração das inúmeras leituras possíveis diante de obras literárias,
incentivando o uso de construções constantes no repertório imaginário dos alunosleitores por uma perspectiva fantástica.
Objetivos
A presente prática de leitura tem como objetivo principal proporcionar uma
oportunidade de reflexão individual diante de contos literários, de forma que cada
aluno possa elaborar sua própria edificação de sentidos, sua própria representação
simbólica diante da leitura realizada.
Em médio prazo, espera-se que, ao perceber-se capaz de refletir e chegar a
uma elaboração simbólica em relação ao texto lido, o aluno se sinta capaz de
estabelecer o mesmo processo em relação a outros textos e, por fim, seja capaz de
realizar esse processo de significação diante das leituras que faz de sua própria
realidade, de sua leitura de mundo.
Muito embora haja uma organização institucional que “sequestre” a ação
simbólica da vivência escolar, conforme o defendido por Michel Foucault, o presente
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projeto busca, em termos um pouco mais gerais, oferecer oportunidade para que os
alunos se percebam perfeitamente capazes de ler e elaborar suas próprias
interpretações, incentivando a prática da leitura ancorada sobre a construção
simbólica independente, explorando as formas imaginárias subjetivas através de uma
perspectiva fantástica e/ou maravilhosa, dado que “Toda a produção humana fruto da
arte/ciência/tecnologia decorre de atividades cognitivas e metacognitivas tais como a
percepção, a imaginação e as formas de raciocínio.” (CUNHA, 2009. p. 30).
Trata-se de propor uma ocasião de leitura e de livre construção de sentidos,
com base na significação que os próprios alunos-leitores atribuem aos elementos
apresentados no texto, instigando e, até mesmo, desafiando cada um deles à
exploração do próprio repertório imaginário.
Metodologia
Em

relação

ao

ensino

de

literatura,

a

maior

dificuldade

reside,

indubitavelmente, na questão metodológica, dado que a literatura tem seu fascínio no
contato direto do leitor com uma experiência subjetivo-fruitiva diante da qual o
esmiuçar em explicações pode ir contra a magia. Sendo assim, como conduzir um
processo de formação de um leitor que ainda não chegou à experiência de leitura em
sua intensidade e profundidade possível? Como despertar o fascínio pela leitura sem
a imposição de uma interpretação “correta e única” e sem cair em um discurso vago,
no qual, diante de um objeto artístico, tudo é possível?
Para essas e outras questões em relação ao tratamento da literatura em sala
de aula, entende-se que o ensino de literatura deve ser pautado muito mais sobre
indagações do que sobre esclarecimentos. A obra literária deve aparecer ao aluno
como a chama que ilumina um percurso, uma busca, na qual ele é o protagonista de
uma construção, a sua construção de sentidos. Ao professor cabe a mediação que,
sem impor uma via única, guia seu aluno por uma multiplicidade de leituras possíveis.
Diante disto, a questão que resta é: como? Como guiar o aluno por essa experiência
de leitura, sem impor uma leitura definitiva, sem interferir na experiência fruitiva de
cada um, explorando as formas imaginárias subjetivas, de forma que os alunos
cheguem à sua própria elaboração simbólica?
Na tentativa de oferecer uma resposta a esse questionamento, elaborou-se a
intervenção pedagógica a seguir, que busca organizar reuniões para a realização de
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leituras tal como um Clube de Leitura que contará com quatro encontros diante de
cada um dos sextos anos da Escola Estadual Maria Isabel dos Santos Mello.
1º encontro: Apresentação da atividade
2º encontro: Histórias de Leitura
3º encontro: Itinerário de Discussão
4º encontro: Histórias de Convivência
A organização em encontros, apresentada anteriormente, é baseada no
método LabLei, elaborado pelo professor doutor Dante Gallian e adaptado para o
ambiente escolar pela professora Luciana de Paula em sua dissertação de mestrado
intitulada como Narrativas e (re)significações: uma via de humanização escolar
(2019).
1ª Etapa: Apresentação da atividade
Trata-se da proposição de uma atividade de leitura. É apresentada aos alunos
a necessidade de que eles não leiam como um texto instrutivo, com a finalidade de
aprender alguma coisa, mas que eles leiam como alguém que será transportado para
outra realidade, como alguém que, de certa forma, se coloque no lugar de algum
personagem ou que se veja observando a narrativa do conto como algo real, que a
leitura seja entendida como uma brincadeira na qual a realidade dependa do seu
próprio olhar e de seus sentimentos diante dos fatos. É importante evidenciar que o
foco da leitura, nesse caso, não está na formalidade, no caráter instrutivo e objetivo,
mas na liberdade que o aluno terá para se expressar em relação às suas impressões
despertadas durante a leitura. Em outras palavras, os alunos serão orientados a
realizarem, não uma leitura escolarizada, mas uma leitura livre, sem medo de serem
submetidos ao julgamento de terem tido alguma impressão certa ou errada.
Assim, o aluno será orientado a produzir um texto escrito, imagético ou
qualquer representação possível de ser executada em papel e registrar suas
impressões de leitura em folhas separadas de seu próprio caderno, que constituirão
o seu Diário de Leitura. Este será dividido em quatro partes, cada uma delas com
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anotações sobre as etapas realizadas: a Leitura Livre, a partilha das Histórias de
Leitura, o Itinerário de Discussão e as Histórias de Convivência. Além disso, ao final
das quatro partes referentes às etapas de realização da intervenção pedagógica, cada
um dos alunos deverá elaborar uma capa para seu Diário, na qual se representará,
através de uma imagem, algo que lhe foi importante ao longo do processo.
Deve-se deixar claro que o aluno tem toda a liberdade para registrar suas
impressões e sentimentos da maneira que melhor lhe aprouver, no sentido de tentar
materializar o que houver de mais subjetivo na sua relação com o texto. Não haverá,
em nenhum momento, a avaliação formal em relação ao uso da norma culta nos
Diários de Leitura, pelo contrário, nos Diários, os alunos terão a oportunidade de se
manifestarem em sua variedade de maior conforto, valendo-se de seus dialetos de
maior identificação, variantes não padrão, gírias ou até mesmo outras linguagens
como o desenho, o grafite, o recorte, a montagem, a colagem etc. A avaliação a ser
realizada através dos Diários terá como objeto de observação o nível de identificação,
reflexão e de expressão em torno da subjetividade de cada um, a possibilidade de
chegar ao encontro de si consigo mesmo através da reflexão sobre os próprios
sentimentos.
É importante também explicitar que é possível que a leitura não provoque nos
alunos, de imediato, uma sensação, um sentimento ou uma reflexão tão intensos.
Vivemos em uma organização social que, muitas vezes, faz com que não prestemos
muita atenção aos nossos sentimentos. Como o visto anteriormente, até mesmo a
instituição escolar é elaborada sobre um sistema que inviabiliza o enriquecimento do
imaginário através da vivência simbólica. Assim, o trabalho deve ser bastante sutil,
deve estar claro para o aluno que ele deve estar muito atento à sua subjetividade e ir
investigando cada uma das leves sensações que tem durante a leitura, escrevendo
sobre elas, buscando representá-las, de alguma forma. Mesmo no caso de o aluno
achar que não sentiu absolutamente “nada” com a leitura, esse “nada” deve ser
explicitado. Pode haver o registro de dúvidas, partes do texto que o aluno não
entendeu, que não ficaram claras, sugestões acerca do andamento do enredo de
forma que, através da alteração proposta, o aluno expresse alguma subjetividade.
Por fim, a professora entrega o conto impresso e avisa que, na próxima aula,
haverá uma roda de conversa para a exposição do material produzido.
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O conto selecionado para a realização da primeira rodada de leitura do Clube
foi O pescador e o gênio na versão de Ruth Rocha, disponível na obra Almanaque
Ruth Rocha de 2011.
2ª Etapa: Histórias de Leitura
A aula seguinte, ocasião para a partilha das sensações da leitura livre, deve
contar com dois momentos: no primeiro, os alunos devem ser organizados em grupos
e iniciar a exposição do material produzido entre os integrantes. No momento
posterior, toda a sala tomaria parte em uma grande roda de conversa para não apenas
expor as suas impressões com a leitura, mas também para colocar suas opiniões
sobre os registros dos outros, anteriormente partilhados entre os grupos.
O primeiro momento, com a socialização entre grupos menores, procura
incentivar que o aluno, primeiro, exponha seus registros entre um conjunto de amigos
com quem tem maior afinidade e convívio, buscando tornar o momento da partilha
maior, entre todos da sala, mais tranquilo e espontâneo. Além disso, ao conhecer os
registros de um colega, o aluno não necessita, obrigatoriamente, expor aquilo que ele
registrou, ele pode mencionar o que observou no registro do outro e dizer o porquê
desse registro lhe ter chamado a atenção. Esse momento entre grupos menores
busca, além de proporcionar um entrosamento inicial, promover mais uma chance,
para aqueles alunos que ofereceram alguma resistência ou mesmo que paralisaram
diante do registro no Diário, para que eles reavaliem suas sensações diante da leitura
e tenham algo a partilhar na roda de conversa, mesmo que apenas oralmente.
A roda de conversa maior, com a participação de todos os alunos da sala, deve
contar com a mediação da professora que, a princípio, vai apenas organizar os turnos
para que os alunos falem, exponham seus registros e a opinião sobre os registros dos
colegas. É importante que a professora tenha à mão uma pequena lista de perguntas
disparadoras elaboradas previamente, de forma que as perguntas funcionem como
estímulo para a fala dos alunos, caso haja alguma resistência no momento da partilha.
Perguntas como “Vocês gostaram da leitura?”, “Que parte você mais gostou?”, “O que
chamou sua atenção nessa parte?”, “O que você sentiu ou pensou lendo essa parte?”
podem ser de grande ajuda diante da roda de conversa.
Conforme os alunos vão colocando seus depoimentos, é importante que a
professora vá tomando nota, mesmo que mentalmente, dos temas mais comumente
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mencionados, das dúvidas, dos sentimentos mais expressados de tudo o que ela
julgar interessante mencionar no Itinerário de Discussão.
O momento das Histórias de Leitura é um momento de exposição das vivências
de leitura dos alunos de forma simples e franca, da partilha acerca da experiência
pessoal e subjetiva de cada um e da troca entre eles, sem maiores interferências por
parte da professora, a esta cabe, apenas, a mediação dos turnos de fala, as perguntas
disparadoras devem aparecer somente se o aluno apresentar alguma dificuldade em
se colocar, caso contrário, as colocações devem fluir espontaneamente. É importante
que, antes de se buscar construir uma leitura coletiva, cada um dos alunos tenha a
oportunidade de expor a sua construção de sentido diante do conto lido, de forma que
cada um entenda que é capaz de realizar uma elaboração simbólica própria, de trazer
à tona a sua construção de sentido. O momento das Histórias de Leitura é importante
na medida em que legitima essa construção, afirmando a capacidade de cada um em
realizar sua leitura sem temer uma valoração em termos de “certo” ou “errado” sobre
sua interpretação.
Vale a consideração acerca do fato de que é possível que, nessa segunda
etapa, grande parte dos alunos retorne para o andamento da sequência sem ter feito
a leitura do conto. Não é o ideal, mas, caso a professora observe tal ocorrência, ela
pode, antes de organizar os alunos nos grupos menores, realizar uma leitura coletiva
do conto, de forma que todos tenham o contato com a obra a ser considerada. Nesse
caso, os grupos funcionariam como uma oportunidade de debate sobre o conto e mais
um momento para o registro de suas impressões no Diário de Leitura.
3ª Etapa: Itinerário de Discussão
Nessa terceira etapa, o objetivo é colocar em reflexão e debate alguns dos
temas mais mencionados ao longo das Histórias de Leitura, no entanto, caso haja
uma intencionalidade maior em relação ao exame do conto em questão, é aqui que
uma leitura sobre determinada perspectiva deve aparecer, mas, para isso, é
importante deixar claro que o Itinerário de Discussão oferece, apenas, mais uma
leitura possível, as leituras colocadas pelos alunos anteriormente não são, de maneira
alguma, apagadas ou menosprezadas pela perspectiva apresentada no Itinerário.
No caso da presente intervenção pedagógica, tenciona-se colocar em pauta
elementos relativos ao fantástico e ao imaginário, assim sendo, elaborou-se um rol de
perguntas disparadoras específico para o trato do assunto selecionado, no qual, a
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primeira pergunta é: Você já ouviu alguma história parecida? Diante de tal pergunta,
deve-se deixar que os alunos se manifestem acerca dos seus critérios para
estabelecer a semelhança.
Após os alunos colocarem suas elaborações, a professora pode explorar
alguns contos tais como João e o pé de feijão, Odisseu e o Ciclope, Davi e Golias,
entre outros, mostrando sempre que o tema do enfrentamento do grandioso pelo
pequeno é bastante comum.
Ao explorar a recorrência do tema, as crianças são apresentadas, mesmo que
sem se mencionar, ao inconsciente coletivo, conceito de Carl Gustave Jung descrito
na obra Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo:
Uma camada mais ou menos superficial do inconsciente é indubitavelmente
pessoal. Nós a denominamos inconsciente pessoal. Este porém repousa
sobre uma camada mais profunda, que já não tem sua origem em
experiências ou aquisições pessoais, sendo inata. Esta camada mais
profunda é o que chamamos inconsciente coletivo. Eu optei pelo termo
"coletivo" pelo fato de o inconsciente não ser de natureza individual, mas
universal; isto é, contrariamente à psique pessoal ele possui conteúdos e
modos de comportamento, os quais são 'cum grano salis' os mesmos em
toda parte e em todos os indivíduos. (JUNG, 2000. p. 15. Grifos nossos).

Entendendo o inconsciente coletivo, conforme a citação de Jung, como um
repertório de formas que “possui conteúdos e modos de comportamento”, a
aproximação dos conceitos de inconsciente coletivo e de imaginário é quase imediata,
uma vez que, para François Laplantine e Liana Trindade, em O que é imaginário?:
O imaginário, como mobilizador e evocador de imagens, utiliza o simbólico
para exprimir-se e existir e, por sua vez, o simbólico pressupõe a capacidade
imaginária. [...]é a faculdade originária de pôr ou dar-se, sob a forma de
apresentação de uma coisa, ou fazer aparecer uma imagem e uma relação
que não são dadas diretamente na percepção. [...] O imaginário faz parte da
representação como tradução mental de uma realidade exterior
percebida, mas apenas ocupa uma fração do campo da representação, à
medida que ultrapassa um processo mental que vai além da representação
intelectual ou cognitiva. (LAPLANTINE, TRINDADE, 1996. p. 7 – 8. Grifo
nosso.)

Retomando o roteiro de perguntas para o “O Itinerário de Discussão”, tem-se a
pergunta a seguir: Você acha que o conto fala sobre alguma coisa parecida ao que
acontece ou aconteceu na sua vida? Diante dessa pergunta, deve-se deixar que os
alunos se manifestem acerca de suas elaborações, suas construções simbólicas para
a aproximação entre o que acontece no conto e na experiência real deles, estimulando
a reflexão em torno dos símbolos apresentados no conto (o conto como um teste de
Rorschach).
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Ao investigar os símbolos apresentados pelo conto, tentando atribuir um
significado que se associe, de alguma forma, com as experiências prévias dos alunos,
estamos revelando as relações pessoais que cada um pode ter em seu repertório de
representações. Cada um pode mencionar um aspecto diferente da história, uma
passagem ou, até mesmo, um pequeno objeto que, para a maioria dos leitores, passa
de forma despercebida. Isso é importante por:
• Realizar a transposição do imaginário ou inconsciente coletivo para a esfera
pessoal, as representações simbólicas pessoais, elaboradas por cada um dos alunos.
• Realizar a transposição, proposta por Tzvetan Todorov, ao afirmar o momento
de suspensão característico do fantástico, na medida em que se observa que a
elaboração mais profunda do conto aconteceu na vivência real de cada um:
Chegamos assim ao coração do fantástico. Em um mundo que é o
nosso, que conhecemos, sem diabos, sílfides, nem vampiros, se
produz um acontecimento impossível de explicar pelas leis desse
mesmo mundo familiar. Quem percebe o acontecimento deve optar por
uma das duas soluções possíveis: ou se trata de uma ilusão dos
sentidos, de um produto de imaginação, e as leis do mundo seguem
sendo o que são, ou o acontecimento se produziu realmente, é parte
integrante da realidade, e então essa realidade está regida por leis que
desconhecemos. Ou o diabo é uma ilusão, um ser imaginário, ou existe
realmente, como outros seres, com a diferença de que rara vez o
encontra. O fantástico ocupa o tempo dessa incerteza. Assim que se
escolhe uma das duas respostas, deixa-se o terreno do fantástico para
entrar em um gênero vizinho: o estranho ou o maravilhoso.
(TODOROV, 1981. p. 15-16).

Ao se constatar que algo semelhante ao conto aconteceu na experiência de
vida dos alunos leitores, o momento de suspensão se instala na confusão a respeito
do caráter estranho ou maravilhoso do conto. Por fim, é interessante elucidar ao aluno
que, por meio da construção pessoal dos símbolos, uma história “fantasiosa” toma
contornos de algo real, obediente às regras de associação para a construção dos
símbolos, das formas presentes no imaginário e, portanto, obedientes às regras do
mundo imaginário.
4ª Etapa: Histórias de Convivência
As Histórias de Convivência buscam colocar um desfecho à sequência, através
de um balanço, por parte dos alunos, acerca do que aprenderam e do que mais trouxe
inquietação ao longo da atividade.
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Novamente, os alunos estariam organizados em uma roda de conversa e
tomariam a palavra no sentido de colocarem aquilo que, para eles, foi mais marcante
ao longo da sequência vivenciada.
Ao final desse momento retrospectivo/avaliativo, a professora propõe um novo
ciclo de leitura e registros nos Diários, apresentando um novo conto e realizando um
novo encontro de apresentação.
Avaliação
A avaliação a ser realizada se dará através do exame dos Diários de Leitura
produzidos ao longo dos encontros do Clube de Leitura. Como o já mencionado
anteriormente, a avaliação terá como foco de observação o nível de identificação,
reflexão e de expressão em torno da subjetividade de cada um, a possibilidade de
chegar ao encontro de si consigo mesmo através da reflexão sobre os próprios
sentimentos vivenciados diante da leitura proposta e a capacidade de cada um em
elaborar as próprias leituras, as próprias interpretações com base na exploração do
repertório imaginário individual.
Conclusões parciais
Assim, observou-se que, a exploração do imaginário e do fantástico através da
leitura proporciona:
• Legitimação das construções simbólicas interpretativas de cada aluno-leitor.
• Exploração do inconsciente/imaginário, em sua manifestação coletiva,
abordada através da reflexão dos alunos em torno do conhecimento de histórias
semelhantes ao conto explorado.
• Exploração do inconsciente/imaginário, em sua manifestação pessoal,
abordada no questionamento acerca de representações semelhantes observadas na
vivência prévia dos alunos.
• Estabelecimento do suspense fantástico na medida em que o conto não
acontece de acordo com a imposição das regras de nossa realidade material, mas
acontece de maneira simbólica na vida de cada um, obedecendo às regras de
construção simbólica próprias de cada ser vivente-pensante.
Espera-se que a recorrência do trabalho com a leitura, explorando elementos
tais como o imaginário e o fantástico, desperte nos alunos a habilidade de ir a busca
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de uma leitura um pouco mais profunda, além da materialidade literal, indo assim
contra os mecanismos de violência simbólica.
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LEITURA SUBJETIVA NA SALA DE AULA: UMA PROPOSTA PARA A
FORMAÇÃO DE PROFESSORES DO ENSINO BÁSICO
Maria Betânia Peixoto Monteiro da Rocha
(IFPB/UFPB)
Girlene Marques Formiga
(IFPB)
Cristina Rothier Duarte
(IFPB/UFPB)
As razões para a constatação feita por Duarte (2019), de que a maioria dos
alunos do curso de Letras do Instituto Federal da Paraíba – IFPB, na modalidade de
Ensino a Distância – durante o estágio supervisado (ambientado no segunda etapa
do Ensino Fundamental) – desenvolviam intervenções para o ensino do poema em
sala de aula subsidiados pelo método recepcional – recorrendo com mais frequência
aos métodos de ensino de literatura, a partir das formulações de Bordini e Aguiar
(1988), e das propostas de elaboração de sequências didáticas e das sugestões de
círculos de leitura, defendidas por Cosson (2014) – consistiu o objetivo da pesquisa
desenvolvida na vigência do projeto “Ensino de Literatura e Formação Docente e de
Leitores”, fomentado pelo programa institucional de iniciação científica do IFPB em
2018.
Diante das conclusões a que chegamos sobre as possíveis causas geradoras
dessa escolha, destacamos a confirmação de que o material básico utilizado na
condução do componente curricular Metodologia do Ensino da Literatura – MEL,
ofertado na matriz do curso, se colocava como força motriz para a seleção de formas
de abordagens do texto literário nos Ensinos Fundamental e Médio. Constatamos,
pois, a importância de estender discussões em torno das perspectivas de abordagem
do texto literário, que pudessem contemplar um novo cenário de investigações e
práticas no campo da formação do aluno leitor de textos literários, bem como do
professor mediador de leitura.
Para alcançar o objetivo pretendido – estender as discussões em torno de
perspectivas de abordagem do texto literário, inseridas no contexto do componente
curricular MEL – lançamo-nos em outro projeto de iniciação científica do IFPB em
2019, intitulado “Ensino de Literatura: implicações metodológicas na formação
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docente”. Na fase inicial da investigação, realizada no primeiro semestre, projetamos
a hipótese de que a leitura subjetiva, enquanto modelo de interação entre o sujeito
leitor e o texto literário, pudesse gerar uma identificação imediata dos alunos com o
referido texto, uma vez que, como afirma Jouve (2013, p. 53-54), “é mais fácil, no
plano pedagógico, fazer com que um aluno se interesse por um objeto que fale dele
próprio”.
Essa afirmação do autor francês aponta para uma desconstrução do modo de
ler literatura na escola, uma vez que não é o objeto que muda, mas o modo de abordálo. Para o pesquisador, a leitura encaminhada na sala de aula não deve se ater tão
somente aos elementos estruturais do texto, como também, e sobretudo, aos
elementos que transbordam no sujeito leitor. Como afirma Vincent Jouve (2002, p.
61), “a leitura, de fato, longe de ser uma recepção passiva, apresenta-se como uma
interação produtiva entre o texto e o leitor”. A produção a que se refere é a de sentido,
que está justamente no encontro entre a matéria textual e a afetiva do aluno.
Para testar a hipótese lançada, elaboramos uma proposta didática, destinada
aos alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e Médio, a partir do que Jouve
(2002) e Rouxel (2013 e 2018) compreendem como leitura subjetiva. Para além
desses autores, a proposta foi fundamentada pelos estudos desenvolvidos por
Cosson (2014) e Girotto e Souza (2010). A proposta didática está sendo apresentada
neste artigo e será testada em sala de aula. Os resultados obtidos, por sua vez,
encaminharão os novos passos para a elaboração de um material complementar, que
será disponibilizado para os graduandos da Licenciatura em Letras do IFPB em
formação docente.
Subjetividade do leitor real como condição de leitura do texto literário
A expressão “leitura subjetiva” carrega por si só um conjunto extenso de
sentidos. Podendo ser pensada como uma modalidade de leitura em que são
permitidas quaisquer observações sobre uma narrativa; uma leitura que expõe pontos
de contato entre o inconsciente do leitor e a materialidade de um texto literário; ou
ainda uma leitura que valorize a singularidade do leitor. De modo geral, a
compreensão do que vem a ser uma leitura subjetiva se dá a partir da valorização
daquilo que ela não é: objetiva.
A leitura literária objetiva se aproxima mais da praticada por parte de muitas
escolas e de cursos de formação em Letras em Língua Portuguesa e Literatura, cujo
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objetivo, de maneira geral, é compreender o texto a partir de instrumentos de análises
desenvolvidos pela crítica literária. Nesse sentido, é útil a compreensão do que vem
a ser o espaço na narrativa, como se constituem os personagens, como configura-se
o tempo. A leitura subjetiva, de outro modo, propõe uma mudança de perspectiva de
leitura, mas não descarta os instrumentos de análise citados ou de quaisquer outros
capazes de contribuir para a abordagem de uma obra.
Em um texto como “O homem que não parava de crescer”, de Marina Colasanti
(2015), é contada a história do menino Gul, colocado em duas situações antagônicas
e desconfortáveis: a demora para crescer, a primeira delas, e, em seguida, o
crescimento desenfreado. Numa leitura analítica, é possível destacar, na narrativa, as
seguintes questões: o tipo do narrador (é ele personagem? Conta a história como se
fizesse parte dela? Suas observações descrevem apenas o ambiente ou conseguem
abarcar o sentimento dos personagens?); a configuração dos personagens (são
construções peculiares ou são tipológicos? O modo como eles pensam está vinculado
a um determinado grupo de pessoas? Há uma marca de engajamento em suas
falas?); o reconhecimento do espaço (trata-se de um ambiente urbano ou rural? Uma
cidade grande ou pequena? O lugar é preciso ou pode ser qualquer lugar?); a
demarcação do tempo (a história é linear? Existe um retorno ao passado? Quais são
as marcas do tempo nela presentes?). Ainda poderíamos perguntar sobre o gênero
do texto literário: seria um conto? Fantástico ou maravilhoso?
As respostas para as perguntas apresentadas são encontradas no texto. No
entanto, as questões e as respostas elaboradas a partir de uma leitura subjetiva não
se encontram nele, mas no leitor. A respeito da premência de reexaminar o modo de
funcionamento da leitura literária na escola, esclarece Rouxel:
Se o investimento do leitor como sujeito for reconhecido como algo não só
inevitável, mas necessário para toda experiência de leitura, passa a ser
urgente senão redefinir ao menos repensar o modo de funcionamento da
leitura literária escolar. O fato da leitura analítica visar ‘tendencialmente’ à
objetividade na descrição dos fenômenos textuais identificados não deve
levar ao esvaziamento de toda forma de subjetividade. Ao contrário, é
necessário instituir a subjetividade do leitor na consciência mesma de seus
limites. (ROUXEL, 2013, p. 195, grifos da autora).

É importante destacar no discurso de Rouxel que ela não nega o espaço da
objetividade nas propostas de leitura literária na escola, mas, reforçamos, defende
que a “objetividade na descrição dos fenômenos textuais identificados não deve levar
ao esvaziamento de toda forma de subjetividade”.
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Vincent Jouve (2013, p. 53) lembra que:
“[t]oda leitura tem, como se sabe, uma parte constitutiva de subjetividade. (...)
[C]ada um projeta um pouco de si na sua leitura, por isso a relação com a
obra não significa somente sair de si, mas também retornar a si”.

Nota-se, com isso, que a leitura subjetiva é, também, uma proposta de
valorização do sujeito, de valorização de sua expressão. Corroborando com o
entendimento de Jouve, Rouxel (2018, p. 238) fala do leitor como um corpo de
expressão, muito mais do que um corpo de recepção da leitura:
Donnée incontournable, l’importance du corps dans la réceptions des oeuvres
est désormais reconnue et interprétée par les chercheurs tout autant en
termes d’expressivité (le corps est le siège des sensations et des émotions)
que d’appropriation, d’absorption, d’incorporation du texte par le lecteur.49

A concepção de um corpo de expressão é o que torna inovadora a leitura
subjetiva, pois, por meio dele, ouve-se o sujeito leitor e o texto literário a um só tempo.
As bases para a compreensão de como ocorre essa interação entre texto e leitor é
que não é tão jovem assim, já que tanto Jouve quanto Rouxel recorrem à teoria
iseriana do efeito estético.
Na teoria do efeito estético, tal como descrita por Santos (2009), o texto literário
chama o leitor para completar os seus sentidos, uma vez que nem tudo está sendo
dito. Aquilo que não se esclarece, que se coloca como incógnita para o leitor, é
chamado de vazio, espaço de indeterminação. A esse respeito, Santos (2009, p. 111)
explica que:
São os próprios vazios que impulsionam o indivíduo a preenchê-los. Contudo,
para as múltiplas possibilidades de comunicação realizar, é necessário que o
texto possua complexos de controle, pois para a comunicação ter êxito
precisa se submeter a certas condições.

A afirmação de que são os vazios que impulsionam o leitor a preenchê-lo é uma
prova de que uma leitura, mesmo centrada no polo estético (o da recepção), não
renuncia os direitos do texto (o polo artístico). Segundo Santos (2009), a leitura ocorre

49 Dado incontornável, a importância do corpo na recepção das obras é agora
reconhecida e interpretada pelos pesquisadores tanto em termos de expressividade
(o corpo é o lugar das sensações e das emoções) quanto de apropriação, de absorção
e de incorporação do texto pelo leitor. (tradução nossa).
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num espaço virtual, em que o leitor encontra-se implicado no texto. Jouve (2013, p.
54), outrossim, reconhece a autoridade do texto literário, mas não deixa de reafirmar
a importância do leitor:
[a] implicação do leitor é necessária quando estruturalmente requerida pelo
texto. Certas operações de leitura exigem realmente o investimento pessoal
do sujeito leitor para andar bem.

Ocorre que nem sempre o texto literário requer a subjetividade do leitor para
que o seu sentido seja completado, no entanto, vimos que, como o próprio Jouve
(2013) afirmou, “toda leitura tem, como se sabe, uma parte constitutiva de
subjetividade”. Com isso, é possível concluir que o leitor, à revelia da convocação
própria do texto literário, pode ou não lançar mão da subjetividade.
A consequência da colocação da subjetividade não requerida é descrita como
subjetividade acidental por Jouve (2013, p. 57) para quem “nesse caso a constatação
se dá tanto no plano afetivo quanto no plano intelectual”. Com o propósito de que o
“investimento pessoal do sujeito leitor” seja produtivo, ou seja, não resulte numa
“subjetividade acidental”, o autor esboça um método de leitura distribuído em três
etapas.
A primeira das etapas consiste em partir da relação pessoal com o texto. Já a
segunda se dá pela confrontação dos alunos com os dados textuais. A última etapa,
por sua vez, é configurada pela interrogação das reações subjetivas dos alunos,
sobretudo quando elas não são requisitadas pelo texto. Na exposição de cada uma
dessas etapas, Jouve (2013) encaminha alguns questionamentos que podem ser
utilizados em sua proposta de leitura:
[Primeira etapa] (...) Como estão representados o cenário, os objetos, as
personagens? Como estas reagem à situação no plano afetivo e moral? Os
alunos podem se identificar com elas? O que eles compreendem do texto? O
que acham interessante?
[Segunda etapa] (...) Poder-se-ia, por exemplo, partir de respostas
contraditórias para ver se o texto permite ou não respostas categóricas. O
desafio é mediar aquilo que vem do texto e o que cada leitor acrescenta.
Distinguir-se-ão igualmente, entre as configurações subjetivas, aquelas que
são compatíveis com o que diz o texto e aquelas que não o são.
[Terceira etapa] (...) De onde vêm suas representações? Por que se
identificam com certas personagens? Por quais razões julgam certo ato
positivo ou negativo etc.? (JOUVE, 2013, p. 61-62).

Nota-se que a proposta de leitura de Jouve (2013) aproxima-se das estratégias
de leitura discutidas por Girotto e Souza (2010), quando apresentam o conhecimento
prévio como etapa base das estratégias de compreensão leitora. Em ambos os casos,
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é desejado que o aluno observe os elementos do livro – imagens, capa, título... – e, a
partir de seu conhecimento de mundo (repertório, horizonte), sugiram algumas
possibilidades de leitura.
No entanto, são perguntas do tipo: “[c]omo estas reagem à situação no plano
afetivo e moral?”, “[d]e onde vem suas representações?”, “[p]or que se identificam com
certas personagens?”, “[p]or quais razões julgam certo ato positivo ou negativo etc.”
que satisfazem uma leitura afeita à subjetividade. Não há apenas o interesse em
conhecer as representações construídas, mas o que as motivou; não é importante tão
somente descobrir o que o aluno pontua como sendo positivo ou negativo no texto,
mas a razão de pontuar de uma ou de outra forma. Como se nota, a leitura subjetiva
se dá tanto quando o leitor se depara com o texto literário, como quando o professor
se depara com a expressão resultante da leitura do aluno.
A leitura subjetiva na sala de aula: uma proposta didática
Tomando como norte a concepção de literatura como uma fonte de saber
encarregada de oferecer aos alunos uma melhor compreensão de si mesmos e do
mundo, conferindo-lhes criticidade e experiência estética (VIBERT, [Prefácio], 2013),
percebe-se a necessidade da sua presença em sala de aula, contudo não se refere,
aqui, a um comparecimento sem significação, improvisado ou como pretexto, pois,
nessas circunstâncias, como Vibert (2013) enuncia, as abordagens adotadas acabam
afastando os alunos da leitura, uma vez que requerem respostas guiadas ou a
produção de análises, isso quando os textos não são apenas subterfúgios para o
estudo de conteúdos que fazem perder de vista a leitura literária. Em face disso, para
a estudiosa ([Prefácio], 2013, p. 5),
[...] faute sans doute de protocoles didactiques qui permettent de mettre en
place de nouvelles pratiques. Et pourtant il y a urgence à proposer une
réflexion e des approches didactiques renouvelées pour enseigner autrement
la littérature au collège et au lycée, susciter notament le goût de la lecture
mais aussi des autres formes d’expression artistique [...].50

50 [...] sem dúvida faltam protocolos didáticos que permitam implementar novas
práticas. E, no entanto, é urgente propor uma reflexão e abordagens didáticas
renovadas para ensinar literatura no ensino superior e no ensino médio, não apenas
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É com fundamento nessa necessidade que se propõe, nesta seção, uma
sequência didática de leitura literária do conto “O homem que não parava de
crescer”,51 de Marina Colasanti, à luz da abordagem teórica da leitura subjetiva, que
“[...] requer a participação do sujeito leitor e leva em conta a maneira singular na qual
ele se apropria do texto e o remodela investindo em sua personalidade profunda, seus
valores, seu imaginário.” (ROUXEL, 2018, p. 235), em consonância com o que
desenvolvemos anteriormente neste trabalho.
Com efeito, a proposta didática tem como objetivos mediatos – destinados aos
alunos dos anos finais do Ensino Fundamental e Médio – os fins defendidos por
Rouxel (2018) como competências que essa leitura desenvolve por solicitá-las dos
alunos quando realizada: “[...] capacidade de atenção ao texto e a si lendo, abertura
à alteridade, curiosidade e aptidão ao questionamento, exercício do pensamento
crítico.” (2018, p. 235).
Imediatamente – foco principal deste artigo –, pretende-se dotar os
licenciandos em Letras, bem como professores de Literatura em exercício, com
capacidades que os permitam identificar os elementos da leitura subjetiva e observar
como estes se manifestam durante a leitura (ROUXEL, 2018), a fim de promover o
apreço e a (re)aproximação do aluno da educação básica com o texto literário.
Antes de mais nada, o professor, em sua prática de leitura literária em sala de
aula, deverá ter consciência de que o aluno é um leitor empírico, ser de carne e osso,
que reage a convite do texto:
Et de fait, c’est parce que le lecteur empirique n’est pas un être désincarné
qu’il réagit avec sa sensibilité aux sollicitations du texte: sensations, émotions,
impressions, tout le champ des affects, est relié au corps du sujet lisant. Il en
va de même de la part souterraine de l’être liée à l’inconscient: pulsions et

para despertar o gosto da leitura, mas também de outras formas de expressão artística
[...]. (tradução nossa).
51 A narrativa se encontra na obra Mais de 100 histórias maravilhosas (2015), uma
antologia de contos da autora, publicada pela Editora Global.
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fantasmes activés par la lecture entrent également dans les composantes de
la subjectivité.52 (ROXEL, 2018, p. 237-238).

Além do reconhecimento do aluno enquanto sujeito individualizado, o
professor, ainda segundo Rouxel, deverá ter em mente que há um contexto social que
também exercerá sobre esse leitor uma força delineante em sua experiência de
leitura. O que a autora denomina de representações e de universo de crenças também
compõem a subjetividade e orientarão a recepção do aluno no ato de leitura, de modo
que não há como se opor às diversas experiências leitoras que se farão presente
diante de um mesmo texto, visto que, levando em conta o caráter individual que esse
ato carrega em si, cada aluno, na operação de reconstrução da realidade suscitada
pelo texto ficcional, estará atrelado aos estereótipos construídos e conhecidos no
decorrer de sua vivência e estabelecidos sócio-historicamente.
A partir disso, o professor deverá ter consciência que, da mesma forma que a
leitura transforma inconscientemente o leitor, o leitor transforma o texto:
Ainsi dans le processus de lecture, le sujet lecteur altère le texte en lui
imprimant sa singularité. Cet acte d’appropriation qui transforme le texte de
l’auteur en texte du lecteur échappe à sa conscience. La réciproque est moins
vraie: si l’altération du lecteur par le texte est un processus très souvent
inconscient, il est des expériences de lecture inoubliables, qui laissent des
traces profondes dans la vie des lecteurs. (ROUXEL, 2018, p. 240).53

E, mais que isso, deverá fazer com que essa mudança seja identificada pelo
aluno, todavia Rouxel (2018) ressalta a dificuldade de se efetuar esse processo, de
se tornar ativa a consciência dessa transformação. Sobre a discussão, trazendo uma
citação de Jauss, a autora deixa claro que esse reconhecimento consiste em o leitor

52 De fato, é porque o leitor empírico não é um ser desencarnado que ele reage com sua sensibilidade
às solicitações do texto: sensações, emoções, impressões, todo o campo de afetos, está conectado ao
corpo do sujeito lendo . O mesmo vale para a parte subterrânea do ser ligada ao inconsciente: impulsos
e fantasias ativadas pela leitura também entram nos componentes da subjetividade. (tradução nossa).

53 Assim, no processo de leitura, o sujeito da leitura altera o texto imprimindo sua
singularidade. Esse ato de apropriação que transforma o texto do autor no texto do
leitor escapa à sua consciência. O inverso é menos verdadeiro: se a alteração do leitor
pelo texto é um processo muitas vezes inconsciente, são experiências de leitura
inesquecíveis, que deixam traços profundos na vida dos leitores. (tradução nossa).
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sair de si mesmo para descobrir o outro em si (JAUSS, 1978 apud ROUXEL, 2018, p.
241), notando, portanto, esse processamento. Em suma, na leitura literária com
atenção ao seu aspecto subjetivo, o leitor imergirá, durante do ato de ler, em um
movimento, espécie de letramento ativo, tornando significativa a sua experiência
leitora.
Partindo dos conceitos de subjetividade necessária e subjetividade acidental
assentados em Jouve (2013), já trabalhados anteriormente, desenvolve-se uma
proposta de leitura do texto de Marina Colasanti, a qual dividimos, para efeitos
pedagógicos, em quatro momentos principais: i. antes da leitura, quando o professor
buscará aguçar a curiosidade dos alunos mediante questionamentos prévios acerca
do tema, da autoria e do gênero literário;54 ii. leitura coletiva em voz alta; iii. leitura
individual e silenciosa acompanhada de registros pessoais; iv. compartilhamento das
experiências de leitura.
No primeiro momento, como informado, visa-se a despertar o interesse do
aluno pelo texto literário, aproximando-o do tema e de outras informações que podem
ser de relevantes para o aluno. Assim, questionar qual a impressão que os alunos têm
a partir da leitura do título da obra e do conto, se leram outros textos literário da autora,
se gostam de ler contos, são exemplos de perguntas que podem envolver previamente
o leitor com a leitura.
No segundo momento, opta-se pela leitura integral do texto em voz alta em
razão das funções apontadas por Cosson (2014): fazer conhecer o conteúdo de um
texto, socializar e entender melhor o texto.55
No terceiro momento, os alunos irão reler o texto e registrar a sua experiência
de leitura a partir da descrição de como se operou cognitivamente a construção de
passagens do texto literário no momento da leitura. Aqui, o aluno será estimulado a
54 Girotto e Souza (2010) tratam esse conceito como ativação do conhecimento
prévio.
55 Levando-se em consideração que se trata de uma narrativa curta, é possível
realizar a leitura integral em sala de aula. Romances, no entanto, requerem a
adaptação desse momento da proposta, porém ressalta-se a importância de sua
presença para o envolvimento dos alunos.
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falar do “seu” texto, tanto sob o aspecto das imagens mentais suscitadas pelo texto
(subjetividade necessária) quanto sob o aspecto das imagens não requeridas pela sua
materialidade, mas que foram vivenciadas durante a leitura pelo aluno em razão da
identificação de passagens provocando memórias, fruto da própria experiência de
vida, entre outras ocorrências experimentadas pelo aluno não inscritas no texto.
No quarto momento, os alunos selecionarão dois trechos da obra que foram
objeto de seu registro de leitura, expressando as duas esferas subjetivas (necessária
e acidental), e compartilharão em sala de aula com os colegas. Com esse momento,
objetiva-se tornar consciente o processo da leitura subjetiva que ocorre no leitor,
embora nem sempre é notado, promovendo, assim, a alteridade por dois ângulos:
conhecer o outro que existe dentro de si e os outros além de si; via transversa, visar
à aproximação com o texto literário, mediante valorização do destinatário final do ato
de leitura, o próprio leitor.
A propósito, acerca da importância do compartilhamento vivenciado nesse
momento da proposta, assevera Rouxel (2018, 249):
Le travail collectif de réflexion et d’analyse sur les lectures subjectives
accueillies en classe, s’il est conçu comme un partage, débouche non sur une
lecture consensuelle érigée en modèle, mais sur un ensemble de propositions
singulières enrichies par la communauté, et témoin de la polysémie du
texte.56

Como se vê, a proposta apresentada favorece o aluno-leitor a ganhar ênfase
nas aulas de literatura que se propõem à abordagem subjetiva, uma vez que se busca
conhecer esse sujeito leitor e o “seu” texto construído mediante sua interação com o
texto, ao passo que se afastam de abordagens estrita e prioritariamente analíticas, o
que tende a uniformizar a maneira de ler e a limitar a liberdade do sujeito leitor
(ROUXEL, 2018), o que muitas vezes acaba provocando o desinteresse pela leitura
literária e o autojulgamento como sujeito não-leitor.

56 O trabalho coletivo de reflexão e análise sobre as leituras subjetivas recebidas em sala de aula, se
concebido como compartilhamento, leva não a uma leitura consensual erigida como modelo, mas a um
conjunto de proposições singulares enriquecidas pela comunidade e testemunha. da polissemia do
texto. (tradução nossa).
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No intuito de exemplificar a proposta exposta, segue a sequência didática
elaborada a partir do conto “O homem que não parava de crescer”, de Marina
Colasanti:

1º

momento: Após breve apresentação do título da obra e do conto,

antes da leitura

sugerem-se questionamentos como os seguintes:
a) A partir do título do conto “O homem que não parava de
crescer”, vocês imaginam que a narrativa tratará do quê?
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b) Confrontando com o título da obra “Mais de 100 histórias
maravilhosas”, o que o conto pode ter de especial que se
relaciona com o título da obra?
c) Já leram algum texto da autora? Quais? Gostaram? Por
que gostaram?
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2º

momento: Conforme exposto, a primeira leitura será realizada em voz

leitura em voz alta alta. O texto poderá ser lido pelo professor ou pelos alunos.
3º

momento: Nesse

momento,

os

alunos

lerão

individual

e

leitura individual e silenciosamente o conto. Antes, porém, o professor deverá
registro

apresentar aos alunos as instruções para o registro de suas
experiências subjetivas:
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a) No momento da leitura, imagens irão se formando em
sua mente à medida que as informações vão surgindo no
texto, assim, vocês irão anotar, em uma espécie de diário
de leitura, como essas imagens ocorrem, por exemplo
(aqui, o professor pode ilustrar sua experiência a partir da
leitura de um texto qualquer): lendo o conto “Venha ver o
pôr do sol”, de Lygia Fagundes Telles, a partir do seguinte
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trecho57, foi criada da minha mente uma capelinha
pequena e estreita com paredes brancas descascadas,
cheia de infiltração e em mau estado de conservação. A
trepadeira era de uma planta conhecida como jiboia. Minha
mãe gostava de cultivar essa planta quanto eu era criança.
Como vocês podem perceber, essas imagens não estão no
texto, mas, partindo dos dados ali contidos, eu construí
livremente a “minha” capelinha (subjetividade necessária –

57 – Já chegamos, meu anjo. Aqui estão os meus mortos.
Pararam diante de uma capelinha coberta de alto a baixo por uma trepadeira
selvagem, que a envolvia num furioso abraço de cipós e folhas. A estreita porta rangeu
quando ele a abriu de par em par. A luz invadiu um cubículo de paredes enegrecidas,
cheias de estrias de antigas goteiras. No centro do cubículo, um altar meio
desmantelado, coberto por uma toalha que adquirira tosco crucifixo de madeira. Entre
os braços da cruz, uma aranha tecera dois triângulos de teias já rompidas, pendendo
como farrapos de um manto que alguém colocara sobre os ombros de ferro dando
acesso para uma escada de pedra, descendo em caracol para a catacumba.
Ela entrou nas pontas dos pés, evitando roçar mesmo de leve naqueles restos da
capelinha. (TELLES, 2007, p. 35).
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dimensão afetiva).58 Essa passagem me fez lembrar de um
cortejo que compareci para o enterro do ex-marido de uma
tia materna. Foi um momento bastante triste, como todo
evento dessa natureza, mas o fato de o cemitério ter tipos
de jazigos com capelinhas, o que para mim é sombrio e
melancólico, marcou-me, de modo que, ao ler essa
passagem,

esse

enterro

foi

relembrado

por

mim

(subjetividade acidental – plano afetivo). Essa passagem,
ainda, fez-me suscitar que não são boas as intenções de
Ricardo

em

relação

a

Raquel.

Embora

ela

seja

comprometida, um lugar tão ermo assim não seria
necessário para o encontro, ainda mais fazê-la entrar em
um mausoléu... isso acabou me fazendo desconfiar dele
(subjetividade acidental – plano intelectual).
4º

momento: Nesse momento final, os alunos irão apresentar dois

compartilhamento trechos de suas experiências de leitura, um referente à
e discussão das subjetividade necessária e outro à acidental. Caso os
experiências
leitura

de alunos sintam dificuldade na elaboração de tais registros, o
professor poderá, nesse primeiro contato com o método de
abordagem subjetiva do texto literário, criar um roteiro
orientador de leitura, questionando, após determinadas
passagens, por exemplo, como os alunos descreveriam a
“cena”, quais sentimentos e sua leitura desperta, quais
trechos exatamente suscitam tais emoções, qual lembrança
é despertada a partir da leitura etc.

Considerações finais
58 O plano não propõe que a classificação da subjetividade seja apresentada aos
alunos da educação básica, porém é necessário que o professor em formação,
destinatário deste trabalho, reconheça-a.
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Vimos sobre a leitura subjetiva que ela se estabelece pela oposição a uma
leitura objetiva, mas que não a ignora; que se dá no plano afetivo e intelectual; que
requer uma mediação capaz de contribuir com a compreensão do que é subjetividade
acidental e demandada pelo texto, e, sobretudo, que finda por proporcionar a
descoberta do outro em si.
A partir dessa compreensão, apresentamos uma proposta didática de leitura do
conto “O homem que não parava de crescer”, de Marina Colasanti, à luz da
abordagem teórica da leitura subjetiva.
A estrutura da proposta de leitura, em cada uma de suas quatro etapas, leva
em conta a subjetividade do aluno, seja ela necessária ou acidental. Vimos que, no
lugar de descartar a subjetividade acidental, comumente caracterizada como erro de
leitura, o professor propõe que seja compartilhada com os colegas. A propositura da
abordagem de leitura é elaborada não para que juntos – aluno e professor – possam
corrigir a expressão de compreensão do texto, mas para que seja dada ao aluno a
oportunidade de que conheça o outro que existe dentro de si e os outros além de si.
Diante da recente chegada da proposta de leitura subjetiva no Brasil, ainda não
há dados suficientes que confirmem ou neguem a potência dessa abordagem do texto
literário. No entanto, aprofundadas as pesquisas na área e uma vez que lançarmos
um material complementar para os alunos do curso de Letras do IFPB, conforme
explicamos na introdução, teremos dado os primeiros passos para difusão da leitura
subjetiva e criado meios para a coleta de dados, uma vez que a leitura subjetiva passa
a ser uma das propostas de intervenção em sala de aula, em projetos de conclusão
de curso. Por conseguinte, ao instituir a valoração da subjetividade do leitor por meio
do texto literário, o professor em formação poderá replicar essa abordagem no seu
exercício docente concedendo o devido protagonismo aos leitores, alunos da
educação básica oriundos de um contexto educacional onde carece ampliar práticas
de leituras.
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“VIVER E TECER HISTÓRIAS”: CLUBE DE LEITURA PARA A FORMAÇÃO DE
LEITORES NO INTERIOR PAULISTA
Juliete Rosa Domingos
(UENP/ Campus Cornélio Procópio)
Introdução
O presente trabalho visa socializar alguns pontos pertinentes acerca da
pesquisa intitulada Viver e tecer histórias: a animação de leitura para a formação de
leitores no interior paulista, desenvolvida durante o curso do Mestrado Profissional em
Letras (PROFLETRAS – Campus Cornélio Procópio/PR). O programa em questão tem
como objetivo principal aperfeiçoar a capacitação dos professores de Língua
Portuguesa para a docência, com foco no ensino fundamental, e assim, contribuir para
a melhoria da qualidade do ensino público no Brasil.
Assim, a pesquisa, de natureza interpretativa e interventiva, subsidiada pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), almejou
apresentar uma proposta de intervenção que centralizasse a leitura da literatura
infantojuvenil no contexto escolar. Dessa forma, a partir desse trabalho surgiu o
projeto com vista à implantação de um clube de leitura extraclasse, em uma escola
pública como suporte para a realização de ações alternativas e práticas no que
concerne à experiência de leitura de obras infantojuvenis reconhecidas por sua
qualidade literária pela crítica especializada do gênero.
A pesquisa pautou-se nos pressupostos teóricos e/ou metodológicos de João
Luis Tápias Ceccantini (2009), Rildo Cosson (2015), Vera Teixeira de Aguiar e Maria
da Glória Bordini (1988), Luzia de Maria (2009), entre outros estudiosos da área da
leitura literária.
O propósito chave desse trabalho, portanto, é relatar parte da experiência de
uma professora – da rede pública do Estado de São Paulo - como mediadora de leitura
bem como lançar reflexões a respeito dos resultados significativos alcançados em
relação à formação do leitor literário, no entremeio do clube de leitura em questão.
A comunidade escolar em contexto
A E. E. Professora Isabel Cristina Fávaro Palma é uma escola pequena, que
atende uma demanda de aproximadamente 200 alunos, situada em uma comunidade
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em que múltiplas carências se fazem presentes – social, econômica, estrutural,
educacional, afetiva. Há poucos professores e poucos funcionários para atender as
reais necessidades do contexto escolar. Porém, os objetivos almejados por todos para
o futuro da instituição e de seus educandos estão voltados para a garantia de uma
educação democrática e digna.
Penosamente, como tantas outras escolas públicas de nosso país, a escola em
evidência, enfrenta, dentre outras questões, o problema da crise da leitura que afeta
a formação efetiva do leitor, principalmente, de literatura. Há livros de literatura de
excelente qualidade, mas não podemos contar com uma biblioteca ou Sala de Leitura
para promover determinadas ações voltadas ao incentivo à leitura. Não havendo
biblioteca, tampouco podemos contar com um bibliotecário. Há uma sala com
prateleiras para que os livros sejam organizados e há, também, uma professora de
matemática readaptada que fica responsável por organizar os livros neste local. O
cenário é esse, apenas esse.
Recorre-se, assim, frequentemente às aulas regulares de língua portuguesa
para promover o encontro literário entre leitor e livros. No entanto, é preciso atender
outras demandas curriculares. Dessa forma, não é possível desfrutar correntemente
de projetos que envolvam a leitura literária apenas contando com essas aulas. É fato
que sempre foram dedicadas, das seis aulas por semana conferidas a disciplina de
língua portuguesa, pelo menos duas para o trabalho com a literatura. Mas só isso não
basta. A centralização da leitura de literatura na escola como prática cultural é de
máxima urgência.
Dessa forma, escolhemos para essa pesquisa pensar/fazer das pedras no
caminho um forte alicerce, uma referência para mudanças de rumos, um ponto de
partida para a solução de um problema em nossa escola. Para tanto, seguimos
ancorados nos aportes teórico-metodológicos de estudiosos do âmbito do ensino de
literatura almejando a implementação de um clube de leitura, na escola, tendo como
público-alvo, em um primeiro momento, uma turma de 6º ano.
Bordini e Aguiar (1988) elencam aspectos que tendem a garantir a eficácia no
ensino da leitura da obra literária na escola, como: bons livros e espaços adequados
para a leitura, principalmente, uma biblioteca ou sala de leitura bem aparelhada, além
de professores que sejam leitores assíduos e críticos, para que possam de fato
atuarem como mediadores de leitura.
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As autoras ressaltam a importância de se conhecer aspectos referentes aos
interesses de leitura que, geralmente, se valem de alguns determinantes como a idade
do leitor, seu nível socioeconômico, sua escolaridade e seu sexo. Compreende-se,
portanto, que o simples fato do professor mediador ofertar textos conhecidos, com
base nas preferências a partir de uma abordagem dinâmica, reforça a ideia de que,
se a leitura atende os interesses do leitor, acaba por provocar nele uma identificação
e o prazer no ato de ler e, consequentemente, novos interesses de leitura. Porém,
vale ressaltar que, além desses princípios básicos mais o professor-mediador-leitor,
a metodologia é força capital para o desenvolvimento de projetos que centralizem a
leitura como atividade cultural para a formação do leitor.
A animação de leitura como proposição para a formação do leitor literário
João Luís Ceccantini (2009) apresenta a proposição denominada animação de
leitura, experimentada em muitas escolas de ensino infantil como alternativa eficaz
para o incentivo à leitura por conta de seu caráter lúdico, dinâmico e compromissado
com o trabalho responsável no âmbito da leitura. No entremeio das diversas atividades
que podem abarcar essa proposta, a ação mais conhecida é a sessão “hora do conto”,
a partir da qual é recorrente vislumbrar as crianças fissuradas nas histórias contadas
de maneira lúdica pelos mediadores. É importante ressaltar que a animação de leitura
precisa ser entendida como um projeto a longo prazo e que as atividades
concernentes a essa proposição precisam ser constantemente aprimoradas,
reinventadas e inovadas com o intuito de atender às necessidades das crianças, bem
como manter seu interesse na prática leitora.
Ceccantini (2009), a partir do estudo de dois teóricos dessa vertente –
Camacho e Yela Gómez, 2008 – , salienta que regras como desejar ser um animador
de leitura, ser capaz de despertar na criança/jovem a vontade de ler, disponibilizar as
obras e torna-las acessíveis, organizar um espaço (biblioteca, por exemplo) e contar
com pessoas engajadas, trabalhar em equipe e atuar mediante um plano eficiente,
contar com a presença de um núcleo familiar leitor com intenções que a criança tornese leitora, são condições que possibilitariam a efetividade para qualquer processo de
animação de leitura. Regras que, via de fato, podem ser identificadas como
idealizadas frente à realidade social que vivenciamos, no contexto escolar em que o
projeto foi implementado, por exemplo, mas que podem ser almejadas como metas
possíveis se a intenção é realizar um trabalho ativo para a formação do leitor literário.
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O fator mediação é preeminente para o cumprimento das regras e eficácia da
proposta de animação de leitura. O mediador precisa ter compromisso e
responsabilidade com a prática da leitura e com aquele a ser almejado como leitor.
Ceccantini (2009, p.6) afirma que o ideal é que o mediador seja um leitor referência,
isto é, um leitor assíduo, apaixonado pela prática da leitura e crente que há incontáveis
obras que merecem ser lidas. Para o autor:
Esse mediador sempre imaginará que, dentre essas obras todas, há aquelas
capazes de seduzir o mais refratário, relutante e empedernido dos
(não)leitores e que cabe precisamente ao processo de mediação identificar
essas obras, torná-las acessíveis e transformá-las no objeto do desejo desse
leitor-em-potencial. (CECCANTINI, 2009, p. 6).

A proposta da animação de leitura é, por meio de ações sistematizadas, que
respeitem os determinantes de interesse de leitura, oferecer momentos que
despertem na criança o “desejo autêntico de ler” (Ceccantini, 2009, p.6).
Para tanto, buscando esteio em outros especialistas renomados da área,
Ceccantini (2009) observa a importância do mediador agir cautelosamente ao
ministrar a animação de leitura, pois essa proposição deve ser apreendida como uma
maneira libertária de promover o acesso à leitura de literatura, principalmente, a
adjetivada como infantojuvenil. Faz-se, dessa forma, um alerta sobre a necessidade
de se desviar da persistente tradicional burocratização e do pragmatismo conferidos
às atividades de práticas referentes à leitura que, geralmente, incutem no aluno a ideia
de que a ação de ler sempre terá um caráter tarefeiro e de obrigatoriedade. A
animação de leitura inverte a visão marcada por esse estereótipo.
A implantação do projeto: “Clube de Leitura Viver e Tecer Histórias”
O Clube de leitura Viver e Tecer histórias foi implementado para atender,
inicialmente, a uma turma de 6º ano, no contexto da E. E. Professora Isabel Cristina
Fávaro Palma, localizada no Distrito de Ribeirão Bonito – Tejupá/SP. Vale ressaltar,
porém, que a longo prazo, a proposta é estender o projeto para as outras turmas da
U.E.
Nesse sentido, para o projeto foram organizados dez encontros, os quais
aconteceram entre setembro e dezembro de 2018, sempre às quartas-feiras, no
período matutino – contraturno ao horário das aulas regulares dos alunos atendidos.
Vários locais da escola sediaram as reuniões entre leitores e mediadora, como a sala
de aula, a sala de informática, a área externa (pátio, área verde). Cada local era
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previamente preparado pela mediadora para receber os leitores. O ambiente era
organizado de maneira a postar-se como espaço de acolhimento.
Ambiente do clube de leitura organizado, na área externa, para o encontro 2

Fonte: Fotografia capturada pela própria autora.
As obras selecionadas para comporem o corpus do Clube do Livro foram
escolhidas partindo do princípio de se oferecer aos leitores um objeto literário de alta
qualidade estética. Na coleção contamos com livros de Nelson Cruz (2008/2012),
Marco Aurélio (2007), André Neves (2011), Ricardo Azevedo (2003/2009), Célia Cris
Silva (2009), Angela Leite de Souza (2009), Daniel Munduruku (2006), entre outros.
Ao todo, foram selecionados vinte e um livros presentes no acervo da escola,
chancelados pelo programa PNBE e quatro livros que foram bem avaliados pela crítica
especializada do gênero.
A condução do Clube de Leitura Viver e Tecer Histórias, como um processo de
animação de leitura, de modo geral, foi realizada a partir de três momentos: 1) Etapa
da Leitura; 2) Etapa dos Encontros; 3) Etapa do Processo criativo.
A etapa da Leitura estava relacionada à realização prévia da leitura do livro
escolhido pelo aluno, em sua casa. A orientação dada ao leitor do clube, logo no
primeiro encontro, foi que reservassem um dos momentos de leitura para a
compartilharem com alguém de seu núcleo familiar e que houvesse a tentativa de
dialogar sobre a experiência de leitura com essa pessoa.
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A etapa dos Encontros era o momento reservado, na atividade denominada
roda de histórias, para a apresentação e diálogo sobre as obras. Ocasião em que era
ofertado ao aluno o espaço para compartilhar suas descobertas, expectativas,
frustrações, em relação à obra lida; também era o momento em que o aluno escolhia
o livro para ler durante a semana.
A etapa do Processo Criativo ocorria durante os encontros e contemplava a
realização de atividades lúdicas, com o objetivo de explorar a capacidade criativa dos
leitores, a partir da experiência que obtiveram com a leitura da obra. Dentre as
atividades ofertadas, vale ressaltar: a) produção de um poema mosaico; b) ilustração
em tela; c) carta aos autores; d) apreciação de música (apresentação musical com
violão e ukelelê).
O Clube de Leitura Viver e Tecer Histórias como espaço cedido para o diálogo
acerca das impressões sobre as leituras, consequentemente, tornou-se um ambiente
propício para as expressões a partir da leitura.
Para cada encontro, foi montado um roteiro especial de atividades, seguindo
uma sistematização, de acordo com referenciais teórico-metodológicos específicos do
campo do ensino e mediação da leitura literária. Nos encontros, procurou-se ouvir e
respeitar as falas de todos os leitores. Os encontros foram registrados a partir de
fotografias e da gravação de áudios como material de análise para compor essa
pesquisa.
Pensando nas regras ressaltadas por Ceccantini (2009) para a eficácia da
animação de leitura, é possível compreender que a maior parte das ações planejadas
para cada etapa do clube de leitura, a partir das nuances de tal proposição, foram
realizadas. No entanto, algumas que, ou dependiam da colaboração de terceiros, em
outro horário que não fosse durante o encontro, ou da auto-organização de uma rotina
dos leitores, em casa, dificultaram o desenvolvimento de determinadas atividades.
Podemos citar, por exemplo, o fato de os leitores não criarem o hábito de registrar nas
cadernetas, disponibilizadas a eles, já no primeiro encontro, suas impressões de
leitura acerca do livro, para que pudessem ter um material de apoio durante sua
participação no clube de leitura.
Outro fator que merece destaque, é o número significativo de leitores que
tentaram, mas não conseguiram realizar a leitura com alguém do seu núcleo familiar.
Na verdade, pelos relatos dos participantes, percebemos que era um desafio,
inclusive, encontrar um momento para realizarem a leitura sozinhos. Em um dos
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encontros, por exemplo, uma leitora afirmou não ter conseguido ler porque precisava
cuidar de sua irmã mais nova, o que lhe exigia muito a atenção. Outra leitora afirmou
que era corrido para ela, pois, durante o dia, ou estava em casa fazendo tarefas
domésticas, incluindo preparar as refeições para ajudar a mãe que trabalhava fora, ou
estava na escola; sendo assim, o único momento em que conseguia realizar a leitura
em casa, era um pouco antes de dormir.
Nesse sentido, é possível refletir como o clube de leitura mostrou-se um espaço
acolhedor a esses jovens leitores, visto que, mesmo diante de contextos como os
supracitados, muitos se esforçaram bastante para estarem presentes nos encontros.
Consideramos que outro fator, além das atividades desenvolvidas, tenha
contribuído para a contínua participação dos leitores, no caso, a relação de
afetuosidade e respeito entre os participantes e a mediadora. Essa relação
desenvolveu-se a partir de um processo árduo de conquista ao longo do ano, até o
início da aplicação do projeto.
Quando criamos vínculos afirmativos já no início da formação do aluno,
provavelmente todo acompanhamento, a partir de então, acontecerá de maneira muito
harmoniosa. É de grande importância que o(a) professor(a) tenha consciência de que
grande parte da responsabilidade de firmar esse vínculo é sua. O aluno precisa se
sentir acolhido, compreendido e respeitado. Trata-se do que Armando Gens (2008, p.
24) postula sobre a formação do professor quando reitera que o grande desafio para
professoras e professores é “compreender a ausência de fronteiras entre “o trabalho
objetivo” e “o plano afetivo””. Gens (2008, p. 25) afirma que “ao se reconhecerem
como presenças, professores e professoras irão deparar-se com outro” e que
“presença e outro significam aqui, simultaneamente professoras, professores, alunas
e alunos, enquanto sujeitos de uma formação mais ampla, voltada para uma dimensão
ontológica” (GENS, 2008, p. 25). Assim, a postura adotada por mim para encaminhar
as atividades propostas no clube de leitura foi conduzida em concordância com esses
pressupostos.
Considerações finais
O curso de Mestrado Profissional em Letras – ProfLetras – proporcionou-me a
significativa experiência de realizar a presente pesquisa, tendo como foco a formação
do leitor. Sem dúvida, foi uma grande oportunidade de poder contribuir com os estudos
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nessa área e, ainda, desenvolver um trabalho consciente e consistente sobre a leitura
literária na escola em que atuo.
Desde o primeiro encontro, a reação dos leitores diante de tudo o que era
ofertado por meio do clube de leitura sempre foi muito positiva, cada coisa, por mais
simples que fosse, era motivo para um comentário entusiasmado. E, mesmo com o
passar do tempo, eles continuaram demonstrando curiosidade, ouvindo com atenção
as orientações e não se negando a participar das atividades.
Assim, podemos dizer que a implantação do clube de leitura, no contexto da E.
E. Professora Isabel Cristina Fávaro Palma, no município de Tejupá - SP, veio ao
encontro dos princípios discutidos acerca da escolarização adequada da literatura,
principalmente a denominada infantojuvenil, visto que, aliando pressupostos teóricos
às práticas pedagógicas, buscou sistematizar ações que centralizaram a leitura do
texto literário na sala de aula, respeitando sua natureza específica (LAJOLO, 1982, p.
53).
Portanto, almejou-se, no Clube de Leitura: Viver e Tecer Histórias, criar um
ambiente do encontro das percepções sobre o real e o ficcional, dos intertextos, da
transfiguração das ideias, para que outras formas de pensar o mundo pudessem ser
suscitadas nos jovens leitores em formação.
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A CONDENAÇÃO DA TRISTE HISTÓRIA DE EREDEGALDA
Karoline da Rosa Pereira
(UFRGS)
Em 2013, o Governo Federal iniciou o programa Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa, oferecendo a formação continuada para professores
dos três primeiros anos do Ensino Fundamental das escolas públicas na modalidade
presencial. Considerando às características de desenvolvimento deste ciclo de
alfabetização, o Ministério da Educação avaliou, selecionou e distribuiu acervos de
obras literárias para o uso coletivo em sala de aula, que são entendidos como:
[...] acervos diversificados, formados por obras didáticas complementares,
como apoio ao processo de alfabetização inicial, com temas referentes às
três grandes áreas do conhecimento: Ciências da Natureza e Matemática,
Ciências Humanas e Linguagens e Códigos (Brasil, 2012, p. 5).

Esses professores alfabetizadores da Educação Básica receberam orientações
nas formações presenciais para a utilização desses acervos, bem como planejaram
ações, por meio de sequências didáticas e de projetos didáticos para a promoção da
aprendizagem através do conceito de letramento na perspectiva de Magda Soares
(1998):
Alfabetizar e letrar são duas ações distintas, mas não inseparáveis, ao
contrário: o ideal seria alfabetizar letrando, ou seja: ensinar a ler e escrever
no contexto das práticas sociais da leitura e da escrita, de modo que o
indivíduo se tornasse, ao mesmo tempo, alfabetizado e letrado (Soares, 1998
apud Brasil, 2012a).

Regina Zilberman (2003) afirma que “preservar as relações entre a literatura e
a escola, ou o uso de livro em sala de aula, decorre de ambas compartilharem um
aspecto em comum: a natureza formativa” (ZILBERMAN, 2003, p. 25). Desse modo,
para apoiar os professores alfabetizadores na cultura letrada e na aprendizagem dos
conteúdos curriculares nas diferentes áreas do conhecimento, a Secretaria de
Educação

Básica

produziu

o

manual

intitulado

Acervos

complementares:

alfabetização e letramento nas diferentes áreas do conhecimento, com informações
gerais para utilização desses acervos, seguido de um catálogo com resumos das
obras literárias, enviadas para o período de 2013 a 2015. De acordo com esta
publicação: “As obras selecionadas, além de diversificadas do ponto de vista temático,
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dos gêneros e formato, também diferem do ponto de vista do grau de complexidade”
(Brasil, 2012b, p.5). Conforme Regina Zilberman (2003):
[...] não é atribuição do professor apenas ensinar a criança a ler corretamente;
se está a seu alcance a concretização e expansão da alfabetização, isto é, o
domínio dos códigos que permitem a mecânica da leitura, é ainda tarefa sua
o emergir do deciframento e compreensão do texto, pelo estímulo à
verbalização da leitura procedida, auxiliando o aluno na percepção dos temas
e seres humanos que afloram em meio à trama ficcional (ZILBERMAN, 2003,
p. 29).

Supondo esse processo de verbalização da leitura em sala de aula entre
professores e alunos, o Ministério da Educação mandou acervos para as turmas dos
três primeiros anos do Ensino Fundamental às escolas públicas, no período de 2013
a 2017, objetivando que “esse conjunto de materiais enriqueça as situações de ensino,
auxiliando todos os professores no planejamento de situações didáticas, e mobilize
os estudantes a novas leituras” (Brasil, 2012b, p.9). Entretanto, algumas obras
literárias não foram compreendidas pelos professores e foram alvo de discussão no
final do programa Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. Ao distribuir em
fevereiro de 2017 o acervo complementar categoria II – Acervo I para uso coletivo nas
salas de aulas dos estudantes do segundo ano do Ensino Fundamental, iniciou-se um
discurso politicamente correto acerca de um livro deste acervo, intitulado Enquanto o
sono não vem (2003), de José Mauro Brant.
Este livro é uma coletânea de recontos da literatura infantil, como ocorre a partir
do século XVII, produzido igualmente como as coletâneas elaboradas pelos irmãos
Grimm, por Charles Perrault e por Christian Andersen. Enquanto o sono não vem
possui textos de diferentes gêneros, pertencentes de tradição oral popular. A obra de
José Mauro Brant traz inicialmente uma partitura da cantiga intitulada Consolo (p.56); tem quatro contos populares – Canta, canta, meu surrão (p. 6-13), O rei cego e a
cidade dos Olhos d’Água (p. 18-25), A linguagem dos pássaros (p. 30-39) e João Jiló
(p. 40-45); tem dois textos em versos – a parlenda As nove filhas (p. 14-17), e o
romance A triste história de Eredegalda (p. 26- 29). No encerramento desta coletânea,
há uma outra partitura, que é conhecida nas raízes da tradição oral como Adeus,
adeus (p. 46-47).
O discurso politicamente correto foi decorrente de muitas leituras e de
interpretações equivocadas do romance A triste história de Eredegalda, uma
composição poética popular com origem na tradição oral. A respeito da temática do
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texto poético, o Centro de alfabetização, leitura e escrita (Ceale), da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG) enfatiza que:
“A triste história de Eredegalda” também apresenta elementos religiosos e
arquetípicos, além de uma forte intertextualidade com a cantiga de roda
“Terezinha de Jesus” e com o conto de Perrault Pele de asno”, antologizado
em sua famosa coletânea, tão difundida em nossas escolas, intitulada
“Contos de Mamãe Gansa” (CEALE, 2017, p.2-3).

Tal como o título sugere, o romance conta uma triste história, relatando que
um rei tinha três filhas e desejava casar-se com a mais bela, a princesa Eredegalda.
Eram três filhas de um rei,
Todas três eram belas.
A mais bela de todas era
Eredegalda se chamava.
Um dia seu pai lhe disse:
- Se quiseres casar comigo,
Serás a minha esposa,
E tua mãe, nossa criada.
- Isso não querido pai,
Isso não pode ser,
Prefiro ficar fechada
Do que ver minha mãe criada.
(BRANT, 2013, p. 27).
A proposta de casamento é imediatamente rejeitada pela filha do rei, a princesa
Eredegalda. Bem como explica a nota técnica sobre o livro elaborada pelo Centro de
alfabetização, leitura e escrita (Ceale), da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG): “A triste história de Eredegalda”, destaca-se, já no seu início, o seguinte
trecho: “‘Se quiseres casar comigo, / serás minha esposa’. Nesta passagem, é
importante notar, na fala do pai, a função condicional exercida pela conjunção
subordinativa ‘se’.” (CEALE, 2017, p.3-4). O Centro de alfabetização, leitura e escrita
também ressalta que “a condição do ‘casamento’ anunciado é, entretanto,
prontamente rechaçada pela filha: ‘Isso não, querido pai’.” (CEALE, 2017, p.4). Diante
da recusa do casamento é negada a possibilidade de incesto, motivo pelo qual a
personagem é castigada pelo pai.
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Então o rei mandou construir três torres
E trancou Eredegalda dentro.
Só poderia comer carne salgada
Sem beber um copo d’água.
(BRANT, 2013, p. 27).
Presa na torre e alimentando-se apenas de carne salgada, a princesa
Eredegalda é privada da liberdade e sofre desnutrição. A personagem sobe as três
torres em busca de ajuda.
Subiu à primeira torre
Para ver quem avistava.
Avistou as suas irmãs,
Que na praia passeavam,
E disse: - Irmãs queridas,
Vem me dar um copo d’água.
Não lhe damos um copo d’água,
Pois o pai já nos jurou
Pela ponta da espada
Se te dermos um copo d’água.
(BRANT, 2013, p. 27-28).
Eredegalda não recebe ajuda das suas irmãs, porque elas são juradas de morte
pelo pai. A princesa presa nas três torres sobe a segunda torre e avista a sua mãe, a
quem pede ajuda.
Subiu à segunda torre
Para ver quem avistava.
Avistou a sua mãe,
Que na sala descansava,
E disse: - Ó mãe querida,
Vem me dar um copo d’água.
Não lhe dou um pingo d’água,
Pois seu pai vai me matar,
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Com a ponta da espada,
Se eu der um copo d’água.
(BRANT, 2013, p. 28).
A filha novamente não consegue a ajuda da família, porque o juramento de
morte é estendido para a rainha. A princesa Eredegalda, então, sobe a última torre a
procura de ajuda.
Avistou seu triste pai,
Que num jardim de rosas passava,
E disse: - Ó pai querido, o favor
De um copo d’água.
- Não te dou um copo d’água,
Pois tu não quiseste ser minha.
Serias a minha amada;
Tua mãe, nossa criada.
(BRANT, 2013, p. 29).
Na terceira torre, a vítima encontra o seu agressor. O pai recorda que a filha
não aceitou a proposta de casamento. Em nota técnica sobre o livro, o Centro de
alfabetização, leitura e escrita (Ceale), da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) destaca: “Tal negativa é ainda ratificada através da indignação do pai,
representada pelo verbo, agora, no futuro do pretérito: ‘Serias a minha amada’.”
(CEALE, 2017, p. 4). A personagem Eredegalda no final do romance diz: “- Pai, se é
a mim que tu queres, /Toma lá minha mão esquerda” (BRANT, 2013, p.29). Diante da
fala da filha, o rei desiste de casar com a princesa e manda cavaleiros com jarros
d’água.
Vou mandar três cavaleiros,
Cada qual com um jarro d’água.
Aquele que chegar primeiro
Casará com Eredegalda.
Todos três chegaram juntos
Mas Eredegalda já estava morta.
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Acompanhada de quatro anjos
E Jesus perto da porta.
(BRANT, 2013, p. 29).
O romance mostra um final infeliz. Sem conseguir um copo d’água que tanto
pede, a protagonista vai dando sinais de um fim trágico, expresso nas suas lágrimas
de sangue. Ainda assim, Eredegalda luta pela sua sobrevivência, pedindo ajuda
para sua família, inclusive para o seu agressor. Nas torres, a princesa Eredegalda
fica desidratada pelo sal da carne e pela falta da água. A omissão de todos e o
socorro tardio levam à morte da princesa.
A triste história de Eredegalda foi condenada pelos professores da prefeitura
de Vitória, no Espírito Santo (ALBUQUERQUE, 2017a). Conforme Valéria Cristina
Pereira e Valéria Medeiros (2018) acerca das polêmicas interpretações disponivéis
na web, destacam que:
Entre tantos e inúmeros, alguns chamam a atenção pelo nível de
desconhecimento do tema da leitura e de questões relacionadas à formação
do leitor. São comentários e interpretações, por exemplo, que condenam
Eredegalda, argumentando que as crianças podem achar o incesto
normal, já que existe um livro na escola que trata do tema. Algo e tudo
causam estranheza: não há empiria alguma nos argumentos. Não há
pesquisa com leitores. Não há busca por conhecimento sobre a temática.
Há, sim, moralismos, achismos e muitas opiniões de não especialistas
(Pereira; Medeiros, 2018, p. 70).

Em decorrência da condenação da triste história de Eredegalda, o autor José
Mauro Brant atribuiu que a polêmica gerada em torno da obra está relacionada à falta
de capacitação de professores (ALBUQUERQUE, 2017b). As frentes parlamentares
Evangélica, Católica e em Defesa da Vida e da Família também manifestaram contra
a distribuição do livro às escolas brasileiras (CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2017). Em
razão dessa polêmica, o Presidente parlamentar da Educação do Congresso Nacional
solicitou ao Ministério da Educação em 2017 a retirada do livro das escolas públicas.
Diante de um novo parecer técnico elaborado pela Secretaria de Educação Básica
(SEB) ficou decidido o que livro Enquanto o sono não vem é inadequado para alunos
dos três primeiros anos do Ensino Fundamental. Com base nos aspectos apontados,
o Ministério da Educação decidiu recolher noventa e três mil exemplares das escolas
públicas, destinando-os para as bibliotecas municipais.
A equipe que aprovou o livro para o programa do Pacto Nacional pela
Alfabetização na Idade Certa, composta por doutores, mestres e especialistas do
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Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita (Ceale) da Faculdade de Educação da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) apresentou uma nota sobre a obra de
José Mauro Brant. De acordo com esta nota técnica (2017) foram apresentados a
função da obra literária:
[...] é preciso entender que um dos efeitos do texto literário sobre os leitores
é o que desde os gregos antigos se chama de catarse. Trata-se de um
fenômeno peculiar que hoje se diria de transferência psicológica, isto é, a
leitura de uma cena violenta serve para purgar o impulso de violência
(CEALE, 2017, p. 5).

Nesse sentido, o Centro de alfabetização, leitura e escrita (Ceale) salienta
que toda pessoa possui sentimentos de raiva, de medo, de angústia, de inveja e
tantos outros, que podem ser compreendidos como negativos ou positivos. Ao
vivenciar por empréstimo é uma forma para o leitor também se liberta deles. “É
porque o leitor vivencia esses sentimentos negativos nos livros, nos filmes, nas
telenovelas que não precisa trazê-los para a vida real” (CEALE, 2017, p.5).
Referindo-se às crianças e à literatura infantil, o Centro de alfabetização, leitura e
escrita (Ceale) defende que:
[...] essa vivência do texto literário é ainda mais fundamental porque elas
estão aprendendo a lidar com todos esses sentimentos e muitas vezes eles
lhes surgem contraditórios, gerando confusão em suas cabeças. É por isso
que a matéria básica da literatura infantil, desde os tempos imemoriais, é
justamente composta dos medos, das angústias e das dores que implicam
em crescer. Assim, ao ser desobediente com Chapeuzinho Vermelho, a
criança aprende a lidar com os limites impostos pelos adultos (CEALE, 2017,
p. 5).

O Centro de alfabetização, leitura e escrita (Ceale) destaca também que: “bem
distante do pressuposto da emulação, ou seja, a ideia ingênua de que a criança
simplesmente imita o que leu, a verdade é que ela usa a fantasia para aprender a lidar
com seus sentimentos” (CEALE, 2017, p. 5). Desse modo, as cenas de tristeza
presentes em Eredegalda, como as lágrimas simbolizadas em forma de sangue são
partes essenciais do romance para causar o seu efeito de “história triste”.
Também não é negando ou escondendo a existência de violência no mundo
que se ajuda o leitor a transformá-lo em lugar melhor para se viver. Assim
como uma criança precisa brincar livremente em uma praia e caminhar na
areia do parquinho até para ganhar resistência contra as bactérias e
micróbios que vivem nesses ambientes, ela também precisa experimentar e
conhecer, ainda que simbolicamente, os perigos e as adversidades que
temperam o caráter (CEALE, 2017, p. 5).

No artigo intitulado Eredegalda precisa falar, as pesquisadoras Valéria Cristina
Pereira e Valéria Medeiros (2018) afirmam que:
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O fato é que, censurando e silenciando Eredegalda, acabamos por silenciar,
em rede, não somente a discussão sobre o tema do incesto, como
acreditam os (des)informados, mas, também, as possíveis falas dos leitores
que, talvez, a escola conseguisse ouvir e entender, a partir da mediação de
profissionais, com aprofundamento no tema da leitura e escuta sensível
(Pereira; Medeiros, 2018, p. 70-71).

Tanto ficção quanto realidade podem trazer situações de omissão, como as
que são presentificadas nos versos do romance de Eredegalda. Ao determinar a
retirada da obra literária de José Mauro Brant do ambiente escolar, o Ministério da
Educação não só impede que o debate acerca dessa temática ocorra entre os
alunos dos três primeiros anos do Ensino Fundamental, bem como impede a
dicussão entre leitores das escolas públicas. Em razão disso, Valéria Cristina
Pereira e Valéria Medeiros (2018) apontam que:
Talvez o copo d’água dado pela escola, para impedir que os leitores morram
secos seja exatamente este momento de atenção com a fala dos leitores
vinda da leitura do conto, proporcionando a eles a escuta que lhes falta em
muitos contextos de vivência fora da escola (Pereira; Medeiros, 2018, p.
71).

Em vista da condenação da obra Enquanto o sono não vem, o Centro de
alfabetização, leitura e escrita (2017) vem reafirmar que:
[...] a literatura não faz o mundo ser como ele é, mas a nossa compreensão
do mundo não pode prescindir da liberdade que a obra literária se vale para
ilustrar a dimensão da condição humana. Por essa razão, não se pode aceitar
que obras literárias como o livro Enquanto o sono não vem sirvam para
reeditar práticas censórias de controle da leitura e da criação artística que
deveriam ser apenas parte da memória histórica de nosso país (CEALE,
2017, p.7).

Assim, é importante lembrar que não é condenado livros da literatura infantil
por abordar temas polêmicos que evitaremos esses episódios na trajetória da história
brasileira. Também não deveria causar tanto espanto por parte dos professores
alfabetizadores, que trabalham com o letramento nos anos iniciais do Ensino
Fundamental a temática do incesto, já que há muito tempo esse tema se faz presente
na literatura infantil.
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A INDÚTRIA CULTURAL E O CONSUMO DO LIVRO INFANTIL NA ESCOLA
Maria das Graças Monteiro Castro
(FIC/UFG)
André Barcellos Carlos de Souza
(FE/UFG)
A produção do livro infantil
A relação estabelecida entre o livro de literatura infantil e o universo
escolar considerando a influência da indústria editorial na circulação do livro
é o eixo em torno do qual se organiza este trabalho.

A análise dos possíveis reflexos do mercado editorial, enquanto um dos
segmentos da indústria cultural, nas relações que crianças entre três e quatro anos
estabelecem com o livro no universo escolar e familiar, permite compreender as
contradições existentes na constituição da mercadoria livro, a partir do desvelamento
de suas etapas de produção.
Enquanto produto do trabalho, o livro contém em si trabalho objetivado,
materializado, convertido em mercadoria. A mercadoria livro caracteriza-se por
satisfazer necessidades humanas culturais e espirituais, o que lhe confere seu valor
de uso. Mas é como valor que a mercadoria livro se iguala a todas as outras
mercadorias existentes.
A indústria editorial segue as mesmas regras de produção de toda e qualquer
mercadoria e seus produtos constituem-se pela utilidade ou seu valor de uso que é
determinado pela qualidade real do produto livro, mas é sobretudo por seu valor que
se configura no mercado. O valor de uma mercadoria expressa a objetivação ou
materialização do trabalho abstrato; portanto, visto dessa forma, sob a égide do
capital, o livro é uma mercadoria como outra qualquer, e sua especificidade fica
submetida aos preceitos do mercado.
Na concepção marxista, o produto do trabalho, tão logo toma a forma de
mercadoria, assume um caráter enigmático. Esse enigma encontra-se na constituição
da forma mercadoria, como definiu Marx:
“O misterioso da forma mercadoria consiste, portanto, simplesmente, no fato de que
ela reflete aos homens as características sociais de seu próprio trabalho com as
características objetivas dos próprios produtos de trabalho, como propriedades
naturais sociais dessas coisas e, por isso, também reflete a relação social dos
produtores com o trabalho total como uma relação social existente fora deles, entre
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objetos. Por meio desse quiproquó os produtos do trabalho se tornam mercadorias,
coisas físicas metafísicas ou sociais” (1985:71).
A forma física final da mercadoria em nada traduz a noção de valor dos
produtos de trabalho, por ela representada. “Os produtos do cérebro humano parecem
dotados de vida própria, figuras autônomas, que mantém relações entre si e com os
homens”. A esse processo Marx chama de fetichismo, uma característica que
impregna os produtos provenientes da mão humana, produtos de trabalho produzidos
como mercadoria e que assume uma forma “fantasmagórica de uma relação entre
coisas” (MARX, 1985:71).
Descrevendo as consequências do caráter fetichista do mundo das
mercadorias, Goldmann destaca o processo da reificação como sendo a substituição
do qualitativo pelo quantitativo, do concreto pelo abstrato, estando estreitamente
ligado à produção capitalista para o mercado. Nesse sentido, a reificação tende a
apoderar-se progressivamente de todas as esferas da vida social e a substituir outras
formas de consciência, paralelamente ao desenvolvimento da produção capitalista
(1979:138).
Buscando compreender esse processo de reificação na indústria cultural, mais
especificamente no segmento industrial dos livros, podemos identificá-lo em suas
etapas de produção, divulgação e circulação. Apesar de possuir outras características
constitutivas, o livro é primeiramente mercadoria, inserido num setor da produção
capitalista e consequentemente rentável, que produz lucro pelo consumo. E para
garantir o lucro, seus produtores buscam formas que correspondam ao movimento e
dinâmica necessários ao desenvolvimento do capital.
As etapas de divulgação e circulação do livro literário, na medida em que este
se insere num percurso de produção padronizado, preveem um consumidor com
procedimentos de uso padrão e utilizam técnicas da publicidade com essa
perspectiva. A técnica conquista espaço e poder na sociedade e a padronização do
modo de produção significa a padronização do próprio indivíduo e a quase
impossibilidade de reconhecimento das relações sociais aí compreendidas.
Apesar do livro de literatura infantil ser uma das inúmeras mercadorias postas
para o consumo pela indústria cultural e estar submetido às mesmas condições de
produção, comercialização e consumo de outros produtos, este ainda guarda em sua
forma a relação simultânea e indissociável do material com o espiritual. O livro literário
torna-se, ao mesmo tempo, veículo de massificação pela forma como é tratado e
possibilidade de superação dessa condição, pelas características inerentes à criação
artística. E não há como separar forma e conteúdo, tal qual quando Adorno e
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Horkheimer afirmam que em “Homero, epopeia e mito, forma e conteúdo, não se
separam simplesmente, mas se confrontam e se elucidam mutuamente” (1985:55).
Enquanto bem cultural, o livro literário, é resultado de criação artística e como
tal, torna-se importante instrumento de formação intelectual e afetiva, sobretudo para
crianças em plena fase de aprendizagem.
No texto Caprichos bibliográficos, Adorno discute a contradição entre o que os
livros representam aparentemente, pela sua transformação em mercadoria adaptável
às necessidades do consumidor e o que apresenta de duradouro e não consumível
em sua essência. A respeito dessa contradição observa que:
a expressão do bem-de-consumo, indiferente àquela a que se prende, coloca
o livro, para aqueles que não são precisamente familiarizados com a técnica
bibliográfica, numa contradição difícil de explicar-se, mas justamente a bem
de sua profundidade, tanto mais enervante em relação à forma do livro como
material e espiritual ao mesmo tempo. (1991, p.18).

A possibilidade de o livro superar sua condição de mercadoria encontra-se na
relação de uso que dele se fizer. O mercado é sedutor, ele arrebata, transformando
o leitor em mero consumidor. Na metáfora criada por Adorno para explicar o
entrelaçamento do mito e do trabalho racional, podemos encontrar explicações para
a questão contraditória da constituição do livro e da superação da supremacia de
suas características mercadológicas.
A situação imposta pela indústria editorial quanto à produção, divulgação e
circulação do livro produto faz com que o leitor/consumidor embarque numa “odisseia”
para garantir sua autonomia na relação travada com a obra. O mercado, tal qual os
inimigos de Ulisses, prepara ações extremamente sedutoras para conduzir o leitor à
condição única e exclusiva de consumidor, desviando-o de uma trajetória que lhe
possibilite autonomia e autoria no ato de ler. E para superar essa condição de
“entreposto” do mercado editorial na comercialização do livro e transformar-se em um
sujeito com a astúcia suficiente para se utilizar da indústria como recurso para suas
ações pedagógicas em torno da leitura, há de se buscar o desvelamento de todo o
processo de produção em que o professor também se encontra

diretamente

envolvido.
A Indústria Cultural
Tomando o livro de literatura infantil como um produto de retorno garantido para
o mercado editorial e com características, portanto, de mercadoria que transita no
espaço escolar, o conceito de indústria cultural é importante para a elucidação dos
processos constitutivos do livro produto.

431

A condição de superação dessa condição de entreposto de venda de livros
exercido pelas instituições escolares passa pela apreensão teórica da forma com que
um livro se torna produto de consumo da indústria cultural e, tendo em vista esses
elementos constitutivos, retome as possibilidades de resgate de suas características
inerentes à uma criação artística. A compreensão dessas questões passa ainda pelo
aprofundamento teórico mais amplo do modelo de cultura construído pela sociedade
moderna e marcada pela indústria cultural, pelo desvelamento da racionalidade que
estrutura a funcionalização da leitura do livro literário na educação global do indivíduo.
O termo indústria cultural foi empregado por Adorno e Horkheimer em 1947 no
livro “A dialética do esclarecimento” e a princípio tratava-se do problema da cultura de
massas. A expressão cultura de massas foi abandonada pelos autores e substituída
por indústria cultural. No seu entendimento, cultura de massas seria a cultura surgida
espontaneamente das próprias massas, da forma contemporânea da arte popular,
sendo que a indústria cultural se distingue radicalmente desta por constituir-se pela
união dos domínios da arte superior e da arte inferior, com prejuízo para ambas. Para
os autores, “a indústria cultural é a integração deliberada, a partir do alto, de seus
consumidores”. (ADORNO, 1994:94).
As massas deixam de ser fator primeiro de preocupação, para se tornarem
elemento secundário do processo de produção a partir da especulação do estado de
consciência e inconsciência de milhões de pessoas, exercida pela indústria cultural.
O consumidor não é sujeito dessa indústria, mas seu objeto, não é a medida, mas a
ideologia dessa indústria. Na sociedade contemporânea, as coisas e os seres tendem
a se transformar em mercadorias, sendo orientados pela exigência do lucro. Sob a
ótica da indústria cultural, os bens culturais passam a ser identificados com a
necessidade produzida.
A sociedade industrial instalou em todas as esferas da vida humana o modelo
da “gigantesca maquinaria econômica”, atingindo tanto o trabalho quanto o descanso
do indivíduo e a indústria cultural desenvolveu-se transformando suas manifestações
em reproduções modelados pela indústria em seu todo, com o predomínio do efeito,
da performance do produto final. Instaurou-se uma falsa identidade do universal e do
particular. Ao reproduzir as engrenagens da estrutura econômica, a indústria cultural
apropriou-se da técnica como meio de padronização e de produção em série,
disseminando bens padronizados para a satisfação de necessidades iguais. Adorno
afirma que “a indústria cultural desenvolveu-se com o predomínio que o efeito, a
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performance do tangível e o detalhe técnico alcançaram sobre a obra, que era outrora
o veículo da Idéia e com essa foi liquidada”. A perda da totalidade da criação artística
levou à uma uniformização do todo com seus detalhes, que passaram a exibir os
mesmos traços, “na medida em que entre eles não existe nem oposição nem ligação”
(1995(b):118).
O poder da indústria cultural provém de sua identificação com a necessidade
produzida e as manifestações culturais transformadas em produtos de entretenimento
e diversão, e “na exigência do entretenimento e relaxamento, o fim absorveu o reino
da falta de finalidade” (Adorno e Horkheimer,1985:148). No entanto, a pretensão de
utilizar a arte se torna total e transforma a estrutura econômica interna das
mercadorias culturais. Assimilando-se por completo à necessidade, a criação artística
é percebida do ponto de vista da possibilidade de servir para outra coisa qualquer.
E é exatamente dentro dessa necessidade produzida que se localiza o livro
de literatura infantil, ao ser colocado no mercado escolar para ser consumido. Ao
classificar seus livros num catálogo para divulgação de seus produtos, a indústria
editorial os transforma em produtos adequados às necessidades detectadas ou
criadas para as escolas. Na realidade o livro continua a ser o mesmo, mas sua
publicidade corresponde às necessidades previamente traçadas pelo mercado.
Estudar a construção do leitor à luz da indústria cultural leva à reflexão do
caráter mercantil que a educação do indivíduo alcançou pela padronização e
generalização do modo de produção. Para Adorno, “a indústria cultural realizou
maldosamente o homem como ser genérico” (1985:136). Apesar de atestar “que a
universalização da indústria cultural e a eliminação do privilégio da cultura pela venda
dos bens culturais” servem, “nas condições sociais existentes, justamente para a
decadência da cultura e para o progresso da incoerência bárbara” (1985:150), Adorno
ainda aposta na educação enquanto formação do indivíduo, como sendo capaz de
proporcionar a emancipação pela autonomia da razão.
O processo de coisificação, pelo predomínio da indústria cultural que tudo
administra e controla supõe o triunfo da razão instrumental sobre a razão prática: “o
domínio do mundo natural exterior através da razão instrumental levou ao controle do
mundo social e também da natureza interior do homem, de sua consciência crítica,
de sua capacidade de autonomia enquanto sujeito”(ADORNO,1995(b):247). A razão
instrumental constitutiva do mundo moderno determina o lucro como critério orientador
da ação, em termos políticos e sociais, ameaçando a consciência crítica. A razão
instrumental traduz, portanto, a reificação das consciências, o resultado do
predomínio do aspecto instrumental da razão. No texto Conceito de Iluminismo,
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Adorno e Horkheimer caracterizam a constituição da razão instrumental pelo processo
técnico no qual a consciência do indivíduo foi reificada, onde sua capacidade de
significar foi extirpada e “a própria razão tornou-se mero instrumento auxiliar do
aparato econômico que tudo abrange”, tornando-se “puro órgão dos fins” (1991:22).
A teoria crítica da sociedade e dos temas relacionados à sociedade industrial,
estariam postas as possibilidades de resgate do elemento emancipatório da razão,
enquanto esclarecimento e libertação. Na força do pensamento crítico, estariam as
possibilidades de resistência à razão instrumental do mundo administrado. A
instrumentalização da cultura na sociedade capitalista, em que a indústria cultural
“confere a tudo um ar de semelhança” atrofiando o pensamento e a manifestação
humana, excluindo a diversidade e fazendo desaparecer a capacidade crítica do
homem, transformou-se em instrumento de controle social, de mercantilização dos
bens culturais. A formação cultural do indivíduo foi se transformando gradativamente
em semi-formação e inevitavelmente obstruindo sua vida sensorial. (Adorno e
Horkheimer, 1985:113)
Contraditoriamente, a possibilidade de superação da razão instrumentalizada
está dada pelo investimento na educação enquanto formação cultural, como um dos
meios de negação do mundo administrado. Nesse sentido, Adorno afirma que “a
educação só teria pleno sentido como educação para auto-reflexão crítica”
(1995(a):121). O resgate da educação enquanto possibilidade de promoção da
reflexão crítica é colocada por Adorno como condição para que a barbárie de
Auschwitz não se repita. Bruno Pucci afirma que, para Adorno, a educação é antes de
tudo esclarecimento e que a educação pelo esclarecimento pode produzir condições
para a modificação de atitudes como a barbárie, mesmo que não possa evitar o
“aparecimento dos construtores e ideólogos da barbárie” (PUCCI, 1994:47). Nesse
sentido, portanto, a escola tem um papel fundamental no estabelecimento das
condições de autonomia, de consciência e de liberdade do sujeito.
A educação na modernidade conferiu à escola o papel de transmitir e conservar
a cultura e os conhecimentos universais reconhecidos, para que o indivíduo atuasse
na sociedade.
A indústria editorial e a escola
Por ter seu surgimento atrelado ao fortalecimento da instituição escolar, o
mercado editorial infantil brasileiro tem sua história traçada no contexto da escola.
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Lajolo afirma que a circulação e o consumo do livro infantil no Brasil tem um percurso
marcado pelo fortalecimento da instituição escolar, sendo que o caminho da literatura
e da escola são paralelos, por um lado o mercado transforma o livro infantil em difusão
e reforço de conteúdos e valores escolares e por outro a escola assume importante
papel no fortalecimento do setor enquanto difusora de livros, patrocinando sua adoção
e formando leitores .
Desde o primeiro período de formação da literatura brasileira, os canais que
agilizaram a circulação e seu consumo encontram-se nas mãos do Estado,
distribuindo livros e agenciando leitores e da escola, fortalecendo a indústria editorial.
Discorrendo sobre a estreita relação entre ações estatais, escola e circulação do livro
infantil, Lajolo resgata assim as políticas de leitura brasileira, em que escola e
literatura infantil se complementam:
“Escola e literatura constituem, pois, uma equação, onde a primeira, por ser instituição
do estado, enleia a segunda em práticas políticas e ideológicas favorecedoras das
classes dominantes que tanto servem do livro para difusão de valores que lhes são
caros como servem ao livro, na medida em que patrocinam sua adoção e incentivam
seu consumo através de campanhas pela leitura”(1986:45)
Descrevendo algumas práticas adotadas pelo Estado que favoreceram o livre
trânsito do mercado editorial na rede escolar brasileira, Lajolo (1986) lembra que
estas foram mediadas pelo paternalismo e pela amizade dos escritores com pessoas
que ocupavam cargos influentes no governo. Os primeiros autores infantis
brasileiros, pleitearam favores do Estado, para conseguirem conquistar o mercado
escolar, uma das raras possibilidades de profissionalização da profissão de escritor.
Entre os autores que se valeram do respaldo estatal encontram-se Olavo Bilac, Júlia
Lopes de Almeida, ainda no século passado.
Em que pese o esforço do escritor e editor Monteiro Lobato em modernizar a
produção brasileira de livros, prática semelhante o beneficiou na adoção de A menina
do nariz arrebitado, por todas as escolas paulistas, na segunda metade da década de
20, no governo de Washington Luís. Apesar de contar com a proteção governamental,
a adoção do livro A menina do nariz arrebitado por todas as escolas paulistas ocorreu
em função de uma ação de marketing que perdura até hoje. Foi Lobato, o empresário,
quem inaugurou o processo de divulgação dos livros através de ofertas de exemplares
para a análise e conhecimento das escolas.
Além do método de divulgação por meio de distribuição gratuita de livros, Lajolo
ressalta o trabalho do empresário Lobato, quando esse moderniza radicalmente a
prática editorial brasileira investindo na editora e na expansão do mercado livreiro,
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ampliando pontos de vendas e arriscando no “produto” livro por meio de anúncios em
jornais e revistas. E, ao resgatar a figura do empresário e do escritor lembra que o
modo de produção lobatiano é extremamente moderno com uma prática literária
transformada em instrumento e fruto de modernização social (1986:49). As histórias
do Sítio do Picapau Amarelo giram em torno de vários elementos, situações e
personagens que aparecem e se repetem ao longo dos 17 volumes de sua coleção
infantil, dando uma continuidade de uma obra para outra. A própria narrativa resgata
episódios anteriores ou simplesmente menciona no corpo do texto ou mesmo em
notas de rodapé os outros títulos existentes. Essa forma de propaganda configura o
que Lajolo chama de “embrião de merchandising, recurso extremamente moderno e
eficiente para a criação e manutenção de um leitorado cativo” (1986:49).
A indústria editorial para crianças e jovens no Brasil tem nos textos escolares
o segmento mais seguro de seus investimentos, uma vez que as editoras encontramse organizadas da produção à circulação em função das escolas, determinando,
assim, o domínio do mercado através das vendas intermediadas por elas. Esse
investimento pode ser percebido nas Bienais de São Paulo e do Rio de Janeiro
ocorridas na década de 90, quando o setor de livros para crianças e jovens cresceu
vertiginosamente. As editoras da área passaram a ocupar pavilhões inteiros com
stands maiores e mais produzidos para atender os professores e às escolas em visita
orientada às Bienais. O atendimento ao professor ocorre, inclusive, nos mesmos dias
dos livreiros, quando a feira se abre, com dois dias de antecedência, apenas para os
profissionais do setor.
Ao incorporar em sua prática pedagógica atividades que “didatizam” os textos
de literatura infantil, a partir de questionários, testes e outros procedimentos, a escola
forneceu às editoras o “caminho das pedras” para sua definitiva inserção em seu
contexto, numa relação de vinculação direta e irreversível da instituição educacional
com o mercado. Ao incluir nos livros de literatura infantil, fichas de atividade com farta
distribuição aos professores de exemplares já respondidos ou incluir nos catálogos
informações que subsidiam, pressupostamente, a prática pedagógica, a indústria
editorial garantiu o escoamento de sua produção através da escola.
Como quem define os livros que serão adotados são os professores, quer na escola
pública ou na particular, o mercado apontou para ele todas as suas armas de
marketing, vencendo aí, a editora que investe com mais agressividade. Numa análise
comparativa temos os seguintes dados sobre o faturamento das quinze maiores

436

editoras brasileiras no ano de 1996, divulgados recentemente pela Revista Veja: dez
destas editoras (L&PM, Martins Fontes, Global, Record, Globo, Objetiva, Nova
Fronteira, Ediouro, Siciliano e Cia. das Letras) que publicaram obas de interesse geral
venderam juntas 117,5 milhões de reais, enquanto cinco (Moderna, FTD, Saraiva,
Ática/Scipione) com obras na área escolar, faturaram 530,8 milhões de reais.
No entanto, este alto índice de vendagem de livros para o universo escolar, a
partir da instalação da obrigatoriedade da leitura de livros extraclasse estalecida com
a lei 5692/71, pouco significam para a formação efetiva do leitor, ou até mesmo de um
consumidor de livros na fase adulta. Na realidade o consumo do livro somente no
ambiente escolar tem contribuído para igualá-lo a outros produtos de consumo
descartável impostos pela indústria cultural.
Buscando explicitar as formas de mediação das editoras no contexto da escola
é necessário tomar o livro como um produto, num processo de produção que não
fabrica somente o objeto de consumo - o livro - mas o modo como será consumido.
Portanto, como qualquer outro produto do capital, a necessidade de consumo precisa
ser criada e constantemente alimentada. No caso do livro, a escola surge como
intermediária perfeita ao processo, ou seja, exerce uma função determinante no
impulso para a produção e consumo do livro. Quando se trata do livro de literatura
infantil, que tem uma função subsidiária ou complementar dos conteúdos curriculares,
o caráter empresarial da mediação orientada para o lucro está presente em todo o
processo de circulação do livro no ambiente escolar.
O mercado incorporou em sua propaganda a contradição existente no objeto
livro que guarda características de um produto de consumo e as possibilidades
existentes no bem cultural de superação da condição pré-determinada do modo de
consumo. Promove, portanto, seus produtos com promoções e orientações pseudo pedagógicas orientadas para o lucro, garantindo presença em toda extensão do
processo de leitura escolar, através de ações justificadas com o discurso da
promoção do livro, do leitor e do professor.
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ENSINO DE ESTRATÉGIAS DE LEITURA EM CONTO DE ENCANTAMENTO:
UMA PROPOSTA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL
Jhennefer Alves Macêdo
(UFPB)
Maria Betânia Peixoto Monteiro da Rocha
(UFPB/IFPB)
Renata Junqueira de Souza
(CELLIJ/UNESP)
Em acordo com a afirmação de Girotto e Souza (2010), o propósito de aula de
professores de leitura literária deve ser o de ensinar um repertório de estratégias e,
com isso, aumentar o entendimento e o interesse pela atividade realizada. O presente
trabalho traz uma proposta de oficina literária com duplo objetivo: ensinar um
repertório de estratégias e ampliar os horizontes de expectativas em relação à
literatura da tradição oral, tendo como público turmas dos sextos anos do Ensino
Fundamental II. A oficina de leitura é estruturada a partir das orientações Girotto e
Souza (2010, p. 59), que entendem-na como “momentos específicos em sala de aula
em que o professor planeja o ensino de uma estratégia. Nessas oficinas, há uma
ambientação intencionalmente planejada.” A oficina de leitura cumpre um de nossos
objetivos – ensinar um repertório de estratégias – sendo o outro propósito alcançado
com a leitura do livro Couro de Piolho (2002), de Luís da Câmara Cascudo. O livro é
o resultado do projeto do folclorista potiguar, que consiste em resgatar histórias da
tradição oral. A proposta de trabalho para a leitura do livro “Couro de piolho” dá ênfase
ao levantamento do conhecimento prévio dos leitores, além da aplicação das
estratégias de inferência e síntese nos momentos “antes”, “durante” e “depois” da
leitura. A nossa pesquisa, do ponto de vista metodológico, quanto à abordagem,
configura-se como qualitativa de cunho analítico-interpretativo. Os resultados parciais
mostram que as estratégias utilizadas facilitam a compreensão do texto lido, mas que
podem ser ampliadas e aprofundadas, no decorrer da oficina de leitura.
Palavras-chave: Oficina literária; Literatura popular; Formação de leitores.
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Há espaço para a literatura popular nas escolas? uma revisão no contexto
histórico brasileiro
A literatura infantil, segundo Coelho (1980), vem angariando valor cada vez
mais reconhecido como ponto de convergência de convicções, ideais e aspirações
que definem a cultura e a civilização de cada época. De sua origem primitiva até a
atualidade, constantemente reinventa-se para alcançar novos leitores, criando e
recriando novos gêneros.
A respeito desses gêneros mutáveis citados por Coelho (1980), destacam-se
os contos populares, os quais, desde os seus primórdios, configuravam-se como um
veículo transmissor de encantamentos, conhecimentos, assim como de valores
ideológicos impetrados pelas diferentes construções sociais em que eram produzidos.
Os contos populares, no que concerne ao quesito da antiguidade, possuem um
tempo ou um local de origem incerta. É improvável traçar esse percurso ou fincar suas
raízes em um determinado momento histórico, pois não pertencem a uma única
cultura, fazem parte do acervo mundial de histórias orais do povo, que foram sendo
modificadas a cada vez que eram narradas (COELHO, 1980).
Assim como se expandiu em tantos países, os contos populares oriundos do
contexto europeus também chegaram ao Brasil e aqui se ancoraram. Zilberman
(2014), ao citar a lei de Lavoisier, diz que nada se cria, tudo se transforma. No entanto,
ela ressalta que muito embora o autor seja o criador dos textos e os produza com
base nas suas experiências pessoais e visando atender às expectativas que dele se
esperam, ele precisa manter uma coerência em suas produções, pois seus leitores
precisam se reconhecer em seus personagens.
Outra questão que precisa ser considerada nas produções para o público
infantil é a de que esse leitor também traz algum tipo de experiência que deve ser
respeitada, caso isso não aconteça, há uma quebra no contrato estabelecido entre
autor-texto-leitor, rompendo com as expectativas do leitor durante a leitura do texto
literário. Zilberman ainda complementa, ao dizer: “[...] se o escritor contradizer demais
as expectativas do leitor, esse rejeita a obra, que pode ficar à espera de uma outra
oportunidade ou então desaparecer da história”. (2014, p. 14).
A estudiosa compara essa problemática com o que aconteceu no Brasil, no
final do século XIX, com o surgimento dos primeiros livros publicados para as crianças.
Inicialmente, esse aparecimento se deu por meio de traduções e adaptações de
contos de fadas. De acordo com Souza (2006), esse caminho de formação de uma
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literatura infantil, no Brasil, também foi marcado por outras influências, tais como as
traduções dos clássicos literários universais e as adaptações de textos portugueses,
até que se pudesse chegar a uma produção brasileira.
Além desses, outros fatores também contribuíram para a formação desse gosto
literário do povo brasileiro. O primeiro deles está ligado à noção de alfabetização que
surgia no país, um momento em que se buscava uma forma adequada para preservar
os valores religiosos, morais e pedagógicos. O outro fator está ligado à noção de
autonomia literária, que se assemelha à busca por identidade que desencadeou em
sentimentos ufanistas e nacionalistas, provocados pela dominação portuguesa, que
deixou o país com amarras políticas, econômicas, sociais e culturais. Sendo assim,
do século XVI ao XIX, o Brasil viveu sob períodos de adaptação.
A persistência e a necessidade de afirmação geraram um espírito nacional em
busca de sua identidade, que buscou caminhos para alcançá-la por meio da literatura.
Todavia, até o século XVII, embora esse espírito libertário já vigorasse entre os
brasileiros, o cenário pouco tinha se modificado, pois, a maior parte das obras lidas
ainda era de caráter religioso. Somente a partir do século XVIII, em raras bibliotecas,
foram agregadas aos acervos obras de caráter profano e científico. Nesse período, a
Coroa ainda controlava a circulação de livros no país e costumava priorizar o ensino
de gramática portuguesa.
No final do século XVIII, as transformações que aconteciam no cenário mundial
também influenciaram a visão nacional, abrindo novas perspectivas. Entretanto,
nessa ocasião, um novo grupo de leitores estava surgindo, e era preciso pensar em
um produto original.
Essa mudança de posicionamento do povo também foi decorrente da ascensão
de uma classe média urbana, que reivindicava por liberdade política, melhores
negócios, dinheiro mais acessível e novas iniciativas educacionais. Resultante das
leis e pareceres vigorados nesse tempo foi incorporada, ao sistema educacional
vigente, a produção literária para crianças e jovens.
Segundo os estudos de Arroyo (2011), até que essa mudança no cenário
brasileiro viesse a consolidar-se, as crianças que viveram na segunda metade do
século XIX, especialmente para aquelas que não pertenciam às classes sociais mais
favorecidas, tanto por haver o privilégio da leitura para uma classe específica quanto
por não haver livros específicos destinados às crianças, tiveram seu primeiro contato
com a leitura, por meio da prática oral que, inicialmente, chegava pelos marinheiros
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que retornavam de suas navegações e sofriam acréscimos das tradições indígenas e
africanas.
No século XX, em torno de 1920, surgiram os educadores brasileiros que foram
pioneiros na luta do estatuto da leitura. Segundo Souza (2006), dois motivos levaram
esses educadores a trabalharem em prol dessa leitura:
O primeiro tinha a ver com os novos tempos vividos no Brasil e a ideia de
modernidade que exigia uma reformulação pedagógica, uma democratização
do ensino, e o segundo girava em torno da necessidade de erradicação do
analfabetismo que beirava a casa dos 75% da população. Analfabetismo,
repetência, evasão escolar, falta de escolas e de professores, além de
péssimas condições de trabalho, compunham o panorama da educação no
país. Na verdade, tudo isso combinava com os ideais desses educadores e
acabou por contribuir para o crescimento da produção literária dirigida à
criança e ao jovem. Para completar, o quadro que favorecia a evolução dessa
produção literária, ocorre a expansão da imprensa, que propiciou impulso a
produção nacional. (SOUSA, 2006, p. 77).

Nesse momento, o mercado começa a trabalhar para formular os novos livros
solicitados. No entanto, depara-se com um problema, pois o Brasil não tinha uma
tradição literária para a qual pudesse dar seguimento, considerando, principalmente,
que não se escreviam livros para crianças até aquela época
Na tentativa de sanar esse problema, resolve-se, então, adaptar as obras
estrangeiras; adaptar para as crianças as obras que, até então, tinham sido escritas
para os adultos; reaproveitar os livros didáticos; recuperar as narrativas populares
para que as crianças se sentissem confortáveis ao ouvir as histórias que já lhes tinham
sido contadas pelas suas mães, avós, amas de leite, escravas e ex-escravas.
Em síntese, esse período inicial de uma literatura direcionada para o público
infantil e juvenil corresponde à importação, à tradução e à adaptação dos contos
populares, dos contos maravilhosos e dos grandes clássicos universais, bem como
de uma produção literária elaborada pelos educadores da época. Esse processo
acontece no final do século XIX e se estende ao início do XX.
Muito embora, no decorrer das décadas seguintes, o Brasil tenha conseguido
imprimir muito da sua cultura das páginas destinadas para o público e infantil e juvenil,
uma constatação é bastante relevante: ainda é massiva as adaptações dos clássicos,
especialmente os europeus. Essa constatação pode ser observada tanto na pesquisa
desenvolvida por Carvalho (2006) quanto em Formiga (2009).
Não diferente, nos dias atuais, os contos maravilhosos ou de fadas e os
grandes clássicos universais ainda podem ser encontrados nos materiais didáticos
destinados para os anos finais do Ensino Fundamental II, assim como visto na coleção
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Português linguagens (2015), de Cereja e Magalhães, obra essa selecionada pelo
Programa Nacional de Livros Didáticos - PNLD e distribuída para a grande maioria
das escolas públicas brasileiras, conforme foi constatado por uma pesquisa
desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa em Estágio, Ensino e Formação Docente
(GEEF), da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), bem como estão presentes em
apostilas utilizadas em boa parte da rede privada de ensino, a exemplo de João
Pessoa, na Paraíba.
No entanto, ainda se observa nesses materiais a presença dominante dos
contos europeus - mesmo que esses sejam, em boa parte, tratados de forma muito
superficial -, fazendo com que os contos populares, especialmente aqueles
produzidos por brasileiros e, sobretudo, os regionalistas, não tenham ao menos um
exemplar no decorrer de todo o material didático, bem como dos livros literários que
são selecionados pelas intuições escolares – aqui nos referimos à rede privada de
ensino – para a leitura anual.
A respeito disso, na concepção de Reis (1992), a literatura, por meio desse
cânone, tornou-se uma instância que reforça as barreiras sociais e culturais, de
maneira que uma classe é sempre privilegiada, enquanto a outra é excluída. Essa
percepção pode ser comprovada nas obras produzidas por autores ocidentais,
especialmente nas edições dos contos populares, nas quais diversos grupos sociais,
étnicos e sexuais foram excluídos.
É certo que não nos opomos ao trabalho com a literatura europeia em sala de
aula, pois compactuamos com Machado (2002) na perspectiva de que essas obras
são fontes inesgotáveis do saber e sempre terão algo novo a nos ensinar, apenas
consideramos que é urgente a ampliação desse leque da literatura popular em sala
de aula, especialmente nas instituições privadas, já que essas, muitas vezes, ficam à
margem das políticas públicas de incentivo à leitura, pois conforme dito por
Zilberman(2014), é fundamental que o leitor consiga se reconhecer, de alguma
maneira, na obra que está lendo, além de conseguir emancipar-se por meio dela,
ampliando, desse modo, seus horizontes e construindo sua bagagem leitora.
Portanto, visando contribuir para essa inserção dos contos populares em sala
de aula, elaboramos uma proposta de intervenção a ser realizada nos anos finais do
Ensino Fundamental, especialmente no 6º ano, de modo a permitir que os leitores
conheçam uma cultura popular que está além das fronteiras europeias, isto é, o livro
Couro de Piolho (2002), de Luís da Câmara Cascudo, afinal, conforme as palavras de
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Hunt (2010), essa ideia de “cânone” é responsável por criar uma hierarquia literária
baseada nos fundamentos de que alguns textos são intrinsecamente melhores que
outros.
Em síntese, o cânone literário é uma seleção de obras valorizadas, a qual,
consequentemente, impõe a exclusão de muitos outros livros, um feito que tem gerado
inúmeras discussões entre os estudiosos dos textos literários.
Antes da leitura: Cascudo e a cultura popular
Ter o livro Couro de Piolho (2002) nas mãos e apresentá-lo a jovens alunos é
estar na iminência de um gesto necessário ao ambiente escolar e não incomum ao
que se espera da interação entre o texto literário e o leitor: abrir portas de acesso ao
mundo que está fora e dentro de si. Atravessando a soleira, seria possível percorrer
o caminho da história do Brasil, do Nordeste, da cultura popular, das narrativas de
encantamento e dos seus efeitos. É bem provável que outras portas, ou mesmo que
nem todas, devam ser abertas a um só tempo. Um livro literário quando levado para
a sala de aula, já não é um objeto, mas um evento previamente planejado. Isso
porque, além do prazer, a literatura no ambiente voltado para o ensino e para
aprendizagem tem um objetivo, e também um direito, o de ser compreendida.
É com base nessa premissa de que, antes de mais nada, uma obra literária
precisa ser lida, entendida e ampliada, que as estratégias de compreensão leitora são
desenvolvidas na esteira dos estudos da neurociência. Sobre a leitura das obras
literárias, afirmam Girotto e Souza (2010, p. 55) que “o objetivo, de professores de
leitura literária, deve ser, explicitamente, ensinar um repertório de estratégias para
aumentar o motivo do entendimento e interesse pela leitura”. De acordo com os
estudos realizados pelas autoras é possível afirmar que:
Leitores proficientes buscam por conexões entre o que sabem e a nova
informação que encontram nos textos que leem; fazem perguntas sobre
esses textos, sobre os autores e estabelecem inferências durante a após
lerem; visualizam e criam imagens, usando os diferentes sentidos para
melhor entenderem; distinguem ideias importantes no texto; são peritos em
sintetizar a informação; e monitoram adequadamente o entendimento,
retomando falhas na compreensão. (GIROTTO; SOUZA, 2010, p. 55).

Nesse sentido, a proposta de leitura do livro Couro de Piolho (2002) tem ênfase
nas estratégias de conhecimento prévio, bem como de inferência e síntese. O
conhecimento prévio, pois, é uma estratégia que abarca as demais e é requerida do
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aluno em todas as etapas de leitura: antes, durante e depois. Por essa razão, dentro
dos estudos da metacognição, recebe o nome de estratégia guarda-chuva.
De acordo com Santos e Souza (2011, p, 30) “o conhecimento prévio é a base
para as outras estratégias de leitura, porque o leitor não consegue entender o que
está lendo sem pensar naquilo que já conhece”. Com base no afirmado pelas autoras,
o que será necessário aos alunos para que, além de compreenderem o que está
sendo lindo, ampliem seus horizontes de expectativas?
Para responder à pergunta precisamos ir ao texto literário e buscar conhecer
as características que mais o marcam, o que não dispensa destacar outras com
menos relevância, aliás, já afirmamos que “é bem provável que outras portas, ou
mesmo que nem todas, devam ser abertas a um só tempo”. Mas, dentro da proposta
de oficina de leitura que ora se apresenta, quais informações extratextuais serão
trabalhadas? Como um de nossos objetivos é “ampliar os horizontes de expectativas
em relação à literatura regional da tradição oral”, torna-se indispensável a
compreensão do que são contos populares, quem é o autor e o contexto de produção
de sua obra. Ao afirmar que é necessário trazer dados históricos para uma análise do
texto literário não se quer defender uma abordagem histórica da literatura, apenas,
lançar mão desses dados para ampliar o horizonte dos alunos.
A biografia de Luís da Câmara Cascudo é bem difundida, tanto na academia
quanto em ambientes virtuais. Destacamos entre esses ambientes, o site do Programa
de Pós-Graduação em Estudos da Linguagem, da UFRN, em que se encontram
monografias, dissertações e teses tendo como corpus a obra do autor. Desse
ambiente, consultamos a tese de Santos (2018), para apresentar uma breve biografia
do autor potiguar.
Luís da Câmara Cascudo nasceu em 30 de dezembro de 1898, em Natal, no
tempo em que a cidade experimentava a chegada lenta e intrusiva dos eventos da
urbanização. Foi Cascudo, uma testemunha das transformações físicas e de valores
por qual passava a cidade. Não obstante, não se conformou com uma postura
passiva, tendo sido sua pesquisa acerca da história local – uma consolidada e uma
em curso – uma grande propulsora da cultura popular. Luís da Câmara Cascudo
escreveu muitos artigos publicados em jornais, muitas cartas – como as que trocou
com o amigo e escritor paulista, Mário de Andrade – e muitos livros.
Os livros escritos, quase todos eles, foram dedicados à literatura. Publicou
livros de crítica literária, como “Alma Patrícia” (1921); de antologia poética, como
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“Versos Reunidos” (1920); e, entre tantos outros, a coletânea “Contos Tradicionais do
Brasil”, publicada, em 1946, no Rio de Janeiro, pela Americ-Editora. A coletânea traz
a história “Couro de Piolho”, contada originalmente por Lúisa Freire, nascida na cidade
de Macaíba no Rio Grande do Norte. Assim como Luísa Freire, outros nomes são
revelados ao fim das histórias recolhidas e recontadas pelo potiguar, numa espécie
de demarcação da transição de uma narrativa oral para uma narrativa escrita, com
traços de oralidade.
Couro de Piolho (2002), assim como outros contos populares, tem, segundo
Alcoforado (2008, p. 76), “grande densidade semântica e valor simbólico”. Como
explica a pesquisadora, o conto popular não reporta a um tempo e um lugar
determinado, o que convida o ouvinte – e o leitor – a penetrar em um universo em que
os “acontecimentos e as coisas não podem ser explicados por uma lógica
convencional.” (ALCOFORADO, 2008, p. 76). Sobre o conto popular, diz ainda:
A nova ordem [no universo diegético] não afeta a compreensão e nem a
aceitação desse universo. E ao fundir-se natural e sobrenatural, um
desdobrando-se no outro, possibilita-se uma experimentação mais
abrangente e mais profunda da realidade, pois, ao desaparecer o limite entre
um espaço interior mitológico, atemporal, marcado por um sistema referencial
do leitor ou do ouvinte, amplia-se a percepção de realidade que não se
restringe apenas ao dado racional, convencional, mas também ao irracional
que, à primeira vista, dá a impressão de distorção, de deformação desse real.
(ALCOFORADO, 2008, p. 76).

Ao passo que a afirmação de Alcoforado (2008) aponta para uma característica
do conto popular, o de possibilitar “uma experimentação mais abrangente e mais
profunda da realidade”, deixa claro – embora não seja essa a sua intenção – que o
texto literário não prescinde de informações marginais para ser compreendido. No
entanto, ratificamos o dito anteriormente, que, levado para a escola, o texto deve ser
lido e compreendido.
A versão do conto “Couro de Piolho”, que estamos propondo a leitura, integra
uma coleção de livros publicados pela Global Editora, em 2002. A coleção é chamada
“Contos de encantamento”, composta dos seguintes títulos: “O marido da mãe
d’água”, “A princesa e o gigante”, “A princesa de Bambuluá”, “O papagaio real” e
“Maria Gomes”. Todos eles ilustrados por Cláudia Scatamacchia. De posse dessas
informações iniciais, passamos a discutir sobre as oficinas de leitura.
Como e porque elaborar uma oficina de leitura
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A justificativa de propormos uma oficina de leitura está alocada na ideia de que,
tão importante quanto à história que está sendo lida, é a apropriação, por parte dos
alunos, dos melhores meios para a realização de uma leitura eficaz.
De acordo com Girotto e Souza (2010, p. 59), “[a]s oficinas de leitura são
momentos específicos em sala de aula em que o professor planeja o ensino de uma
estratégia.”. As autoras seguem as orientações de Richard Allington (1994, apud
GIROTTO; SOUZA, 2010, p. 59), que falam da necessidade de serem lidos durante a
oficina, outros textos, não apenas os literários. Entre os que propomos para leitura,
encontram-se notícias publicadas na internet, trechos de artigos e pequenos contos,
todos eles em diálogo com a obra em análise, com o autor e com o gênero conto de
encantamento.
A título de esclarecimento, as oficinas de leitura não prescindem
necessariamente de outros textos, podendo ser realizada apenas com único texto
literário. Como afirmam Girotto e Souza (2010, p. 60) sobre o texto literário,
“acreditamos que este tipo de texto possibilita ao leitor observar que mesmo quando
a leitura é feita individualmente, pois se trata de uma atividade solitária, ela pode ser
compartilhada.”.
Como explicam as autoras, o professor, ao propor a oficina, modela uma aula
de estratégias para todo o grupo e, em seguida, cria mecanismos para que grupos
menores pratiquem essas estratégias. As autoras sugerem a seguinte estrutura para
a oficina: 1) aula introdutória (de 5 a 10 minutos), em que o professor ensina aos
alunos as estratégias eleitas para serem ensinadas; 2) prática guiada de leitura (35 a
50 minutos), em que o professor passará a orientar os pequenos grupos formados;
e/ou leitura independente, momento reservado para que os alunos tentem praticar
sozinhos as estratégias; e 3) avaliação (de 5 a 10 minutos), quando o professor e a
turma farão o julgamento de valor sobre a oficina de leitura e a retomada sobre o
processo de leitura adotado.
O modelo de oficina é estruturado para aulas de 50 a 60 minutos. Para atender
a leitura de “Couro de Piolho”, serão utilizadas duas aulas. Antes de apresentar a
proposta de trabalho, vamos fazer um resumo, e não síntese (como veremos adiante),
da obra.
“Couro de Piolho” conta a história de uma princesa, um piolho e um
pretendente. O piolho foi encontrado na cabeça da princesa, enquanto sua ama a
penteava. A menina guardou o piolho numa caixinha, alimentou-o, e, quando grande,
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o pai ordenou que matasse o bicho e dele fizesse o assento de uma cadeira. A origem
daquele couro era segredo, e o homem que descobrisse a que bicho pertencia teria
em seus braços a princesa.
Homens ricos e muitos ricos fizeram fila para adivinhar, mas ninguém
conseguia dar um palpite certeiro. Num lugar longe do castelo, morava um rapaz
pobre chamado João, que, sabendo da oferta de casamento, resolveu desvendar o
mistério. Em seu percurso pela floresta encontrou um velho faminto e ofereceu-lhe
sua comida. Em agradecimento, o velho entregou-lhe três fios de sua roupa e disse
ao rapaz que queimasse um sempre que estivesse em situação de dificuldade.
João chegou ao reino da princesa prometida e fez uso do fio para descobrir de
que material era feito a cadeira. Apesar de ter acertado, a mão da princesa não foi
concedida. O rapaz não era do agrado da moça. Novos desafios foram impostos, e
João, valendo-se dos fios e de sua esperteza, consegue ultrapassar todos eles e
conquistar a simpatia da filha do rei. “Casaram e foi uma festa de arromba. Eu lá estive
e comi de tudo e trouxe uma compoteira de doce para vocês, mas na ladeira do
Conclis dei uma queda e quebrei o nariz...” (CASCUDO, 2002, s.p.), assim é
encerrada a história.
A partir do que discutimos até aqui passamos a apresentar a proposta de oficina
de leitura. Propomos para as duas aulas, a mesma estrutura de oficina. No entanto,
na primeira, as estratégias serão ensinadas por meio da leitura de textos diversos. Na
segunda, as estratégias aprendidas serão solicitadas na leitura do conto, conforme
detalhamos nas tabelas 1 e 2.
Tabela 1: estratégias para a primeira aula
Aula 1
Introdução

O professor fala para os alunos que ensinará como ativar o
conhecimento prévio e como desenvolver as estratégias leitoras
de inferência e síntese. Sobre o conhecimento prévio, o
professor explica aos alunos, que é todo o conhecimento que o
aluno já tem sobre um determinado assunto, situação,
sensação etc. e que esse conhecimento é solicitado para a
compreensão de um texto. Mostra aos alunos que, quanto mais
conhecimento ele tem sobre o que está sendo discutido no
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texto, maior é a sua chance de compreender o que está lendo.
Em seguida, o professor fala sobre a inferência e explica que
ela está ligada diretamente ao conhecimento prévio, pois, na
medida em que o leitor infere algo, ou seja, que o leitor, a partir
dos dados que recolhe dentro e fora do texto, sugere uma
conclusão, ele está se valendo de conhecimentos previamente
consolidados. Em seguida, o professor fala para os alunos
sobre a síntese, destacando que ela não é importante apenas
depois que a leitura do texto é realizada por completo, mas que,
em cada pausa de leitura, faz-se necessária uma síntese do que
foi lido até o momento.
Prática

O professor propõe a divisão da turma em grupos de três a seis

guiada

de componentes. Os grupos irão se deslocar até o local em que

leitura

estarão expostos textos diversos sobre o que é cultura popular,
sobre Câmara Cascudo, estrutura dos contos, contos populares
e temas que dialoguem com a proposta. Cada grupo escolherá
um texto e o professor se certificará que os temas cultura
popular, Câmara Cascudo e a estrutura do conto foram
selecionados entre os grupos. Depois de distribuídos os textos,
o professor explicará que a leitura ajudará aos alunos a
ampliarem seus horizontes de expectativas, o que incidirá sobre
a ativação do conhecimento prévio. Na sequência, serão
entregues aos alunos pequenas folhas auto-adesivas e
marcadores de texto, para que possam destacar os elementos
mais importantes, bem como fazer observações sobre o que
está sendo lido. É interessante que o professor deixe claro para
o aluno, que a atividade de síntese não é a mesma que a do
resumo. Diferentemente dessa, a síntese traz dados que não
necessariamente estão no texto. Após realizadas as leituras e
as observações, o professor construirá um cartaz, contendo a
síntese do que foi lido pelos grupos. O cartaz permanecerá na
sala durante toda a atividade.
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Avaliação

Nesta etapa, o professor dialoga com os alunos, buscando
detectar pontos positivos e negativos no processo. Será
distribuída uma ficha para os alunos, contendo as seguintes
perguntas: o que sei sobre as estratégias de leitura aprendida?
De que forma ampliei meu horizonte de expectativa? Em que
momento o novo conhecimento pode ser utilizado? Quais as
dificuldades encontradas durante a leitura dos textos? Grifar e
fazer anotações que contribuíram para o melhor entendimento?
Ao final as respostas serão compartilhadas. As fichas deverão
ser recolhidas pelo professor, para que possa realizar uma
avaliação da oficina.
Fonte: Elaborada pelas autoras
Tabela 2: estratégias para a segunda aula

Aula 2
Introdução

Os alunos serão informados que a aula terá estrutura
semelhante a anterior, mas que o objetivo desta vez é que
os alunos, diante do conhecimento adquirido sobre as
estratégias de leitura, possam utilizá-lo para efetivar a
leitura do livro “Couro de Piolho”. O professor relembra aos
alunos o que são os conhecimentos prévios, de que forma
eles podem ser ativados, como utilizar a estratégia de
síntese e explica como a estratégia de inferência pode
ajudar a compreender o que está sendo lido. A estratégia
de inferência será utilizada no momento seguinte da oficina.

Prática
de leitura

guiada Nesta etapa, o professor vai formar um grande círculo com
os alunos e apresentar a capa do livro. Perguntas devem
ser lançadas para que os alunos possam elaborar suas
próprias conclusões sobre a história, ou seja, o professor
estará ensinando e praticando a estratégia de inferência.
Para estimular os alunos, o professor pedirá que fechem os
olhos e fará passar em suas mãos quatro folhas com
texturas distintas (áspera, lisa, felpuda, enrugada). Ao
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finalizar a experiência tátil, serão inquiridos sobre os
possíveis materiais utilizados. Neste momento, o professor
questiona aos alunos o que eles fizeram para descobrir a
origem do material. Pergunta também que relação eles
conseguem estabelecer entre a experiência tátil e o título do
livro. Conforme os alunos vão respondendo, novas
perguntas podem ser elaboradas, sempre os conduzindo a
conclusões, ainda que não sejam confirmadas pelo texto. O
professor desta vez fará uma proposta de leitura individual.
Caso não haja livros suficientes para os alunos, é indicado
que sejam distribuídas cópias, para que possam fazer
anotações. Outra alternativa seria a leitura silenciosa do
livro projetado em local adequado, mas caso esta seja a
opção do professor, ele precisará ficar atento ao tempo
necessário para a leitura dos alunos e também para as
anotações. Será preciso firmar um mesmo ritmo de leitura
para a turma. Concluída a leitura silenciosa, o professor fará
uma leitura em voz alta, estabelecendo pausas para a
síntese. Sugerimos que sejam realizadas pausas após os
seguintes trechos: 1) “Centenas e centenas de homens
olhavam e tornavam a olhar a cadeira e não havia jeito de
descobrir a que animal pertencera aquele couro esquisito”;
2) “Disse essas palavras e meteu-se pelo mato. João
dormiu a noite inteira. Pela manhã desarranchou-se e botou
o pé na estrada com vontade”; 3) “A princesa não achou
graça naquele moço malvestido, sujo e com um ar
desajeitado e palerma”; 4) “Trancou-se no quarto e queimou
o último fio – Quero um saco cheio de mentiras! Ouviu umas
vozes que ensinavam o que ele devia fazer”; 5) “O saco está
cheio. Falta saber se a princesa quer mesmo casar com
você”; e 6) “Eu lá estive e comi de tudo e trouxe uma
compoteira de doce para vocês, mas na ladeira do Conclis,
dei uma queda e quebrei o nariz”.
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Avaliação

A avaliação nesta aula dispensará o uso de fichas. É
interessante que o professor conceda um espaço para que
os alunos comentem livremente sobre a oficina de leitura e,
em seguida, conduza nova avaliação, abrangendo tanto o
ensino da estratégia quanto a sua aplicação para a leitura
do livro “Couro de Piolho”. Antes de encerrar a atividade,
caso seja a primeira oficina desenvolvida pelo professor, é
importante apresentar as outras estratégias de leitura
discutidas por Girotto e Souza (2010) e mostrar que, assim
como as trabalhadas, são importantes para uma leitura
eficaz.
Fonte: Elaborada pelas autoras

Considerações finais
Partindo da constatação de que o material didático dos alunos do sexto ano de
uma escola da rede privada de ensino de João Pessoa não trazia textos literários que
contemplasse a literatura oral e popular, e confirmando o seu potencial de possibilitar
“uma experimentação mais abrangente e mais profunda da realidade”, como afirmou
Alcoforado (2008) em trecho já referenciado, propomos uma oficina para a leitura do
livro Couro de Piolho (2002).
A escolha do livro se deu menos em razão de compor a bibliografia do professor
Câmara Cascudo, ícone da cultura popular brasileira, que pelo encantamento gerado
em rodas de leituras em outras instituições de ensino, quando as crianças se
mostraram afetadas tanto pela origem do material da cadeira quanto pela esperteza
do menino João.
Julgamos que as estratégias de leitura escolhidas conseguem proporcionar a
leitura eficaz da obra, mas acreditamos que é possível ampliar o número de
estratégias utilizadas na oficina. Nesse sentido, propomos que as próximas oficinas
de leitura da obra contemplem também a estratégia de visualização, uma vez que o
texto requer a construção de imagens, enquanto está sendo lido.
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FIRMINA FRÔ E SUAS ANDANÇAS EM LEITURA LITERÁRIA NA ESCOLA
Alberto d’Avila Coelho
(Instituto Federal Sul-rio-grandense, campus Pelotas/ RS)
Angelina Monica Monteiro dos Santos
(Instituto Federal Sul-rio-grandense, campus Pelotas/ RS)
Introdução
Depois de algumas aprendizagens e vivências com a filosofia da diferença no
Curso de Mestrado do IFSul fui buscando abandonar um pouco o desejo voraz de
saber o que a criança entendeu da leitura literária oralizada em aula e procurando
saber o que ela sentiu. Como pensando com Deleuze e Guatarri (1977) temos que as
obras carregam potências (que podem ser ou não desterritorializadoras). Sendo umas
mais, outras menos e, ainda outras nenhuma. Assim, resolvi buscar entender a
seguinte questão: os processos de subjetivação (nesse caso o sentir no corpo a
ausculta de um texto) residem apenas no livro em si ou se os saberes diferenciados
dos profissionais que desenvolvem a leitura são também potenciais produtores de
subjetividades diferentes?
A depender da leitura literária proposta em aula temos experimentado
diferentes potências de forças que vibram nas subjetividades. Deleuze (2002) daria o
nome de afecções. As leituras literárias feitas por profissionais diferentes (pedagogo
e ator) também agregam coeficientes de tais potenciais de força, porém ele trabalha
as subjetividades dos corpos de maneira diferente. Assim o problema da pesquisa
reside na questão do “como”: Como se dá esse processo? Em que os resultados de
forças produzidas se diferenciam do outro? Pensando dessa maneira busquei dar
início ao trabalho de campo em 2017 com atores, uma vez que 2014 havia trabalhado
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com pedagogos. Então, fui ler na companhia de Diego Carvalho59 e de Gabriel
Nogueira60.
Faço, nessa pesquisa, o uso do método cartográfico, que para Kastrup vem a
ser o acompanhamento de processos inventivos e de produção de subjetividades.
Sendo assim, um campo que requer a habitação de um território. Portanto não se trata
de uma representação de objetos, não havendo desse modo, o isolamento do objeto
e sim o traçado das linhas de forças presentes no processo buscando dar conta de
suas modulações e de seus movimentos permanentes (PASSOS; KASTRUP;
ESCÓSSIA. 2009, p. 57).
Para entender a produção cartográfica é necessário pensar em rizoma. Ideia
trazida da botânica por Deleuze e Guattari (1995) e ressignificada. Conceito que surge
nas páginas de Mil Platôs e demarca resistência à visão do mundo ocidental
(dicotômica e universal) propondo, de certa forma, uma subversão à imagem
dogmática do pensamento arbóreo, busca dar a ele movimento criador afastando-se
das categorizações estáveis tais como identidade, consciência, poder, verdade e
assim por diante. Temos cartograficamente falando que
o rizoma se refere a um mapa que deve ser produzido, construído, sempre
desmontável, conectável, reversível, modificável, com múltiplas entradas e
saídas, com suas linhas de fuga. (...) unicamente definido por uma circulação
de estados (...) todo tipo de ‘devires’. (DELEUZE; GUATTARI, 1995, p.32).

Os processos de subjetivação são produzidos com as pessoas nos grupos
sociais dos quais podemos dizer que seriam certas cartografias feitas de
demarcações não apenas cognitivas, “mas também místicas, rituais,
sintomatológicas, a partir da qual ela se posiciona em relação aos seus afetos, suas
angústias e tenta gerir suas inibições e suas pulsões.” (GUATTARI, 1992, p.22).

59
Diogo Carvalho, ator graduado em Licenciatura em Teatro pela UFPel e Mestre
pelo Programa de Pós-Graduação de Mestrado Profissional de Educação e
Tecnologias (MPET) do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense (IFSul), Campus PelotasRS.
60

Gabriel Nogueira, ator graduado em Licenciatura em Teatro pela UFPel.
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Não se trata, aqui, de um processo de subjetivação massivo ao exemplo das
regras ditadas na forma capitalística de consumo em que vivemos hoje, que infere
no que devemos vestir, alimentar, adquirir, consumir. Mas trata-se da produção e
subjetividades singulares. Que poderia chamar de processo de singularização sendo
uma forma de recusar os modos preestabelecidos em favor de modos de
construção, ou seja,
modos de sensibilidade, modos de relação com o outro, modos de
produção, modos de criatividade que produzam uma subjetividade singular.
Uma singularização existencial que coincida com um desejo, com um gosto
de viver, com uma vontade de construir o mundo no qual nos encontramos,
com a instauração de dispositivos para mudar os tipos de sociedade, os
tipos de valores que não são os nossos. (GUATTARI; ROLNIK, 1999, p. 17).

Para pensar em singularização é necessário pensar em corpo. Deste modo,
precisa-se dar uma volta contando histórias com Deleuze que, vai dizer que um corpo
para Espinosa se define por duas situações simultâneas, que seriam sua
individualidade e sua potência. Com relação à primeira, temos que um corpo é
composto de uma imensidão de partículas, qualquer que seja ele (grande ou
pequeno). Não tendo sua individualidade definida por forma ou função, mas por uma
menor ou maior velocidade de suas partículas entre si. Da mesma maneira ocorre
com a segunda, não se define pelas suas funções, formas, ou órgãos, mas pela sua
potência. Potência essa tanto para afetar, quanto para ser afetado. Aí temos que é
pela capacidade de afeto que definiremos uma pessoa ou um animal. Nosso corpo
então, apresenta graus de potências para afetar e ser afetado. É afetado quando uma
força de afecção preenche tal potência, rompendo seu limite (DELEUZE, 2002). É
pensando nas forças, nas potências da leitura literária nos corpos na escola que se
deu a demarcação cartográfica.
Leituras na escola com Diego Carvalho
Nessa perspectiva, de poder oferecer (quem sabe?) algo que possa apresentar
forças que venham a desencadear a produção de subjetividades singulares junto aos
educandos de primeiro e segundos anos do Ensino Fundamental, dei início à leitura
com Diego Carvalho, no primeiro dia desta parceria lemos E o dente ainda doía, de
Ana Terra (2012). É uma história que vai repetindo as falas no decorrer da leitura, e
as crianças chegam a fazer corinho pronunciando juntos as frases que guardam na
memória. Gosto de iniciar trabalhos com esta história, entendo que ela promove
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participação na leitura, agregante. Ela abre caminho de diálogo – nos une. Assim, eu
demos início à leitura e, enquanto eu lia, Diego fazia caretas, de suas caretas saiam
jacarés, coelhos, corujas, tatus, patos… (o que ia saindo do livro). Ele estava sentado
numa cadeira ao meu lado olhando para as crianças sentadas no chão da sala de
leitura; eu não conseguia vê-lo, estava ocupada lendo o livro e olhando para as
crianças. Até que uma menina disse bem alto:
― “Gostei mais dele”!
Percebi que ela estava tão empolgada na fala que se assustou com sua própria
atitude, embora tendo se assustado não recuou, falou novamente em tom mais baixo.
Essa fala me fez pensar que ela estava esperando a leitura dele. Então passei o livro
para ele, ele lia um cadinho e me devolvia e eu da mesma forma. Assim fomos fazendo
a leitura e passando as figuras diante deles para que pudessem ver, no gesto de braço
em meia lua frente a classe. Com isso a leitura fluía e parava, fluía e parava. Também
todos ríamos muito e precisávamos respirar, as pausas ficavam maiores e as crianças
queriam perguntar, fazer suas inferências.
Suas perguntas? Crianças perguntam sem medo! Ainda não estão
enquadrados nas caixinhas do crescimento que impede os indivíduos de
perguntarem. Medo de parecer ingênuo, sem noção, idiota e etc, isso na frente do
grupo de pertencimento. Vergonha de perguntar é uma coisa medonha, horrível, que
resolve surgir nas pessoas em torno da pré-adolescência. E surge! Aparece no início
dos Anos Finais do Ensino Fundamental e vai só crescendo. No Ensino Médio já se
torna uma coisa criada. Na graduação fica inflado. Só começa a murchar no mestrado,
quando começamos a valorizar o retorno das perguntas.
Quando a leitura era cortada seguidamente pelas crianças, por vezes entendi
como falta de hábito de leitura, falta de formação do aluno leitor. Observei a partir
desse dia que para a criança cada pedacinho lido é um mundo. Elas querem explorar
como se ele fosse o único. Se por um lado a leitura fragmentada nos possibilita
observar por quais caminhos as ideias das crianças (daquelas que conseguem falar,
a depender de tempo, disposição, desejo) estão seguindo. Por outro, uma vez que ela
lança sobre o adulto/professor o que pensa, acaba aguardando pela inferência dele.
Desta maneira, o processo criativo de pensamento dela funcionará de forma diferente
de quando há um tempo mais prolongado de leitura e percorrem este caminho do
pensamento sozinhas. Há algo errado com uma leitura extensa (toda a obra) ou com
a fracionada pelas inferências? Não. Não é questão de certo ou errado. Levo em conta
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a diferença no processo criativo das ideias, bem como o fato de que nem todos falam,
por vezes, só os mais tagarelas.
Com relação a isso é necessário buscar dar acesso à livre expressão aos mais
reservados, pois não é porque não se encorajam para falar que não desejariam. Se
lhe damos a vez de fala e a criança sacode a cabeça que não, mas sorri gostoso, ali
tem um desejo. Sempre oportunizar, pois em algum momento vai sentir-se
encorajada. Isso é realização. Aquele que não riu também não significa que não o
queira, mas que há ainda uma barreira maior a ser quebrada; e é quebrada em
conjunto, aluno/professor. Aos tagarelas, por vezes parece impossível reter a fala. No
silêncio em que aguardamos o encorajamento de um determinado aluno, o tagarela
está se retorcendo na cadeira de vontade de falar. E fala, fala até porque esquece que
é vez do outro, então precisa lembrar a criança. Aquele é momento de ouvir, ouvir o
silêncio do outro. Por fim, tenho que oportunizar a vez a todos, é necessário, porém
numa aula com mais de vinte alunos, a cada página virada, se torna impossível.
Precisa haver aí o bom senso, parar menos ou oportunizar rodadas diferentes de
participação por vez.
Com relação as perguntas, embora me sinta angustiada com elas por “não se
sabe se a criança vai pular do barranco (e como) ou vai esperar auxílio” e queira dar
uma resposta, entre as possíveis, percebo que devolver a pergunta é poder provocar
uma angústia (que está em mim) na busca de uma saída pensada por eles. Essa
angústia é a dor, a dor do aprender. Nem precisa devolver exatamente para o lugar
de origem tem outras respostas possíveis entre os educandos, que são diferentes das
minhas e viáveis. Isso não significa que não respondo sempre, por vezes responder
também é poder colaborar. Existe uma margem bastante tênue que precisa ser
observada: Tem a pergunta do “eu não sei, eu quero saber e confio em ti para me
dizer” e a pergunta do “eu penso que tenho a resposta, mas estou te experimentando”.
Esse experimentando também é importante, um jeito de se firmarem em confiança,
querem confiar em mim.
Saindo da turma do primeiro ano fomos, eu e o Diego, para o segundo ano e
embarquei de primeira numa leitura em dupla — uma página minha e outra dele. Aderime ao estilo - fizemos bastante caretas. Houve, aqui, menos inferência cortando a
leitura. As vivências com a leitura já fazem despontar um desejo de explorar o texto
de forma mais inteiriça. Os alunos participaram mais das leituras (2o ano). Perguntei,
ao final, o que haviam sentido? Uma e outra resposta. A própria palavra “sentir” não
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parece fazer parte do universo rotineiro deles, houve estranheza. Pelo menos
estranhamento no fato de que alguém esteja interessado ao que eles tenham sentido.
Não insisti e nem esperei muito por respostas, uma vez que era o primeiro dia, muita
novidade para aqueles recém-alfabetizados e alfabetizandos. Mas das poucas
respostas havidas, apesar do estranhamento, me emocionou ouvir o garoto afirmar
ter sentido o corpo tremer quando o jacaré mordeu o pedregulho. Eu falei por semanas
sobre este apontamento do menino. A sensação de o corpo tremer que eu havia
perdido da memória de meu tempo de criança havia tomado vida com aquela fala.
Em outro momento oferecemos a leitura da obra O Pato, a morte e a tulipa,
tradução José Carlos Macedo, criação e ilustração de Wolf Erlbruch (2009). Estava
apreensiva pelo fato de que tinha ouvido notícia, por fonte segura, de que o livro havia
sido lido para uma turma de alfabetizandos, parte havia amado a leitura de paixão e
parte odiado de paixão. O que mais me assustava não era esta fala sobre a reação
das crianças; o que me assustava era a informação de que o professor-leitor precisou
buscar ajuda profissional por meses a fio para desfazer-se das angústias que lhe
abateram após leitura em aula. O professor já conhecia o livro e também já havia lido
para crianças outras vezes.
Com um número reduzido de alunos, porque quando chove na cidade de Pelotas as
ruas ficam cheias de água, e as salas praticamente vazias, promove-se a união de
salas: o primeiro e o segundo anos e assim por diante. Eu e o Diego lemos juntos. O
Diego, de forma teatral, arrancava do fundo da garganta a voz da morte, arqueava as
costas e dava umas tossidas, batia com as mãos no peito e de seus pulmões
arrancava um chiado de asfixia que fazia arregalar os olhos da criançada. Só não
arregalavam os meus porque imediatamente dava voz ao pato, ao narrador: “Quác,
quác”
(…) Fazia tempo que o pato sentia que algo não ia bem.
― Quem é você, e por que fica andando atrás de mim?
― Ainda bem que você finalmente percebeu ― disse a morte ― eu sou a
morte. (ERLBRUCH, 2009, s/n).

O texto em forma de diálogo se abrandava na figura do pato e tomava
proporções mais tétricas com a morte. As sensações pareciam pular das folhas do
livro para dentro daquela sala. O livro tem em cada página uma ilustração grande, que
passávamos à frente dos olhos das crianças numa braçada em meia lua a cada nova
virada de folha. Confesso que ao ouvir a voz trepidante de um menino anunciando
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“estou ficando com medo” diante da leitura, lembrei das assombrações dos contos
ouvidos na infância do Gomeral61. Senti angústia, vontade de chorar, uma mistura de
saudade com alguma coisa indefinível que subiu no meu ser. Observei que aquele
menino havia informado e outros sacudiram a cabeça para ele, concordando. Assim,
alguns lançaram a mão à do colega que estava próximo para sentirem juntos. A
parada para mostrar a figura da obra, a mudança de leitor aliviava tensão – o medo
de sentir medo.
Neste dia estava resfriada, fanha e não quis fazer algumas vozes de
personagens, que por vezes costumo fazer. Também pensava que um pouco de
tensão e imaginação comporia bem esta leitura. Até que fui severamente cobrada por
uma aluna decepcionada porque eu não estava fazendo a voz do pato. Informei que
desejava que imaginassem a voz dele. Ela refutou a ideia. Então arrisquei a voz num
pato prolongado, esganiçado, o que eu conseguia naquele momento. Não tardou para
que ela manifestasse sua insatisfação. Não estava bom! Reclamou que o meu pato
não estava certo. Ela queria dizer que a voz estava fina para um pato. Então o Diego
perguntou: “Todos os patos falavam de mesma forma?” Que pergunta difícil para uma
criança da cidade. “Ou nós?” - Reformulou ele. A contragosto ela concordou que
falamos diferente e que meu pato poderia ser daquela maneira.
Esta fala, esta decepção externada na forma de exigência de uma garota de
seis anos, me fez refletir sobre a dramatização e a não dramatização da leitura.
Primeiro verifiquei, trazendo à memória, as leituras que faço e as de outros
educadores que presenciei. Entendi que a leitura isenta de dramatização não havia
aparecido. Sempre ela tem apresentado uma certa dose de dramatização. Às vezes
mais e às vezes menos, mas sempre apresentam.
Na leitura de pedagogos, muitas vezes vi a dramatização se manifestar numa
porteira que range, numa música (parte da obra lida), num vento, num trovão e
também em personagens da história. Não todos. Um ou outro (é pinçado), e por vezes
também não se mantém em toda fala daquele personagem no texto. Funciona num
efeito surpresa interessante em alguns pontos aleatórios no decorrer da leitura. Para

61
Gomeral é bairro rural na cidade de Guaratinguetá-SP. Fica na Serra da Mantiqueira
entre 1500 a 2000 metros de altitude. Hoje trata-se de uma região turística.
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sintetizar esta ideia pensaria em uma leitura à Moda de um Educador Pedagogo que
vou representar por Leitura-MEP.
Conhecendo um pouco a leitura feita por profissionais da dramaturgia, observei
a porteira ranger, o pato fazer quác quác, a morte virar os olhos, se encurvar
empolando a corcunda, tossir- tossir-tossir e arrancar do fundo do peito um chiado de
asfixia parecendo quase a se convulsionar. Todos os personagens da história têm
trejeitos e voz própria. Não só a música, ou os elementos da natureza, mas até as
sensações têm gestos e sons. O som do medo, por exemplo, que repica a batida do
coração seguido de um uivo do vento (entre outros). Os leitores, mesmo não
caracterizados, viram personagens, e esses vão saltando do texto e tomando vida ali
na sua frente. Nesta vivência, observei que para as crianças não somos professores,
nem pessoas comuns, somos personagens (mesmo sem estarmos caracterizados).
Fomos por eles nomeados: Diego, Don Diego de La Mancha (Zorro) e eu virei a
Angelina Laranja, porque gosto muito de bergamotas. Sintetizando esta ideia pensaria
em uma leitura à moda de um Educador Ator (Leitura-MEA).
Conhecendo um pouco a leitura feita por profissionais da dramaturgia, observei
a porteira ranger, o pato fazer quác quác, a morte virar os olhos, se encurvar
empolando a corcunda, tossir-tossir-tossir e arrancar do fundo do peito um chiado de
asfixia parecendo quase já a se convulsionar. Todos os personagens da história têm
trejeitos e voz própria. Não só a música, ou os elementos da natureza, mas até as
sensações têm gestos e sons. O som do medo, por exemplo, que repica a batida do
coração seguido de um uivo do vento (entre outros). Os leitores, mesmo não
caracterizados, viram personagens, e estes vão saltando do texto e tomando vida ali
na sua frente. Nesta vivência, observei que para as crianças não somos professores,
nem pessoas comuns, somos personagens (mesmo sem estarmos caracterizados).
Fomos por eles nomeados: Diego, Don Diego de La Mancha (Zorro) e eu virei a
Angelina Laranja, porque gosto muito de bergamotas. Sintetizando esta ideia pensaria
em uma leitura à moda de um Educador Ator (Leitura-MEA).
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Tomo emprestado da geologia o termo veio62 para refletir sobre a leitura em
aula. Penso em um veio de Leitura-MEP e também em outro de Leitura-MEA, que são
diferentes entre si e provocam sensações de formas diferentes. Também se
diferenciam das leituras corriqueiras que podem ser observadas na escola, mas
dentro da qual está de certa forma encaixado – daí veio. Não estou dizendo que esse
ou aquele veio é superior ou inferior um do outro, nem melhor ou pior.
Creio não haver apenas dois veios de leitura em aula (Leitura-MEP e LeituraMEA). Há outros modos, que muito provavelmente não tenha eu observado ou entrado
em contato até aqui. Trata-se de um momento que volto meus olhos a observar modos
de leitura os dois primeiros que percebo, com que tenho uma vivência em aula seriam
estes. O assunto não se esgota e sim se inicia por aqui.
Percebo que a proposta da Leitura-MEA desloca um pouco a atenção do
público da história oralizada para o personagem. Ela abre outras possibilidades de
sensações, empoderamentos e imaginações. Se sou um pato, falo como pato e
movimento meu corpo como um pato, a criança também se sente livre para ser um
pato. Uma Leitura-MEP trabalha um pouco mais com o intelecto à medida que a
criança precisa lançar mão a seus recursos imaginários e conhecimentos de vida para
acompanhá-la, para produzir nela e com ela.
Seria uma diferença, para mim, semelhante à existente entre ler o livro de uma
determinada história e assistir o filme (reservada às suas proporções). Enquanto este
se dá, de certa forma, pronto aquele exige elaboração de pensamento para tal. Isso
apresenta sensações e percepções diferentes. Para melhor visualizar detalhes destas
observações elaborei uma tabela (figura 01).
Figura 01: Observação dos veios de Leitura (MEP e MEA)

62
Veios, designa corpos foliares nas rochas, de materiais distintos. Apresentam,
por vezes, espessura milimétrica e pode ser formação mineral de valor econômico,
tais como ouro, prata, cobre… Um veio rochoso seria um dique em geologia se fosse
de grande proporção.
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Respostas corporais visíveis dos alunos frente as formas de Leitura
(MEP e MEA)
TURMA/ ANO 2o

Ano

Ensino 2o Ano do Ensino Fundamental

do

Fundamental Público (2014) Público (2017)
OBRA LIDA

O rei sapo

AUTOR

Irmãos

A história dos três ursos

Grimm

(GRIMM, Anônimo (PERRAULT, 2010)

1989)
LEITURA

Leitura-MEP

Leitura-MEA

PROFESSOR Narrativa oral

Narrativa oral e corporal

Fizeram brotar uma nova Se encontraram na história;
história;
Acompanharam a vazão da Acataram a proposta da história
história lida acrescentando dando os seus detalhes;
seus detalhes;
OS ALUNOS

Construíram

uma

outra Deram vida ao personagem da

história com o corpo – por história com o corpo – por meio
meio de si;

de si;

Contaram a história junto O livro contava a história deles;
com o livro;
Imprimiram na história lida A história lida imprimiu os seus
os seus rastros – de si para rastros neles – do livro para si;
o livro;
Criaram uma espécie de Tornando-se

parte

viva

da

defluente da história e foram história na pele do personagem,
caminhando

juntos,

de receberam prestígio do meio,

maneira que, percebo um percebo um empoderamento.
trabalho

profícuo

de

imaginação.
Fonte: produzida pela autora a partir de anotações da observação de campo.
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Leituras na escola com Gabriel Nogueira
Em se falando de um veio de Leitura-MEA, nas minhas andanças aqui e ali
acompanhando leituras literárias na escola, tive a oportunidade nesse ano (2017) de
vir a conhecer os trabalhos, do ator Gabriel Nogueira, referentes à leitura e contação
de história numa escola da rede privada de Educação Infantil (creche e pré-escola) na
cidade de Pelotas-RS. Acompanhei o trabalho cartografando a forma que o ator
licenciado desenvolve suas leituras. Possível desde os primeiros instantes observar
que o ator com o corpo conta a história para as crianças, e por vezes a história era
contada/realizada em grupo. No primeiro encontro, junto com as crianças, o ator, com
o corpo, foi dando movimentos às estações do ano. Fui tecendo o pensamento de que
seu trabalho, desenvolvido tanto na creche quanto na pré-escola, reúne técnicas de
teatro, leitura, contação de história e brincadeiras de roda.
Gabriel, o ator, além de fazer Leituras-MEA e contação de histórias para as
crianças, gosta de imaginá-las e propõe para a turma experimentações com as
histórias que cria. Assim foi o Show de Talentos. Todas as crianças foram convidadas
para participar do Show de Talentos, porém era longe o local, então tiveram que pegar
o ônibus. O ônibus (imaginário) tinha Gabriel como motorista. Ele parava para pegar
os passageiros (as crianças) e à medida que elas entravam no ônibus foi se formando
duas filas atrás do motorista. Por vezes se ouvia a buzina, a queima de pneus com a
frenagem, e o ronco do motor era a junção das vozes VRUMm, vrum. Até que se pode
chegar no local do Show. Lá o motorista para, desce apressado e se torna o
apresentador do Show. As crianças sentam numas almofadas e dá-se início ao
espetáculo. Uma apresentação curta do evento em voz de locução de rádio/TV. Em
seguida, apresenta-se os candidatos, as crianças, que abrem um sorriso ao ouvir o
nome:
― Com vocês o fulano! ― recebido com palmas.
― Vai imitar o quê neste show de talentos?
Cada candidato convocado foi escolhendo seus animais preferidos para imitar.
Quando trocavam ou erravam as vozes ou os animais, eram ajudados. Para as
crianças, que alegria fora estar à frente de uma plateia, desenvolver uma atividade e
aguardar o reconhecimento do público (os demais participantes – alunos e
professores) manifestado no aplauso. As crianças, por vezes com desembaraço, não
mediam esforços para deixar uma imitação o mais similar possível ao real, outras têm
vergonha e são animadas. O papel dela é importante para o grupo, estão esperando
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e esperam até que a criança se sinta encorajada para ir. Caso contrário, dão a vez
para outra, mas sempre até o término voltam sempre oferecendo a oportunidade e
geralmente se há o aceite e também uma realização ímpar, um sorriso depois da
conquista, desafio que vale a pena.
Em outro dia, participei de uma leitura do Gabriel, que lia um texto no qual a
história tratava do tempo, tempo para se fazer o quê? Ao entardecer o sol se escondia,
a lua saía e era hora de dormir. As crianças deitaram a cabeça nas almofadas
encenando o ato de dormir com Gabriel, e enquanto se falou da noite, as crianças
bocejavam de mentira; dentro de muito pouco tempo passaram a bocejar de verdade,
e alguns faziam-se dormindo – roncando em sono profundo. Já estavam mais para lá
de que para cá na linha do sono quando a lua foi embora e o sol despontou no céu.
Se o sol apareceu era hora de brincar, e as crianças acordam. Neste momento elas
precisam acordar quase que de verdade, porque pelo sussurro da noite elas entraram
mesmo no desejo de dormir. Parar de bocejar e despertar deu um certo trabalho para
alguns. Assim, Gabriel, lendo histórias ou contando-as, o faz com o corpo.
Falando um pouquinho mais de Gabriel, nesse desejo de apresentar as linhas
de forças dos processos cartografados digo que ele é o primeiro graduado com
Síndrome de Down no Brasil.
Leitura de Firmina
Escolhi uma Leitura-MEP produzida em 2014, para dar um melhor contorno aos
movimentos de força na leitura produzidas por diferentes profissionais ao que estou
designando de veios de leitura. Não se trata de um episódio isolado (nem com relação
a uma e nem com relação a outra) as Leituras-MEP foram produzidas ao longo dos
anos 2014 e a Leitura-MEA ao longo de 2017, lancei mão ao episódio do Henrique
cocheiro do rei por entender que ela torna mais visível o ângulo de observação que
desejo apresentar. Mas poderia ser qualquer outra do caderno de campo.
Em 2014, no Segundo ano, coletivamente alguns alunos produziram uma
história paralela a que eu estava a ler. Eu lia o conto O Rei Sapo dos irmãos Grimm,
na tradução de Tatiana Belinsky (GRIMM,1989). Naquele dia, cheguei na escola e li
no Primeiro Ano e em seguida fui para o Segundo. Achei que o primeiro ficou um
pouco cansado com a leitura das sete páginas de letras miúdas do conto e o segundo
estava ainda mais difícil. Parecia que entrei na sala e eles já estavam cansados.
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Comecei a ler e aquelas carinhas amuadas olhando para mim me davam vontade de
atirar o livro longe e sumir dali. Ainda mais que eram minhas primeiras leituras.
Insisti e o ambiente foi mudando. Já dava para vê-los mais animados. Em um
certo momento, a leitura passou pela carruagem atrelada a seis cavalos brancos
enfeitados com plumas na cabeça (GRIMM,1989, p. 12), os olhinhos riram olhando
uns para os outros. Veio em seguida a frase “O fiel Henrique cocheiro do rei… aquele
que conduzia a carruagem do rei…”. Estava no ponto alto de audiência aquele
momento. Dois alunos apontaram para o Henrique da sala. Riram — eu também. Meu
sorriso, minha paradinha (extra) na leitura proporcionaram um ambiente receptivo
para que um aluno levantasse as duas mãos alcançando as rédeas do cavalo
imaginário que conduzia personificando o Henrique — fiel cocheiro do Rei. Soltou uma
das mãos da rédea com a qual chamou o irmão, que estava do lado, para mais perto
e ambos de costas eretas conduziam a carruagem enquanto a história do livro seguia
— juntos. Três alunos outros levantaram (em silêncio) e se puseram atrás da cadeira
deles — eram os conduzidos. Um logo ficou com vergonha (ele ficou vermelho) e
voltou para o lugar e os outros seguiram a viagem. Com acenos ligeiros, assobios sem
som (para não fazer barulho) foram dando volume a esta imaginação, produziram uma
outra história, dentro da que eu estava oralizando, na qual participavam ativamente.
A condução dessa história ocorre de forma livre, imaginativa, criativa,
atemporal e, quando há a oportunidade é compartilhada. As crianças param em
determinados pontos da leitura e apreciam suas possibilidades para além do que é
dado, para além do que é delimitado pelas palavras, para além da hermenêutica, já
no campo do indizível DELEUZE (1977).
Conclusão
Assim, pensando em processos de subjetivação (nesse caso o sentir no corpo
a ausculta de um texto) o trabalho cartográfico mostra que os saberes diferenciados
dos profissionais, que desenvolvem a leitura na escola, trazem para dentro das suas
leituras potências diferentes, que vão trabalhar os corpos de forma diferenciadas e
áreas diferentes. Dos dois veios de leitura literária na escola (Leitura-MEP e LeituraMEA) aqui observados percebe-se que cada força vibra as subjetividades dos corpos,
de forma diferente. Enquanto a Leitura-MEA desloca um pouco a atenção do público
da história oralizada para o personagem – a carga de potências que se dá ao corpo.
Ela abre outras possibilidades de sensações, empoderamentos e imaginações.
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Enquanto a Leitura-MEP trabalha um pouco mais com o intelecto à medida que a
criança precisa lançar mão a seus recursos imaginários e conhecimentos de vida para
acompanhá-la, para produzir nela e com ela. Ambas necessárias para aqueles que
buscam o desenvolvimento integral das crianças.
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MODOS DE LER NA ESCOLA: (TRANS)FORMANDO LEITORES LITERÁRIOS
Rosângela Márcia Magalhães
(UFOP)
Hércules Tolêdo Corrêa
(UFOP)
Introdução
Segundo Bartolomeu Campos de Queirós “O livro é passaporte, é bilhete de
partida. Escrever é dividir-se. A leitura acorda no sujeito dizeres insuspeitados
enquanto redimensiona seus entendimentos.” (QUEIRÓS, 2012, p. 61). A citação
que abre este trabalho, retirada do livro Sobre ler, escrever e outros diálogos (2012,
p. 61), revela o quanto esse escritor era consciente do poder das palavras em nos
conduzir discursivamente por muitos caminhos, imprimindo simulacros capazes de
nos provocar as mais variadas emoções e estados de espírito. As palavras de
Bartolomeu revela o papel da leitura literária que ultrapassa o lugar de recreação, de
deleite e aponta para a função emancipadora e humanizadora da literatura.
Para Pino (2005), à “medida em que as ações da criança vão recebendo a
significação que lhe dá o outro – nos termos propostos pela tradição cultural do seu
meio social – ela vai incorporando a cultura que a constitui como um ser cultural, ou
seja, como um ser humano” (PINO, 2005, p.66). Isso significa que o processo de
humanização das crianças, por meio da leitura literária, passa pela maneira como
cada um se constitui como ser humano, levando em consideração vivências e
aprendizagens.
Nos dias atuais percebemos que o trabalho com a leitura literária, tem se
tornado uma preocupação para os professores de uma forma geral, e vem se
transformando em alvo de várias discussões nos meios acadêmicos. Além disso,
Cosson (2011) diz que vários estudiosos mostram que o ensino de literatura no Ensino
Fundamental se perde em servir de pretexto para questões gramaticais ou para um
hedonismo inconsequente, no qual a leitura vale pela leitura, sem nenhuma
orientação. Lajolo (2001) salienta que, a literatura é porta para variados mundos que
nascem das várias leituras que dela se fazem. Os mundos que ela cria não se
desfazem na última página do livro, na última frase da canção, na última fala da
representação, nem na última tela do hipertexto. Permanecem no leitor, incorporados
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como vivência, marcos da história de leitura de cada um. Ou seja, tudo o que lemos,
nos marca.
Logo, cabe à escola, proporcionar ao aluno o contato com diferentes obras
literárias e integrar o uso dos livros literários a vida da criança, de forma prazerosa.
Segundo Paiva (2006), “o texto literário é uma produção de arte e, por isso, sua leitura
vai tornar o leitor, também um criador” (PAIVA, 2006, p.49). Além disso, a
pesquisadora afirma que a democratização da leitura é uma possibilidade de acesso
a uma linguagem artística, que é a literária. Paiva (2006) também acredita que, desde
o início da escolarização, é possível realizar um trabalho que respeite a relação
artística que o texto literário pede ao leitor.
Cosson (2009) adverte que nossa leitura fora da escola está fortemente
condicionada pela maneira como a escola nos ensinou a ler. “Os livros, como os fatos,
jamais falam por si mesmos. O que os fazem falar são os mecanismos de
interpretação que usamos, e grande parte deles são aprendidos na escola. [...] No
ambiente escolar, a literatura é um lócus de conhecimento” (COSSON, 2009, p. 26).
Embora a escola não seja o único lugar de formação de leitores literários, se o aluno
sai da escola não gostando de ler livros literários, com certeza, a adoção dessa prática
em sua vida cotidiana será mais incerta.
Segundo

Cosson

(2009),

“por

meio

do

compartilhamento

de

suas

interpretações, os leitores ganham consciência de que são membros de uma
coletividade e de que essa coletividade fortalece e amplia seus horizontes de leitura.”
(COSSON, 2009, p. 66). A leitura de textos literários contribui na formação do leitor
criativo e autônomo, visto que os horizontes propostos pela literatura são ilimitados e
suas interpretações, dada a natureza polissêmica da palavra literária, infinitas, pois
[…] a literatura permite que o sujeito viva o outro na linguagem, incorpore a
experiência do outro pela palavra, tornando-se um espaço privilegiado de
construção de sua identidade e de sua comunidade. [...] somos construídos
tanto pelos muitos textos que atravessam culturalmente os nossos corpos,
quanto pelo que vivemos e da comunidade onde vivemos. (PAULINO;
COSSON, 2009, p. 69).

Para que o letramento, sob o ponto de vista social revolucionário, destacado
por Soares (2003), seja de fato desenvolvido, a escola deve proporcionar o contato
dos alunos com diferentes textos literários, mas também e principalmente, se
preocupar com a forma como a leitura está sendo provocada, incentivada pelos
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professores e realizada pelos alunos. É nesse âmbito que se insere a questão que
motiva este trabalho.
O letramento literário no contexto escolar
A escola é a instituição responsável pela alfabetização dos indivíduos que “a
sociedade delega a responsabilidade de prover as novas gerações das habilidades,
conhecimentos, crenças, valores e atitudes considerados essenciais à formação de
todo e qualquer cidadão” (SOARES, 2001, p. 84). Dentre essas habilidades, valores
e atitudes, destacam-se as relacionadas à formação de leitores.
Segundo Soares (2003), alfabetizar é ensinar o código da língua escrita,
ensinar as habilidades para ler e escrever. Já o letramento é o estado ou condição de
quem sabe ler e escrever, isto é, o estado ou a condição de quem responde
adequadamente às intensas demandas sociais pelo uso amplo e diferenciado da
leitura e da escrita.
De acordo com Soares (2003), alfabetização e letramento são processos
distintos, de natureza essencialmente diferente; entretanto, são interdependentes e
indissociáveis.
Dessa forma, letramento significa bem mais do que o saber ler e escrever,
designa as práticas sociais da escrita que envolvem a capacidade e os
conhecimentos, os processos de interação e as relações de poder relativas ao uso da
escrita em contextos e meios determinados (STREET, 2003).
Como na atualidade as práticas sociais da escrita são diversificadas, o mais
adequado é falar de letramento(S), no plural, para designar toda a extensão do
fenômeno, ou mesmo de multiletramentos, que procura abranger toda a complexidade
dos meios de comunicação de que, hoje, dispomos (THE NEW LONDON GROUP,
1996). Com a caracterização específica de algumas formas de uso social da leitura e
da escrita, relacionadas ao domínio discursivo ou aos suportes de textos,
encontramos expressões como letramento acadêmico, letramento digital, letramento
visual, letramento midiático, e no nosso caso, o letramento literário que tem uma
relação diferenciada com a escrita e, por consequência, é um tipo de prática social
singular.
Dessa forma, o letramento literário é diferente dos outros tipos de letramento
porque a literatura ocupa um lugar único em relação à linguagem, ou seja, cabe à
literatura “[...] tornar o mundo compreensível transformando a sua materialidade em
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palavras de cores, odores, sabores e formas intensamente humanas” (COSSON,
2009, p. 17). Além do mais, o letramento feito com textos literários proporciona um
modo privilegiado de inserção no mundo da escrita, pois leva ao domínio da palavra
a partir dela mesma.
Paulino e Cosson (2009) define o letramento literário como “[...] o processo de
apropriação da literatura enquanto construção literária de sentidos” (PAULINO;
COSSON, 2009, p. 67). Nessa definição, é importante compreender que o letramento
literário não é apenas um saber que se adquire sobre as obras literárias, mas sim uma
experiência de dar sentido ao texto lido por meio de palavras que falam de palavras.
O letramento literário “como outros tipos de letramento, continua sendo uma
apropriação pessoal de práticas de leitura/escrita, que não se reduzem à escola,
embora passem por ela” (PAULINO, 1998, p. 16). Assim, o letramento literário não é
apenas a condição de ser capaz de ler e compreender textos literários, mas aprender
a gostar de ler literatura, e fazê-la por escolha, pela descoberta de uma experiência
única em cada leitura, associando este ato ao prazer estético. Como destaca Lajolo
(2001), “o cidadão, para exercer plenamente sua cidadania, precisa apossar-se da
linguagem literária, tornar-se seu usuário competente” ( LAJOLO, 2001, p. 106).
Como se pode depreender, o letramento é um processo e várias agências
contribuem para que o cidadão desenvolva esse processo, sendo a escola a mais
importante, porque tem esta função precípua. Dessa forma, o letramento literário
precisa da escola para se concretizar, isto é, ele demanda um processo educativo
específico que a mera prática de leitura de textos literários não consegue sozinha
efetivar. Soares (2006) ressalta que a escolarização da literatura é inevitável, mas que
é necessário que se faça uma distinção entre uma escolarização adequada e uma
escolarização inadequada da literatura:
[...] o que se quer deixar claro é que a literatura é sempre e inevitavelmente
escolarizada, quando dela se apropria a escola; o que se pode é distinguir
entre uma escolarização adequada da literatura – aquela que conduz mais
eficazmente às práticas de leitura que ocorrem no contexto social e às
atitudes e valores que correspondem ao ideal de leitor que se quer formar –
e uma escolarização inadequada, errônea, prejudicial da literatura – aquela
que antes afasta que aproxima de práticas sociais de leitura, aquela que
desenvolve resistência ou aversão à leitura. (SOARES, 2006, p. 47).

Para Soares (2006), uma escolarização adequada da literatura conduz ao
letramento literário, uma vez que leva a uma prática que contribui com a formação de
leitores cada vez mais críticos, reflexivos e ativos. Em contrapartida, alguns
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procedimentos como a seleção restrita de gêneros literários, autores e obras, a
fragmentação do texto literário, a realização inadequada de atividades avaliativas e a
transferência do suporte literário de um texto para o livro didático podem favorecer a
escolarização inadequada da literatura.
Diante desses argumentos, a escola precisa visar à leitura dos textos literários
como atividade de construção e reconstrução de sentidos. Segundo Soares, é
essencial e indispensável a leitura desses textos na sala de aula para o
desenvolvimento de leitores autônomos e competentes, pois é inevitável a
escolarização da literatura, o que não é aceito é uma “didatização mal compreendida”,
sua “deturpação, falsificação, distorção” (SOARES, 2006, p.22).
Como destaca Cosson (2009), a questão a ser enfrentada não é se a escola
deve ou não escolarizar a literatura, como bem nos alerta Magda Soares, mas sim
como fazer essa escolarização sem descaracterizá-la, sem transformá-la em um
simulacro de si mesma que mais nega do que confirma seu poder de humanização
(COSSON, 2009, p. 23).
Neste sentido, a escola precisa oferecer oportunidades para que seus alunos,
principalmente dos anos iniciais, tenham contato com os livros literários, para que a
literatura se efetive como instrumento de formação do ser, como possibilidade de
constituição de um indivíduo ativo na sociedade em que vive. As diretrizes dos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) postulam que:
O texto literário constitui uma forma peculiar de representação e estilo em
que predominam a força criativa da imaginação e a intenção estética. Não é
mera fantasia que nada tem a ver com o que se entende por realidade, nem
é puro exercício lúdico sobre as formas e sentidos da linguagem e da língua.
(BRASIL, 1998, p. 26).

Oportunizar momentos de leitura pressupõe ações sistematicamente
orientadas como tempo, espaço, escolha de diferentes textos que circulam
socialmente. Compartilho a ideia de Colomer quando ela diz que o apoio do professor
é fundamental para auxiliar as crianças a “explorar seu mundo à luz do que ocorre nos
livros e a recorrer à sua experiência para interpretar os acontecimentos narrados”
(COLOMER, 2007, p. 105).
Também Machado e Corrêa (2010) corroboram afirmando que os caminhos da
literatura podem ser muitos e cada leitor pode descobrir ou construir o seu, mas o
professor pode e deve ser mediador, o companheiro da jornada, aquele “guia”
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experiente que pode orientar caminhos interessantes, por vezes difíceis, durante a
travessia.
Contextualizando a pesquisa
Segundo Cosson e Souza (2011) “o letramento literário enquanto construção
literária dos sentidos se faz indagando ao texto quem e quando diz, o que diz, como
diz, para que diz e para quem diz” (COSSON; SOUZA, 2011, p.103) . Tais
questionamentos só podem ser respondidos quando se examinam os detalhes do
texto, configura-se num contexto e se insere a obra em um diálogo com outros tantos
textos.
Cosson e Souza (2011) ainda acrescenta que o modo de ler passa pelo
desvelamento das informações do texto e pela aprendizagem de estratégias de leitura
para chegar à formação do repertório do leitor. Mas quais são esses métodos, esses
modos de ler na escola que levam os alunos ao sentido das obras? A formação de
um leitor literário, conforme argumenta Paulino (2010), “significa a formação de um
leitor que saiba escolher suas leituras, que aprecie construções e significações
estéticas, que faça disso parte de seus fazeres e prazeres” (PAULINO, 2010, p. 161162). Portanto, promover o letramento literário significa trabalhar no sentido de
proporcionar esse tipo de formação leitora. Dentro da escola, como isso pode ser
realizado? Basta que o professor leve uma obra conceituada para a sala de aula? Ou
simplesmente sugerir que o aluno leia um bom texto literário? Evidentemente essa
formação do leitor literário não é tão simples. Não basta apenas o aluno fazer uma
simples leitura, pois a competência leitora depende, em grande parte, do modo como
essa leitura literária está sendo realizada no contexto escolar.
Diante disso, a presente pesquisa de Doutorado do Programa de PósGraduação em Educação da Universidade Federal de Ouro Preto tem como objetivo
geral identificar e analisar os métodos, os modos de ler literatura infantil que levam os
alunos ao sentido das obras nos primeiros anos do Ensino Fundamental da Rede
Municipal de Ensino da cidade de Itabirito/MG. Pois, muito dos problemas que
enfrentamos na prática literária advém da dificuldade de identificar, compreender e
separar esses modos de ler (COSSON, 2014). Além disso, analisaremos e
mapearemos quais são os espaços e tempos destinados à leitura literária no contexto
escolar dessa rede de ensino; compreenderemos as percepções dos dirigentes e
professores sobre os modos de ler literatura infantil no contexto escolar;
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entenderemos em que medidas os procedimentos e as metodologias auxiliam o
docente na formação de leitores literários; verificaremos quais são os critérios
utilizados pelos professores para selecionar os livros literários infantis e
investigaremos quais as formas de mediação que os docentes utilizam para
desenvolver a competência leitora dos alunos.
Os referenciais teóricos para o desenvolvimento desta pesquisa serão os
estudos sobre letramento(s), fundamentados e desenvolvidos por pesquisadores da
área, tais como Magda Soares e Brian Street. Também nos fundamentaremos nos
estudos consecutivos ao desenvolvimento das diferentes formas de letramento(s),
como o conceito de letramento literário, que vem sendo estudado por diferentes
pesquisadores brasileiros, e que tem se fortalecido bastante com o trabalho do Grupo
de Pesquisa do Letramento Literário – GPELL, no âmbito do Centro de Alfabetização,
Leitura e Escrita - CEALE da Faculdade de Educação da UFMG, além de dialogar
com outros estudiosos que tem como foco a formação leitora e, sobretudo, a formação
de leitores literários.
Para o desenvolvimento desta investigação, recorreremos aos princípios
teóricos referentes à abordagem qualitativa, pois de acordo com Bogdan e Biklen
(apud MENGA, L. e ANDRÉ, M., 1986, p. 13) a pesquisa qualitativa “envolve a
obtenção de dados descritivos, obtidos no contato direto do observador com a
situação estudada, enfatiza mais o processo do que o produto e se preocupa em
retratar a perspectiva dos participantes”. Nos estudos qualitativos, de acordo com
Lüdke e André (1986),
[...] há sempre uma tentativa de capturar as perspectivas dos participantes,
isto é, a maneira como os informantes encaram as questões que estão sendo
focalizadas. Ao considerar os diferentes pontos de vista dos participantes, os
estudos qualitativos permitem iluminar o dinamismo interno das situações,
geralmente inacessíveis ao observador externo (LÜDKE e ANDRÉ, 1986,
p.12).

O campo de investigação para desenvolver a presente pesquisa será a Rede
Municipal de Ensino da cidade de Itabirito/MG, em que os sujeitos da pesquisa serão
gestores, professores e alunos dos primeiros anos do Ensino Fundamental63.

63 A definição do número de sujeitos e a escolha das escolas ocorrerão após a aplicação e
análise dos questionários.

474

Para atingir os objetivos propostos desta pesquisa utilizaremos como
procedimento o estudo de caso e como instrumentos de coleta de dados, o
questionário, a observação, cujos registros serão realizados em um diário de campo
e um roteiro de entrevista semiestruturada que será realizada com os sujeitos
participantes da pesquisa. Para Lüdke e André (1986):
O estudo de caso é o estudo de um caso, seja ele simples e específico, como
o de uma professora competente de uma escola pública, ou complexo e
abstrato, como o das classes de alfabetização (CA) ou do ensino noturno. O
caso é sempre bem delimitado, devendo ter seus contornos claramente
definidos no desenrolar do estudo. O caso pode ser similar a outros, mas é
ao mesmo tempo distinto, pois tem um interesse próprio, singular (LÜDKE e
ANDRÉ, 1986, p.17).

Yin (2005, p.32) afirma que o estudo de caso é “uma investigação empírica que
investiga um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real,
especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente
definidos". Este método pode ser escolhido quando se deseja saber como e por que
um fenômeno ocorre e também para as situações em que o investigador exerça pouco
controle sobre os acontecimentos.
O estudo de caso, de acordo com Lüdke e André (1986, p. 18) “visam à
descoberta. Mesmo que o investigador parta de alguns pressupostos teóricos iniciais,
ele procurará se manter constantemente atento a novos elementos que podem
emergir como importantes durante o estudo”. Por isso, optamos pelo estudo de caso
porque com esse método o conhecimento é construído no desenrolar da investigação
científica, permitindo a descoberta de novos conceitos, novas relações, novas formas
de entendimento da realidade.
Com esses procedimentos metodológicos, espera-se captar quais são os
modos de ler, os métodos que os professores utilizam com seus alunos para formarem
leitores literários que dão sentidos às obras. Pois, a condição artística ou estética da
literatura deve ser pensada e apresentada aos sujeitos como possibilidade de “pensar
a dimensão do objeto artístico, enquanto lugar em que o sujeito que experimenta a
arte encontra nela um espaço para construir sua identidade” (BRITTO, 2003 p. 113).
Considerações finais
A instituição escolar é a agência de letramento mais importante que legitima o
processo de aprendizagem da “tecnologia da escrita” e é por meio dela que muitos
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alunos têm a oportunidade de entrar emcontato com textos de toda ordem, inclusive
os literários.
O letramento literário, conforme concebemos possui uma configuração
especial, pela própria condição de existência da escrita literária. O processo de
letramento que se faz via textos literários compreende não apenas uma dimensão
diferenciada do uso social da escrita, mas também, e, sobretudo, uma forma de
assegurar seu efetivo domínio. “Daí sua importância na escola, ou melhor, sua
importância em qualquer processo de letramento, seja aquele oferecido na escola,
seja aquele que se encontra difuso na sociedade” (COSSON, 2006, p. 12).
Nesse sentido, o principal objetivo do letramento literário no contexto escolar é
formar um leitor que aprecie significações estéticas, capaz de se inserir em uma
comunidade que faça suas próprias escolhas literárias, que saiba manipular seus
instrumentos culturais e possa construir com eles um sentido para si e para o mundo
em que vive, posto que
“[...] a ficção feita palavra na narrativa e a palavra feita matéria na poesia são
processos formativos tanto da língua quanto do leitor. Uma e outra permitem
que se diga o que não sabemos dizer e nos dizem de maneira mais precisa
o que queremos dizer ao mundo e nós mesmos” (COSSON, 2006, p. 16).

Existe hoje no país, uma grande produção literária para crianças com
diversidade e qualidade, mas o modo, a forma como a leitura dessas obras está sendo
provocada e realizada pelos alunos no contexto escolar ainda não foi suficientemente
explorado.
Dessa forma, considera-se que pesquisas a respeito de fenômenos sociais e
cognitivos como o letramento literário, a discussão sobre seus conceitos e suas
especificidades, são de suma importância e dão margem para vários outros estudos.
Acredita-se que esta pesquisa de Doutorado, direcionando o foco para a
promoção do letramento literário, fornecerá elementos importantes para a
compreensão do trabalho significativo com a literatura infantil e apontará subsídios
para o desenvolvimento de estratégias metodológicas adequadas para a leitura
literária nos primeiros anos de escolarização.
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O PAPEL DOS MEDIADORES E DAS VIVÊNCIAS DE LEITURA NA FORMAÇÃO
DO LEITOR LITERÁRIO
Andreia dos Santos Oliveira
(Instituto Federal de Rondônia)
Cyntia Graziella Guizelim Simões Girotto
(Universidade Estadual Paulista, campus Marília)
Palavras iniciais
Tanto a Teoria histórico-cultural, preconizada pelo psicólogo Vigotski quanto a
Filosofia da linguagem formulada por Bakhtin e seus seguidores defendem o caráter
social da constituição humana. Não nascemos humanos, constituímo-nos por meio
das relações estabelecidas com os sujeitos com os quais nos relacionamos na vida,
como argumenta Saviani (2014, p. 7 apud MARTINS, 2015, p. 48):
Se a existência humana não é uma dádiva natural, mas tem que ser
produzida pelos próprios homens, sendo, pois, um produto do trabalho, isto
significa que o homem não nasce homem. Ele se forma homem. Ele não
nasce sabendo produzir-se como homem.
Ele necessita aprender a ser homem, precisa aprender a produzir sua própria
existência. Portanto, a produção do homem é, ao mesmo tempo, a formação
do homem, isto é, um processo educativo.

Nascemos dotados de funções elementares que nos faz seres biológicos,
entretanto para que avancemos para o patamar de seres históricos e sociais é preciso
a apropriação das funções psíquicas superiores, dentre elas destacamos a linguagem
em suas distintas formas: “Nascidos nos universos de discursos que nos procederam,
internalizamos os discursos de que participamos expressões/compreensões préconstruídas, num processo contínuo de tornar intraindividual o que é interindividual”
(GERALDI, 2015, p. 108).
Neste processo que vai da hominização para a humanização num processo de
tornar intra o que é interpsíquico, a educação tem papel preponderante. Nas palavras
de Saviani (2016, p. 89):
O homem é, pois, um produto da educação. Portanto, é pela mediação dos
adultos que num tempo surpreendentemente muito curto a criança se
apropria das forças essenciais humanas objetivadas pela humanidade
tornando-se, assim, um ser revestido das características humanas
incorporadas à sociedade na qual ela nasceu.
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Sendo o ato de ler uma das muitas formas de apropriação da linguagem
humana, defendemos o ato não como inatismo, muito menos de tarefa simples, mas
como “[...] processo cognitivo que ocupa partes específicas do cérebro e demanda
procedimentos físicos e mentais, disposições psicológicas, hábitos e comportamentos
aprendidos dentro e fora da escola” (COSSON, 2017, p. 8). Portanto, a formação do
leitor ocorre por meio de mediações e vivências significativas proporcionadas aos
pequenos desde tenra idade, consoante anuncia Mello (2016, p. 44) em um de seus
escritos“ [...] a aptidão humana pela leitura, o prazer a ela ligado, assim como a própria
capacidade de ler não é inata, mas precisa ser socialmente criada”. Isso significa que
os mediadores necessitam planejar situações intencionais em que a leitura seja o
objeto de ensino pois: “[...]o amor aos livros, a necessidade da leitura são produtos da
experiência vivida, ou seja, são aprendidos e formados socialmente” (MELLO, 2016,
p. 45).
Por isso, neste gênero discursivo artigo de opinião, destacaremos o papel da
família e escola como mediadores fundamentais do processo de formação de leitores
literários. Sabemos que há distintos gêneros textuais, mas aqui nos ocuparemos
exclusivamente em discorrer sobre a formação do leitor literário. Isso porque
corroboramos com Candido (2004, p. 803) ao conceber à literatura o poder de
“[...]confirmar a humanidade do homem” e ainda “A literatura desenvolve em nós a
quota de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos
para a natureza, a sociedade, o semelhante” (CANDIDO, 2004, p. 180). Com isso não
desconsideramos, entretanto, a importância dos textos não literários para a formação
do sujeito.
A família como primeiro mediador de leitura literária
Bartolomeu Campos de Queiroz (2004, p. 20) narra as lembranças em que:
O avô com Antônio sobre os seus joelhos, contava pequenas histórias: ‘Cadê
o toucinho que estava aqui? O gato comeu. Cadê o gato...’ que, se não eram
entendidas pelo neto, eram lidas pelos abraços e risos trocados entre o
menino e o avô.

Momentos como os narrados acima apresentam-se profícuos na formação do
leitor. Geralmente são os pais os primeiros mediadores de leitura literária. Estes por
meio de leituras e contações de histórias inserem os pequeninos no mundo da ficção
e da imaginação. A cena descrita por Queiroz (2004) deveria ser corriqueira nos
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ambientes familiares, pois quanto mais cedo a criança tiver contato com a leitura,
maiores são as chances de se tonarem leitoras. Baptista, Severo e Galvão (2016, p.
77) acreditam que “O acesso precoce ao texto literário pode colaborar para a inclusão
das crianças no universo da cultura”. Geralmente, as primeiras histórias são ouvidas
pela boca do pai ou da mãe ou de algum parente próximo da criança.
Geralmente o primeiro contato dos pequenos chega pela boca, palavra dos
pais. A família desempenha papel importante no desenvolvimento da criança. Esta ao
chegar à escola leva consigo conhecimentos prévios fundamentais que auxiliarão nos
novos aprendizados. Por isso, os docentes não podem desconsiderar o fato proposto
por Vigotski (1989, p. 94): “O aprendizado das crianças começa muito antes delas
frequentarem a escola. Qualquer situação de aprendizado com a qual a criança se
defronta na escola tem sempre uma história prévia”
Compreendemos a necessidade da criança entrar em contato com a escrita
ainda em ambiente familiar. Não é possível delegar apenas à escola essa função, pois
a maioria das crianças brasileiras ficam na escola durante quatro horas e o restante
do tempo ficam com família ou cuidadores. Arena e Arena (2015) ao relacionarem o
papel dos pais na constituição leitora da criança nos falam dessa exigência que a
sociedade tem imposto à família. A ela fica a incumbência de promover a entrada em
tenra idade ao mundo dos signos verbais e a Literatura Infantil tem sido instrumento
cultural utilizado para isso.
Bamberger (2002) destaca pesquisas realizadas no Japão cujos resultados
apontaram o interesse dos pais pela leitura realizada pelos filhos, tanto que aqueles
tinham conhecimento das obras lidas por estes. Exemplos como os vindos do outro
lado do mundo deveriam ser comum em todos os lares, pois: “A prontidão para a
leitura é determinada, em grande parte, pela atmosfera literária e linguística reinante
na casa da criança”(BAMBERGER, 2002, p. 71). O professor Bamberger prossegue
sua defesa afirmando que o incentivo da família é importante não só antes da criança
aprender a ler, mas também depois, já que no processo de formação de leitores,
necessário se faz as crianças perceberem o interesse dos pais por suas leituras,
desde que este não seja demonstrado por meio de interrogatórios e avaliações. Com
o intuito de contribuir com as práticas familiares na formação do leitor, o autor elenca
algumas das ações importantes a serem realizadas pelos pais. São elas:
Contar histórias e ler em voz alta [...].
Organizar uma biblioteca pessoal para o filho [...].
Instruir os filhos para gastarem parte do seu dinheiro miúdo em livros [...].
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Zelar para que se reserve algum tempo para a leitura no maior número
possível de noites, no qual cada membro da família lerá o seu próprio livro
(BAMBERGER, 2002, p. 72).

Considerar a influência da família na formação do leitor, é importante porque
conforme orientou Vigotiskii (2001, p. 109), “[...] a aprendizagem da criança começa
muito antes da aprendizagem escolar”. Nessa perspectiva, a vivência, o contato, os
hábitos familiares vivenciados pela criança vão interferir no sentido atribuído à leitura
literária realizada na escola. As vivências e os conhecimentos prévios adquiridos são
influenciadores das novas aprendizagens já que: “A aprendizagem escolar nunca
parte do zero. Toda aprendizagem da criança na escola tem uma pré-história”
(VIGOTSKII, 2001, p.109). Com isso corroboramos com o pesquisador bielo-russo e
acreditamos que a aprendizagem da criança tem início bem antes do contato com o
ambiente escolar: “Através do adestramento que recebe dos adultos, aceitando a sua
condução nas suas ações, a própria criança adquire determinada gama de hábitos”
(VIGOTSKII, 2001, p. 110).
Da mesma forma que os professores devem proporcionar o contato com a
forma ideal da leitura, os pais podem se adiantar e fazer o mesmo: apresentar bons
livros aos pequenos e os modos de ler construídos pela humanidade, como defende
Bamberger (2002, p. 72): “Da mesma forma que os professores, a função dos pais
como modelos é decisiva, isto é, se eles mesmos gostarem de ler, induzirão facilmente
os filhos a ler regularmente”. É preciso ter consciência de que não é preciso esperar
as crianças alcançarem a idade escolar para que possam aprender, pois desde o
nascimento as crianças aprendem e desenvolvem-se (VIGOTSKII, 2001)
Os pais geralmente servem como modelo para os filhos. Afinal quando criança,
é comum observarmos os pequenos reproduzindo gestos do pai ou da mãe, como
calçar sapatos, por uma roupa, entre outros. Insistimos que o aprendizado é social e
ocorre sempre do coletivo para o individual, por isso, primeiro é preciso a criança
perceber o hábito de leitura da família, para em seguida interiorizá-lo, consoante
demonstram as pesquisas realizadas por Petit (2008, p. 140)
Várias pesquisas confirmam a importância da familiaridade precoce com os
livros, de sua presença física na casa, de sua manipulação, para que a
criança se tornasse, mais tarde, um leitor. A importância, também, de ver os
adultos lerem. E ainda o papel das trocas de experiências relacionadas aos
livros, em particular as leituras em voz alta, em que os gestos de ternura, a
inflexão da voz, se misturam com as palavras[...] o que atrai a atenção da
criança é o interesse profundo que os adultos têm pelos livros, seu desejo
real, seu prazer real.
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Pino (2005, p. 59) reforça a tese defendida por Petit e afirma: “[...] a inserção
do bebê humano no estranho mundo da cultura passa, necessariamente, por uma
dupla mediação: a dos signos e a do Outro, detentor da significação”. Esse outro,
geralmente, é o familiar ou uma pessoa próxima que convive com a criança. Dessa
feita, os sentidos atribuídos pelas crianças aos objetos, são decorrentes das
mediações proporcionadas pela família, pois “O caminho do objeto até a criança e
desta até o objeto passa através de outra pessoa” (VYGOTSKY, 1989, p. 33). Este
outro, na infância, é a família, por isso tem seu papel ressaltado por Vigotski (1989, p.
33):
Desde os primeiros dias do desenvolvimento da criança, suas atividades
adquirem um significado próprio num sistema de comportamento social e,
sendo dirigidas a objetivos definidos, são refratadas através do prisma do
ambiente da criança.

Referenciadas pela Teoria histórico-cultural representada neste gênero
discursivo pelos pensamentos de Vigotski, ressaltamos que a estrutura complexa
humana “[...] é o produto de um processo de desenvolvimento profundamente
enraizado nas ligações entre história individual e história social” (VYGOTSKY, 1989,
p.33). Por isso, defendemos a importância dos pais proporcionarem o contato dos
filhos com os livros desde tenra idade. Jolibert (1994, p. 129) consciente dessa
importância alega:
É importante dizer também o quanto pode ser significativo que os pais leiam
histórias para seus filhos ou folheiem com eles um álbum de literatura infantil,
levando-os a dizerem o que imaginam que irá acontecer na página seguinte
depois da virada.

Pesquisas realizadas por Pétit (2013, p. 98) também demonstram a importância
da família na formação de leitores. Os resultados apontam que “[...] Na França, o
número de grandes leitores é duas vezes maior entre as crianças cujas mães
contavam uma história todo dia, do que entre aquelas cujas mães não contavam
história alguma”.
Freire (2001) ao rememorar suas lembranças da infância demonstra como as
primeiras experiências, construídas em ambiente familiar, na presença dos pais,
irmãos e parentes mais próximos acompanham o sujeito por toda a sua existência.
Este fato leva-nos a compreender a importância das vivências literárias
proporcionadas em ambiente familiar:
A velha casa, seus quartos, seu corredor, seu sótão, seu terraço – o sítio das avencas
de minha mãe -, o quintal amplo em que se achava, tudo isso foi o meu primeiro
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mundo. Nele engatinhei, balbuciei, me pus de pé, andei, falei. Na verdade, aquele
mundo especial se dava a mim como o mundo de minha atividade perceptiva, por isso
mesmo como o mundo de minhas primeiras leituras. Os “textos”, as “palavras” as
“letras” daquele contexto – em cuja percepção me experimentava e, quanto mais o
fazia, mais aumentava a capacidade de perceber – se encarnavam numa série de
coisas, objetos, de sinais, cuja compreensão eu ia aprendendo no meu trato com eles
nas minhas relações com meus irmãos mais velhos e com meus pais (FREIRE, 2001,
p. 12).

Assim como Freire, a escritora de literatura infanto-juvenil Fanny Abramovich
relata em uma de suas obras as lembranças das vivências com a leitura literária por
meio da voz de sua mãe: “ Meu primeiro contato com o mundo mágico das histórias
aconteceu quando eu era muito pequenina, ouvindo minha mãe contar algo bonito
todas as noites, antes de eu adormecer, como se fosse um ritual...” (ABRAMOVICH,
2003, p. 10). Todos esses relatos nos fazem compreender a importância dos pais
como primeiros mediadores literários.
Várias pesquisas confirmam a importância da familiaridade precoce com os
livros, de sua presença física na casa, de sua manipulação, para que a criança se
torne, mais tarde, um leitor. As pesquisas apresentadas por Petit (2008) demonstram
que crianças com vivências de leitura na infância, seja lendo ou vendo o outro ler,
prosseguiram com o hábito familiar. Por isso, além de ler é importante também
presenciar os adultos lerem. E ainda o papel das trocas de experiências relacionadas
aos livros, em particular as leituras em voz alta, em que os gestos de ternura, a
inflexão da voz, se misturam com as palavras: “ [...] o que atrai a atenção da criança
é o interesse profundo que os adultos têm pelos livros, seu desejo real, seu prazer
real (PETIT, 2008, p. 140).
Petit (2009), com base em seus estudos, defende que o ato de ler é muito mais
transmitido do que ensinado. Pesquisas confirmam que em muitos casos: “ [...]
tornamo-nos leitores porque vimos nossa mãe ou nosso pai mergulhado nos livros
quando éramos pequenos, porque os ouvimos ler histórias ou porque as obras que
tínhamos em casa eram tema de conversa” (PETIT, 2009, p. 22).
Bajard (2007) aponta que o acesso à leitura nos dias atuais é distinto da forma
como ocorria no passado. Em um tempo não tão distante, as crianças nascidas em
lares de pais pouco letrados apenas tinham a acesso aos livros quando entravam na
escola. Apenas aos sete anos as crianças tinham contato com a cartilha escolar.
Atualmente essa realidade mudou. Essa concepção tem mudado para muitas famílias
tanto que “[...] não existe mais idade mínima para a criança ser presenteada com obras
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da literatura infanto-juvenil, folheá-las no sofá e escutar “histórias do livro” na cama
antes de dormir” (BAJARD, 2007, p. 15).
Apesar da importância da família apresentada até o momento, a escola não
pode se furtar a um dos seus principais papéis: contribuir com a formação de leitores
de diversos gêneros, dentre eles o literário, conforme passaremos a discutir na sessão
seguinte.
Os professores como mediadores literários
A Teoria histórico-cultural confirma a importância do professor em todo o
processo educacional e no desenvolvimento humano, pois, se a aprendizagem
precede o desenvolvimento como defende essa teoria, as práticas educacionais têm
papel preponderante nesse processo. Ao professor cabe ser o organizador intencional
de situações que contribuam para o desenvolvimento das zonas de desenvolvimentos
potenciais das crianças. Para isso, é preciso verificar os aprendizados de leitura já
trazidos de casa pelas crianças, suas zonas de desenvolvimento reais para a partir
disso, propor situações que permitam o desenvolvimento da leitura. Este é o bom
ensino na concepção de Vigotski (2001).
Se o ato de ler não é inato, mas um processo cultural, é preciso que os
professores planejem situações em que essa prática cultural possa ser conquistada
pelos ainda em processo de formação, como explica Arena (2015, p. 136): “[...] a
escola e seus agentes são responsáveis pelo ensino da prática cultural do ato de ler
e para isso, não basta ensinar apenas o domínio do sistema linguístico, porque esse
não é, especificamente, o objeto a ser ensinado”.
Este ensino não pode ser mecânico como se a leitura fosse consequência da
decodificação dos signos linguísticos. É preciso desde tenra idade a concepção
docente de que ler é atribuir sentido, por isso a necessidade de em todo o processo
educacional, apresentar às crianças enunciados em que a palavra seja concebida
como signo dotado de significados e não como sinais meramente reconhecíveis. Por
isso a necessidade de levar para a sala de aula uma diversidade de textos bem
escritos, que sejam de interesse das crianças como defende Souza (2016).
Entretanto sabemos que isso ainda não se constitui uma realidade em muitas
escolas brasileiras. Bajard (2007) tece críticas à forma como algumas instituições
educacionais afastam as crianças dos livros, trancando-os em armários. Isso ocorre
porque o conceito tradicional de alfabetização ainda vigora em muitas instituições
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educacionais: primeiro se ensina o código alfabético para apenas em seguida
proporcionar o encontro com os textos (BAJARD, 2007). Muitos ainda acreditam na
concepção errônea de que primeiro se ensina a reconhecer os sinais para apenas em
seguida atribuir sentido aos signos. Práticas como essas criticadas por Bajard
reforçam a concepção errônea sobre o ato de ler, pensa-se que ensinar a ler é ensinar
a decodificar, não é. Deve-se ensinar as estratégias de leitura adequadas para que
no contato com o texto o leitor dialogue com ele construindo sentidos, para isso, desde
o momento em que a criança é inserida no ensino regular é preciso apresentá-las a
textos reais que exigem distintas estratégias de leitura, como defende Bajard (2007,
p. 10) as crianças aprendem “[...] a língua escrita através de seu uso”.
Sabendo que as funções psíquicas superiores, dentre elas a capacidade de ler,
não são inatas, mas conquistadas por meio das relações sociais, é papel do professor
planejar situações em que a criança sinta a necessidade de apropriar-se daquele
conhecimento que está sendo ensinado e o meio tem papel preponderante. Um
ambiente escolar em que seja disponibilizado materiais de leituras dos mais diversos
gêneros que proporcione aos alunos vivenciarem momentos significativos com os
textos, contribui para o aprendizado do ato de ler. Para isso, cabe ao docente ter:
“[...]ação planejada, racional, premeditada e consciente e como intervenção nos
processos de crescimento natural do organismo” (VIGOTSKI, 2010, p. 77).
Não é admissível que em pleno século XXI as crianças sejam apresentadas ao
universo escrito por meio de textos artificiais sem nenhum vínculo com as situações
reais de leitura. Necessário se faz propor situações em que a leitura seja necessária,
por meio de projetos de ler. Levar textos com objetivos de que as crianças reconheçam
sinais gráficos ou como pretexto para o estudo de regras gramaticais não contribui
para que as crianças sintam a necessidade de ler. Ao contrário, para motivar a leitura:
[...] o ensino tem de ser organizado de forma que a leitura e a escrita se
tornem necessárias às crianças. Se forem usadas apenas para escrever
congratulações oficiais para os membros da diretoria da escola ou para
qualquer pessoa que o professor julgar interessante [...] então o exercício da
escrita passará a ser puramente mecânico e logo poderá entediar as
crianças. A leitura e a escrita deve ser algo de que a criança necessite
(VYGOTSKY, 1989, p. 133).

Como a leitura não faz parte das funções psíquicas elementares, as crianças
não nascem com a necessidade de ler. Portanto, é preciso estimular essa prática
cultural. A estimulação autogerada é uma categoria importante para a teoria históricocultural, pois acredita-se que para desenvolver as funções psíquicas superiores é
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necessário a criação de novos estímulos, resultantes das relações sociais. Isso nos
faz pensar na função do professor mediador. Devemos ultrapassar a imagem errônea
de que este é detentor do conhecimento, para o vermos como a pessoa mais
experiente, criador e incentivador de novos estímulos e necessidades nos educandos.
Planejar situações em que novas necessidades são criadas é imprescindível, pois não
aprendemos aquilo que não atribuímos sentido:
A criança tem que sentir a necessidade de ler e escrever. [...]. Isso significa
que a escrita deve ter sentido para a criança, que deve ser provocada pela
necessidade natural, como uma tarefa vital que lhes é imprescindível.
Unicamente então estaremos seguros de que ela se desenvolverá na criança
não como um hábito de suas mãos e dedos, mas como um tipo realmente
novo e complexo de linguagem19. (VYGOTSKI, 2000, p. 201, tradução
nossa).

Necessário se faz proporcionar o contato das crianças com os distintos gêneros
textuais, literário e não literários. Entretanto, defendemos a literatura como importante
aliada no processo de formação de leitores. Ela que foi defendida por Candido (2004)
como direito fundamental por constituir-se necessidade universal capaz de contribuir
com a humanização do sujeito mostra-se profícua quando utilizada de forma correta
nas salas de aulas brasileiras. As histórias narradas pelos professores mediadores
contribuem para que os pequenos sintam a necessidade de ter contato com esses
textos também por meio de suas próprias vozes.
Entretanto, a forma como muitos professores trabalham com a literatura infantil
em sala de aula não contribui para que esta transforme-se em atividade, na
perspectiva formulada por Leontiev (2001), pois muitas vezes as motivações não
coincidem com o resultado final. A pesquisa de campo ainda em processo de
realização com alunos do quinto ano do Ensino Fundamental demonstra que em
muitos casos as únicas motivações das crianças para realizarem uma leitura é o dever
a ser cumprido, excluindo-se assim todo o prazer que uma leitura literária pode
proporcionar. Abramovich (2003, p. 140) consciente dessa realidade adverte:
Tudo bem... A literatura infanto-juvenil foi incorporada à escola e, assim,
imagina-se que – por decreto- todas as crianças passarão a ler...Até poderia
ser verdade, se essa leitura não viesse acompanhada da noção de dever, de
tarefa a ser cumprida, mas sim de prazer, de deleite, de encantamento...

É Abramovich (2003) ainda quem descreve algumas das ações errôneas
praticadas pelos professores que contribuem para a não formação de leitores
literários. Essas podem ser resumidas em: o aluno não participa da escolha dos livros
literários que serão lidos, há outros fatores que contribuem para a escolha dos livros
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que não somente a qualidade, o texto é utilizado como pretexto para o ensino de
regras gramaticais, há prazos estipulados que as crianças provarem suas leituras por
meio de resumos, os questionamentos propostos não contribuem para um processo
dialógico com o texto.
Talvez esses equívocos decorram do fato da literatura ter entrado nas escolas
há poucas décadas. Colomer (2003) afirma que só após a década de 1980 esses
textos tornaram-se mais frequentes dentro das salas de aulas e os professores
passaram a considerá-la como instrumento importante na formação leitora e literária.
Ainda segundo a autora, este fato relaciona-se à influência da teoria formulada por
Vigotiski sobre a aprendizagem humana.
O professor mediador da leitura deve ter consciência de sua importância na
formação de leitores. Para isso, deve-se afastar de crenças muitas vezes enraizadas
nos discursos pedagógicos, a exemplo de “fulano não nasceu para ser leitor” ou “ele
puxou ao pai, não foi feito para os livros”. Aproximar a prática pedagógica com a Teoria
histórico-cultural requer não atribuir o desenvolvimento humano a divindades, mas ter
consciência do seu papel como professor, portanto, sujeito que deve planejar
situações favoráveis ao aprendizado, conforme explica Mello (2002, p. 2).
Da mesma forma que os homens não são ricos ou pobres por uma decisão
divina, mas devido ao lugar que ocupam nas relações sociais –que, diga-se
de passagem, foram criadas pelos homens ao longo da história-, também não
têm mais ou menos capacidades, mais ou menos habilidades, mais ou menos
aptidões para as artes, para a filosofia e para a ciência por um presente ou
castigo divino, mas devido a suas condições materiais de vida e de educação,
que são condicionadas pelo lugar que os homens ocupam nas relações
sociais.

Melo (2016) defende que uma das funções do professor é criar nas crianças
novas necessidades capaz de humanizá-las e contribuir para o seu desenvolvimento.
Na concepção da professora isso é possível, pois é a figura docente quem:
[...] propõe cenários para as histórias, escolhe lugares para a leitura, organiza
espaços para apresentar os livros na altura dos olhos e das mãos das
crianças, seleciona os livros a serem apresentados, lê para as crianças,
seleciona os livros a serem apresentados, lê para as crianças, enfim, organiza
as situações que provocam as vivências dos bambinos (MELLO, 2016, p. 47).

Dado isso, compreendemos como relevante o papel do professor como
organizador intencional de espaços de aprendizagens envolvendo atividades
significativas de leitura. Para isso, é preciso compreender o ato de ler como prática
cultural que envolve a construção de sentidos e para isso acionar distintas estratégias
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de leitura que podem ser ensinadas pelo professor, sujeito mais experiente do
processo educacional.
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O SANDUÍCHE DA MARICOTA: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO DE
ESTRATÉGIAS DE LEITURA NA PRÉ-ESCOLA
Eva Dacome
(Unesp – Presidente Prudente)
Elianeth Dias Kanthack Hernandes
(Unesp – Marília)
Renata Junqueira de Souza
(Unesp – Presidente Prudente)
Introdução
Para que o homem se desenvolva intelectual e socialmente é necessária a sua
interação com o mundo que o cerca, com o outro e com objetos culturais constituídos
ao longo da história da humanidade. Partindo desse pressuposto, concordamos com
Girotto, Neto e Souza (2016) quando afirmam que a interação pela linguagem, seja
ela verbal ou não verbal, é fundamental no processo de humanização, “[...] pois a
linguagem é um instrumento essencial na vida de todo e qualquer sujeito e é somente
por meio dela que as relações sociais se estabelecem,” (Ibid, p. 195)
Destarte, com as crianças pequenas não é diferente. É por meio das relações
sociais com seus pares e com as diversas manifestações comunicativas das quais
venham a participar é que as crianças vão se desenvolvendo intelectual, fisicamente
e emocionalmente. Buscaremos, nos limites deste texto, ratificar a importância do
trabalho com a literatura na Educação Infantil e o uso das estratégias de leitura, desde
a primeira infância, para que seja possível a formação de crianças que, de fato, sejam
leitoras literárias.
Segundo Girotto, Neto, Souza (2016, p. 196) “[...] a literatura tem poder
emancipatório, pois liberta o leitor de seu mundo real, levando-o a uma dimensão
ficcional capaz de transformar o próprio real.”.
De acordo com Solé (1998, p.53) “as crianças muito pequenas não são apenas
hábeis usuárias da linguagem, mas também podem efetuar reflexões espontâneas
conscientes sobre ela.”
Pensando na importância de ampliar a capacidade do uso da linguagem das
crianças, acreditamos que o trabalho com a leitura literária na Pré-escola é de grande
relevância na formação do leitor e deve ser utilizado como instrumento de
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aprendizagem plena, no sentido de expandir os conhecimentos prévios das crianças,
ampliar o seu repertório e o seu vocabulário, oportunizar vivências leitoras e qualificar
os sentimentos e a sensibilidade estética em relação ao mundo que o cerca.
O problema de pesquisa que deu origem a esse texto foi instigado pelo fato de
estarmos à procura de caminhos de superação de um universo cultural restrito que
pudemos observar entre as crianças que frequentam a Educação Infantil em escola
localizada em um município de médio porte, do interior paulista. Também tivemos a
intenção de verificar se o estímulo dado, por nós, para que tivessem um contato mais
qualificado com a cultura letrada por meio do uso das estratégias de leitura (Solé,
1998; Yopp e Yopp, 2001; Girotto e Souza, 2010), seria um diferencial para a
formação de leitores literários. Para isso, propusemos a realização de uma
intervenção nos moldes da pesquisa-ação (FRANCO, 2005), com coleta e análise dos
dados, tendo como foco a leitura de textos de literatura infantil e os procedimentos
metodológicos que orientam a leitura em ‘antes’, ‘durante’ e ‘depois’ da realização da
mesma. O livro selecionado e trabalhado em sala de aula com uma turma de crianças
da Pré - escola de 4 e 5 anos foi ‘O sanduíche da Maricota’ (GUESDES, 2017).
Para contextualizar o valor literário do livro é importante informar que ele foi
escrito e ilustrado por Avelino Guedes, que é considerado pela crítica especializada
como sendo um grande ilustrador de livros de literatura infantil, sendo também autor
de outras obras. A narrativa se desenrola em torno da preparação de um sanduíche,
que foi produzido pela galinha chamada Maricota, mas que os amigos (grupo formado
pela bicharada) resolveram dar palpites para tornar o sanduíche mais gostoso... para
eles, é claro!
A pesquisa-ação foi desenvolvida em três dias consecutivos, com a utilização
do horário destinado ao momento da “a hora da história,” com atividades e objetivos
específicos para cada um dos momentos: antes da leitura, durante a leitura e depois
da leitura. Sobre esse procedimento de pesquisa Thiollent (1997) afirma que, a
pesquisa-ação pressupõe uma concepção de ação, que “requer, no mínimo, a
definição de vários elementos: um agente (ou ator), um objeto sobre o qual se aplica
a ação, um evento ou ato, um objetivo, um ou vários meios, um campo ou domínio
delimitado” (p. 36). Para dar maior clareza a esse procedimento, esclarecemos que
uma das autoras/pesquisadoras foi escolhida como agente (realizou a intervenção nas
três etapas); a ação foi aplicada sobre alunos de uma sala de Pré-escola; o ato foi
realizado com o uso de estratégias durante a leitura de um livro de literatura infantil; o
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objetivo da ação foi o de identificar mudanças significativas na relação das crianças
com as histórias lidas e o campo foi o universo de alunos uma sala da Educação
Infantil.
Agora é necessário descrever o que estamos denominando de estratégias para
o ensino da leitura literária, tendo como base os teóricos que utilizamos como
referência para a realização da intervenção e da análise dos dados.
Sobre as estratégias utilizadas
O processo denominado de antes da leitura, visa proporcionar a reflexão e
estimular a estratégia de inferência. “Inferir é fundamental na compreensão [...] inferir
relaciona-se com a noção de ler nas entrelinhas.” (GIROTTO, SOUZA, 2010, p. 76)
Por meio da inferência, as crianças passam a dar suas opiniões e ideias sobre a
história, ativando seus conhecimentos prévios. Essas autoras afirmam que a utilização
de tais procedimentos “[...] ativa os conhecimentos prévios que podem, então, ser
relacionados às ideias do texto.” (Ibid, p.50). As atividades que acontecem ‘antes da
leitura’ têm os objetivos de incentivar as crianças a dar respostas afetivas e pessoais;
despertar a curiosidade; ativar e construir conhecimentos prévios, ampliar o
conhecimento de mundo e, estimular a linguagem oral e escrita.
A atividade realizada para a etapa ‘antes da leitura’ foi a da Caixa Literária64
que tem a função de estimular o pensamento e o raciocínio das crianças a fim de que
possam pensar na função dos objetos, antes de saber qual a sua função para o
desenvolvimento da história. À medida que os objetos foram sendo retirados (um a
um) da caixa, as crianças foram instigadas a relacionar qual era a função daquele
objeto na história que seria lida e qual era a ligação entre eles. Com esse
procedimento a curiosidade das crianças é aguçada, despertando o interesse em
fazer as inferências com relação ao próximo objeto. Essas previsões construídas
pelas crianças, oralmente, foram registradas na lousa para depois retomar com as
crianças, à medida que a obra do livro foi sendo apresentada. Nesta etapa, as crianças
fazem novas inferências.

64 Termo utilizado por YOPP, R. H. e YOPP, H. K. Literature – Based reading activities.
Nova York: Allyn and Bacon, 2001. Traduzido por Renata Junqueira de Souza.
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Esse procedimento didático não garante que as inferências serão coerentes
com a história, pois as previsões feitas pelas crianças podem ou não estar de acordo
com o contexto real da história. Solé (1998, p. 108) afirma que “formular hipóteses,
fazer previsões, exige correr riscos, pois por definição não envolvem a exatidão
daquilo que se previu ou formulou”. Contudo, necessita que as inferências feitas,
sejam revisadas a partir do momento que se tem a obra física. Sobre isto, Cosson
(2018, p. 60) ressalta que “a apresentação física da obra é também o momento em
que o professor chama a atenção do aluno para a leitura da capa, da orelha e de
outros elementos paratextuais que introduzem uma obra.”
Para Solé (1998, p.114) tudo o que pode ser feito antes da leitura tem a
finalidade de:
•
Suscitar a necessidade de ler, ajudando-o a descobrir as diversas
utilidades da leitura em situações que promovam sua aprendizagem
significativa. [...]
•
Transformá-lo em todos os momentos em leitor ativo, isto é, em alguém
que sabe por que lê e que assume sua responsabilidade [...] aportando seus
conhecimentos e experiências, suas expectativas e questionamentos.

É importante lembrar que, nesta etapa, o leitor está se preparando para a
próxima estratégia denominada “durante a leitura” em que ocorre a checagem e
conferência das hipóteses levantadas. “[...] a leitura é um processo de imersão e
verificação de previsões que levam à construção da compreensão do texto.” (Ibid, p.
115)
O período compreendido como ‘durante a leitura’ acontece com o ato de um
leitor proceder a leitura da história. Essa ação deve ser realizada por um leitor
experiente, pois deverá obedecer aos critérios de apresentação de todos os
paratextos, realizar a leitura em voz alta com ritmo e clareza, encorajando as crianças
a terem reações e novas ideias e estimulando a linguagem oral e escrita. Ou seja,
esse é um meio facilitador de compreensão da história e, por consequência, um
apoiador do desenvolvimento leitor das crianças que frequentam a Pré-escola. De
acordo com Cosson (2018, p. 27), “ao ler, estou abrindo uma porta entre meu mundo
e o mundo do outro.”
Sobre essa modalidade de leitura, Solé (1998, p. 118) discute a importância de
‘tarefas de leitura compartilhada’ com o objetivo primordial, nesta etapa da Educação
Infantil, de socializar conhecimentos, de realizar troca de experiências e de
oportunizar a todos a participação efetiva de todas as crianças, nesses momentos de
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interação. De acordo com Palincsar e Brown (1984 apud Solé, p.188), as tarefas de
leituras compartilhadas devem ser incentivadas, pois ajudam as crianças a:
•
•
•
•

Formular previsões sobre o texto a ser lido.
Formular perguntas sobre o que foi lido.
Esclarecer possíveis dúvidas sobre o texto.
Resumir as ideias do texto.

A etapa seguinte dos trabalhos de intervenção que realizamos foi a
denominada ‘teia de personagens’, que aconteceu após a leitura da história e a
retomada das previsões feitas no dia anterior, antes da leitura. Esta atividade
pressupõe a realização de uma releitura da história, por intermédio da elaboração de
um esquema capaz de promover entre as crianças a discussão sobre o papel de cada
personagem na história, fazendo a relação entre eles e, assim, compreender a história
e a estrutura da narrativa.
A etapa denominada como ‘depois da leitura’, prevê a realização de uma nova
leitura da história, retomando as atividades do primeiro e segundo dia, com o objetivo
de proporcionar a compreensão, analisar e sintetizar aquilo que foi lido pelo leitor
aprendiz, promovendo o desenvolvimento de várias atividades cognitivas como: a
liberdade da criança em dar sua opinião, fazer conexões com temas, ideias e
vivências, criticar, suscitar reflexões e ativar os conhecimentos prévios.
Nesse momento a criança retoma a história e processa as informações,
respondendo de maneira pessoal com uma síntese da história. Quanto maior for o
contato da criança com os livros, com a leitura, maior será o compartilhamento de
experiências, de ideias e de opiniões, gerando assim respostas variadas e
interpretativas, porém, sempre dentro do contexto.
Essa articulação entre as crianças, professora e história é fundamental, pois as
crianças assumem um papel ativo no processo de aprendizagem. Cabe ao professor
dosar essa articulação para que o assunto não fuja do contexto da história lida e se
torne cansativo. Para isto, o professor precisa ter o espírito mediador na perspectiva
defendida por Girotto e Souza (2010, p. 54), quando afirmam: “o mediador, ao propor
essas atividades, cria condições para o leitor em formação retomar o texto e, na
retomada, compreendê-lo, assim, colabora para a apropriação das estratégias de
leitura.”.
Desenvolvendo as estratégias de leitura
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Como apresentado anteriormente os procedimentos metodológicos utilizados
foram baseados nas ideias de Solé (1998), Yopp e Yopp (2001) e Girotto e Souza
(2010). Esse referencial permitiu o uso das estratégias de leitura nas etapas de ‘antes’,
‘durante’ e ‘depois’ da leitura. O texto utilizado para esse fim foi a história: ‘O
sanduíche da Maricota’. As atividades foram realizadas em três dias consecutivos, no
horário destinado na rotina para a “hora da história”. Cada etapa teve a duração
aproximada de uma hora para cada um dos três dias. As crianças de 4 a 5 anos, que
foram, ao mesmo tempo, objeto e sujeitos dessa intervenção investigativa, eram do
Pré II da Educação Infantil, em uma escola que uma das autoras/pesquisadoras é
professora. Os materiais utilizados em cada atividade foram separados e planejados
com antecedência.
No primeiro dia, na etapa denominada ‘antes da leitura’, como já foi informado
anteriormente, a sessão iniciou com a atividade da ‘Caixa literária’. Para melhor
compreensão de como ocorreu esse momento, descreveremos de forma mais
pormenorizada essa etapa: 1) alguns objetos relacionados à história foram
introduzidos na caixa, tais como: ovo frito (feito em e.v.a), banana (fruta/natural),
galinha (de brinquedo), quirera (natural), rato (de brinquedo), duas fatias de pão de
forma (natural) e capim (natural); 2) A seguir, as crianças foram instigadas a
relacionarem cada objeto que ia sendo tirado da caixa, um a um, com a sua função
na história. A título de exemplo, citamos as explanações e as inferências construídas
coletivamente pelas crianças.
QUADRO 1- Inferências construídas pelas crianças ‘antes da leitura’.
Ex 1

A galinha come banana e pão e aparece o rato.

Ex 2

O rato come a banana, o pão e a galinha.

Ex 3

A galinha convidou seu amigo rato para fazer um lanche da tarde e a
galinha colocou capim, ovo, banana, pão e quirera.

Ex 4

A galinha ajudou o rato porque ele não tinha nada para comer e ela deu
comida: quirera, ovo, capim, banana e pão. O rato achou uma casa para
morar e ela ia sempre visitar ele.

Ex 5

A galinha comilona chamou seu amigo rato para dividir a comida que ela
tinha.
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Ex 6

A galinha convidou seu amigo rato para comer; eles fizeram piquenique na
frente da casa da galinha.

Ex 7

A galinha convidou o rato para um baile de máscaras para comer os
alimentos: pão, banana e a quirera.

Ex 8

A galinha comprou um vestido de noiva e o rato comprou um terno e
jantaram capim, ovo e quirera. De sobremesa comeram pão e banana e
depois beijaram na bochecha.
Fonte: Dados de pesquisa coletados pelas autoras
Foi possível identificar que as crianças tiveram a facilidade de construir frases,

fazendo inferências sobre qual era o papel de cada objeto na história. A atividade
envolveu todas as crianças. A curiosidade para cada objeto que era tirado da caixa
literária trazia emoção, risos, imaginação e criatividade ao relacionar estes objetos.
Observando atentamente os exemplos, a maioria das crianças se preocupou
em iniciar suas narrativas sempre pela galinha, a ideia de compartilhar o alimento, de
ajudar, de ser amigo. Somente, no exemplo 2 em que a narrativa se inicia pelo rato e
a imaginação flui em que o rato irá comer a galinha. Inferimos que a ênfase na
bondade da galinha pode estar alicerçada no fato de ela claramente ser a protagonista
da história. Então, pelo repertório das crianças nessa faixa etária, o protagonismo em
um conto infantil, traz marcas e características mais positivas.
FIGURA 1 – Capa do Livro ‘O sanduíche da Maricota’

Fonte: site da Livraria Cultura65

65Disponível em: https://www.livrariascuritiba.com.br/sandiuche-da-maricota-o-modernalv414997/p. Acesso em 22/09/2019.
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Após a essas primeiras explorações, o livro com a obra física é apresentado.
As crianças novamente fazem suas inferências, agora, tendo como base os
paratextos. Voltamos novamente para as afirmações explicitadas pelas crianças e
registradas pela pesquisadora, que as relê, juntamente com as crianças. É o momento
de verificar se as previsões e as hipóteses levantadas ‘antes da história’ estão de
acordo com o que de fato está escrito nela. Nesta etapa as crianças ativaram e
atualizaram seus conhecimentos prévios, descartando alguns escritos que não
estavam de acordo com os elementos paratextuais constantes no livro. Marcamos o
que não julgaram pertinente com uma cor diferente, para destacar. A pedido das
crianças, riscamos os exemplos 7 e 8, por que, segundo elas, não tinha nada a ver
com a capa da história, então, concluíram que o que estava afirmado ali, não deveria
fazer parte da história: pois, de acordo com suas leituras dos paratextos, a galinha
não estava de máscara e nem vestida de noiva.
Após esse momento, pudemos observar que crianças mal podiam esperar para
vivenciarem a etapa ‘durante a leitura’ para saber qual o papel de cada objeto na
história. Iniciamos então, a leitura da história pelos paratextos, depois a leitura em voz
alta mostrando as ilustrações. A seguir, construímos coletivamente a ‘teia dos
personagens’. No momento da construção da teia não foi preciso retomar as páginas
do livro, pois as crianças foram lembrando-se de todos os personagens e o que cada
um ofereceu para o sanduíche da Maricota. Para complementar a atividade,
distribuímos desenhos dos elementos da história e solicitamos que cada criança
identificasse a escrita com o desenho, e fizesse uma colagem desses elementos no
lugar correspondente.
Com esta proposta de atividade foi possível oportunizar para as crianças a
identificação das relações do papel de cada personagem dentro da história. Pudemos
observar que, para as crianças, esta relação foi construída de maneira divertida e fácil
de ser percebida, como Abramovich (2004, p. 144-145) baliza “há tanto, tanto para
descobrir, para polemizar sobre as personagens... [...] E tanta coisa que foi percebida
pelo leitor e que merece ser discutida...”
No último dia de intervenção, que foi a etapa destinada à estratégia de ‘depois
da leitura’, a história foi lida novamente. Nesse momento as crianças deveriam ativar
seus conhecimentos prévios e, utilizando a linguagem do desenho, completar a frase:
“Quando a galinha Maricota começou a preparar seu sanduíche, eu me lembrei de ...”.
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Após, responderem a pergunta, a atividade foi finalizada com a síntese do desenho
dos elementos da história. Bamberger (2006, p. 86) afirma que quando as crianças
“desenham figuras e cenas de um livro, aumenta-se o interesse pelo livro e a
compreensão dele.”
Em relação às respostas para essa pergunta, registramos as seguintes:
QUADRO 2 - Conexões realizadas pelas crianças
Questão Quando a galinha Maricota começou a preparar seu sanduíche, eu me
lembrei de ...”.
Ex 1

...minha mãe fazendo bolo e cachorro quente.

Ex 2

...sanduíche e de bolo de chocolate.

Ex 3

...minha mãe fazendo pão como ovo para comer.

Ex 4

...quando minha mãe prepara comida.

Ex 5

... quando meu pai compra lanche para mim e para minha mãe.

Ex 6

...tigela de comida

Ex 7

...um bolo que a cozinheira fez.

Ex 8

...bolo feito pela minha vó.

Ex 9

...meu pai fritando ovo para comer.

Ex 10

...bolo de cenoura que a minha mãe fez.
Fonte: Dados de pesquisa coletados pelas autoras

O resultado obtido e analisado foi surpreendente, pois todas as crianças
entenderam o que estava sendo perguntado e foram capazes de refletir dando-lhes
as respostas de acordo com as suas vivências. O melhor de tudo é que todas essas
respostas estavam dentro do contexto da história: a alimentação, o sanduíche, o
preparo, comprar e comer o lanche. Sobre as conexões realizadas pelas crianças,
Girotto e Souza (2010) dizem que elas ocorrem de três formas: 1) as conexões textoleitor; 2) as conexões texto-texto; e as 3) conexões texto-mundo. As primeiras
acontecem quando alguma informação ou trecho da história lida faz o leitor se lembrar
de algo que ele viveu. As conexões texto-texto ocorrem quando o leitor reconhece, no
texto semelhanças (de situações/enredo/personagens) com algum outro texto já lido.
As conexões texto-mundo ocorrem quando o leitor identifica semelhanças entre o
texto que é lido e acontecimentos ocorridos no mundo. Para essas autoras:
Fazer conexões com as experiências pessoais facilita o entendimento. As
vivências e conhecimentos prévios dos leitores abastecem as conexões que
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fazem. [...]. Ensinar as crianças a ativar seus conhecimentos prévios, bem
como seus conhecimentos textuais, e pensar sobre suas conexões é
fundamental para compreensão. (GIROTTO; SOUZA, 2010, p. 67).

Na atividade de desenhar a história, que foi a síntese, a maioria das crianças
desenhou a galinha Maricota e seus amigos, o lanche em cima de uma mesa. Alguns
desenharam a casa da Maricota e uma cadeira para ela se sentar. O que ficou
evidente é que, ao sintetizar a história, as crianças ampliaram os conhecimentos
prévios já existentes, sinal que compreenderam a narrativa e adicionaram informações
novas como a casa e a cadeira. Na estratégia de síntese, o leitor pode manifestar sua
apreciação acerca do texto, tendo a oportunidade de explicitar o seu pensamento e
sua compreensão sobre o texto lido.
Considerações finais
Consideramos que a intervenção possibilitou às crianças e as pesquisadoras
uma experiência que se revelou bastante positiva para a formação de crianças leitoras
literárias. Foi possível identificar que o trabalho com as estratégias de leitura em textos
que envolvem a literatura infantil é, além de prazerosa, também é uma ferramenta
fundamental para o desenvolvimento das capacidades leitoras do aprendiz.
O trabalho com a literatura infantil na Pré-escola deve ser uma prática cotidiana
e rotineira. Pois, de acordo com Zilberman (2005, p. 9) “os livros lidos na infância
permanecem na memória [...]”, e são “responsáveis [...] por bons momentos aos quais
as pessoas não cansam de regressar.”
Concordamos com Cosson (2018, p. 30) quando afirma que “na escola, a
literatura literária tem a função de nos ajudar a ler melhor, [...] porque nos fornece [...]
os instrumentos necessários para conhecer e articular com proficiências o mundo feito
linguagem.”.
Finalizamos esse trabalho investigativo com a certeza de que é possível e
necessário contribuir, mesmo que nos limites de uma sala de Pré-escola, com a
formação de crianças leitoras. O trabalho com a literatura infantil é uma fonte
inesgotável de possibilidades que nos permitiu vivenciar mudanças significativas, a
partir dessa pesquisa-ação, nas relações das crianças com os livros literários,
despertando o gosto pela leitura e o interesse em descobrir e conhecer o que cada
história traz.
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A DIMENSÃO ESTÉTICA NA DOCÊNCIA COM BEBÊS E CRIANÇAS BEM
PEQUENAS: INDÍCIOS DA FORMAÇÃO DE LEITORES
Arlete De Costa Pereira
(UFSC)
Eliane Santana Dias Debus
(UFSC)
Jilvania Lima dos Santos Bazzo
(UFSC)
A pesquisa, em nível de doutorado, refere-se à dimensão estética na docência
com bebês e crianças bem pequenas, com foco nos momentos de leitura e contação
de histórias com livros infantis ou livros de literatura infantil, buscando ali possíveis
indícios da formação de leitores. Tem como objetivo geral analisar nas práticas
cotidianas de professoras de bebês e crianças bem pequenas, elementos reveladores
da dimensão estética durante as histórias contadas ou lidas e se há pistas que possam
indicar ali o início da formação de leitores. Como objetivos específicos, busca refletir
e analisar sobre a dimensão estética na atuação docente, evidenciar as práticas de
leitura mediadas e a estética que permeia essas práticas, identificar as concepções
das professoras relacionadas à Literatura Infantil, docência, estética e à formação do
leitor e compreender como as professoras criam situações de interação para envolver
as crianças nas histórias e provocar nelas um desejo de querer descobrir mais
histórias, ler as imagens e gostar dos livros. Importante destacar que bebês e crianças
bem pequenas fazem uma leitura visual das imagens e que a mediação da professora
é essencial para chamara a atenção das crianças aos detalhes e envolvê-las nas
histórias.
A abordagem é qualitativa e a pesquisa foi realizada em um Centro de
Educação Infantil, de uma Rede Municipal da Grande Florianópolis, tendo como
sujeitos, professoras e auxiliares juntamente com seus grupos de crianças de zero a
três anos, denominados de Grupo 1 (G1), Grupo 2 (G2) e Grupo 3 (G3). Os dados
foram gerados a partir de observações em campo, com produção de registros escritos
e fotográficos e também com entrevistas às professoras desses três grupos,
totalizando seis entrevistas. Ao utilizar o termo dados gerados para me referir ao
material produzido em campo, estou me remetendo e concordando com Graue e
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Walsh (2003, p. 115) de que “Os dados não estão por aí à nossa espera, quais maçãs
na árvore prontas a serem colhidas. A aquisição de dados é um processo muito activo,
criativo e de improvisação. Os dados têm de ser reunidos antes de poderem ser
recolhidos”, portanto este termo pertence aos autores e reflete um trabalho intenso,
comprometido e ético com os sujeitos da pesquisa. Também é importante esclarecer
que utilizo os termos “bebês e crianças bem pequenas” a partir dos documentos da
área (BRASIL, 2009; BARBOSA, 2010; BNCC, 2017), que consideram bebês, as
crianças de zero a um (01) ano e seis (06) meses e crianças bem pequenas aquelas
de um (01) ano e sete (07) meses até três (03) anos e onze (11) meses.
Considero importante demarcar que a criança que habita esta tese é uma
criança real, concreta, que traz marcas sociais e históricas, que nasceu numa
determinada cultura, que é brincante, transgressora, um tanto desordeira, adora
esconderijos, conhece todos os possíveis e os inimagináveis, é uma criança que se
suja, adora brincar com os restos e se sente particularmente atraída por um “canteiro
de obras”, não para reproduzir as obras dos adultos, mas para virar do avesso
qualquer norma que a impeça de experimentar e criar, pelo simples prazer de
descobrir e sentir com o corpo inteiro. A criança desta tese é uma criança
benjaminiana (BENJAMIN, 2002).
Compreendendo o conhecimento como algo construído historicamente e a
criança como um sujeito social, marcado por uma história no interior de uma dada
cultura, a perspectiva epistemológica é histórico-cultural, traz como eixo estruturante
as obras de Walter Benjamim (2017; 2015; 2013; 2012; 2002) e Lev Semionovich
Vigotski (2018; 2010). O diálogo com outros autores também contribui para a
compreensão do objeto, entre eles, cito: Tardif e Lessard (2011), Freire (1996) e
Nóvoa (2007) para discutir a docência e Barbosa (2010), sobre a especificidade da
docência com bebês. Para a literatura e a formação do leitor me apoio em Candido
(1995), Meireles (2016), Girotto e Souza (2016a; 2016b), Zilberman (2003), Debus
(2006; 2010), entre outros.
Pensar a docência para as crianças de Educação Infantil envolve investir nas
diferentes dimensões formativas que possam elaborar um conjunto de repertórios a
serem vivenciados cotidianamente nos espaços educativos, compreendendo os
sujeitos na sua totalidade. A dimensão estética faz parte desses elementos formativos
que compõe a docência na Educação Infantil, portanto não estou me referindo a
qualquer estética, e sim a estética na docência, especificamente na docência com
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crianças de até os três anos de idade, com foco nas narrativas de histórias contadas
ou lidas, a estética dos textos, a estética das imagens, dos espaços, dos afetos, das
emoções, das sensibilidades. Refletir sobre a estética da docência com as crianças
implica pensar nos sentidos e significados de todas as ações que envolvem a prática
docente, as sutilezas dos gestos, dos olhares, das escutas, dos silêncios, das tensões.
Como os sujeitos crianças experienciam a prática docente? Há beleza no fazer
docente? Seria a docência para bebês e crianças bem pequenas um acontecimento
estético? Na docência com esses sujeitos tão pequenos, seria possível atingir uma
perfeição do conhecimento ou beleza do conhecimento, fim visado por Baumgarten
(2015) ao tratar da estética?
As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação Infantil (DCNEI, 2009),
legislação específica que orienta os princípios e fundamentos da primeira etapa da
Educação Básica, inclui a dimensão estética como princípio importante a ser
considerado nas propostas e práticas pedagógicas para a Educação Infantil. Essa
dimensão aparece em vários momentos do documento como fundamental para
educar e cuidar de crianças na sua integralidade. No Art. 6º., o documento inicia
destacando três grandes princípios que devem ser respeitados nas propostas
pedagógicas: éticos, políticos e estéticos, sendo que os princípios estéticos tratam da
[...] da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da liberdade de expressão nas
diferentes manifestações artísticas e culturais.” (BRASIL, 2009, p.02). De acordo com
o Parecer das DCNEI (2009, p. 9),
O trabalho pedagógico na unidade de Educação Infantil, em um mundo em
que a reprodução em massa sufoca o olhar das pessoas e apaga
singularidades deve voltar-se para uma sensibilidade que valoriza o ato
criador e a construção pelas crianças de respostas singulares, garantindolhes a participação em diversificadas experiências.

As DCNEI também indicam, no Art. 8º, que as propostas pedagógicas das
instituições devem garantir às crianças “[...] II - a indivisibilidade das dimensões
expressivo-motora, afetiva, cognitiva, linguística, ética, estética e sociocultural da
criança;” (2009, p. 2), e ainda chama a atenção para a necessidade de garantir
experiências que favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o
domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica,
dramática e musical; e também cita as experiências de narrativas, de apreciação e
interação com a linguagem oral e escrita, e convívio com diferentes suportes e
gêneros textuais orais e escritos.
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As crianças estabelecem uma relação estética com esses objetos e cenários
que, sutilmente, vão educando gostos, hábitos, habilidades. Desse modo, as crianças
vão experienciando a poética da palavra, das histórias, dos livros, dos espaços. Nas
palavras de Vigotski (2010, p. 343), “[...] toda vivência poética parece acumular
energia para futuras ações, dá a essas ações um novo sentido e leva a ver o mundo
com novos olhos”. Levar os bebês e as crianças bem pequenas a conhecer e
participar deste mundo com um olhar estético é uma tarefa desafiadora para a área.
Sendo assim, o contato das crianças com os livros infantis e as narrativas de textos
literários, além de nutrir o imaginário, poderá ampliar os repertórios linguísticos,
imagéticos, bem como a ampliação das referências estéticas que elas vão construindo
desde os primeiros anos. Como bem destacou Meireles (2016, p. 20), “A Literatura
não é, como tantos supõem, um passatempo. É uma nutrição.” Defender a literatura
como elemento de fruição imaginação, apreciação estética, formação de gosto é
considerá-la como um valor em si mesma, rompendo com qualquer estratégia
reducionista de didatização ou de utilizar os livros somente como pretexto.
Ao abordar a literatura como um direito dos bebês e crianças bem pequenas,
remeto-me ao texto de Antonio Candido (1995), “O direito à literatura” onde defende
a literatura enquanto um dos direitos humanos cujo pressuposto é “[...] reconhecer
que aquilo que consideramos indispensável para nós é também indispensável para o
próximo” (p. 172), colocando a literatura, juntamente com a arte, como necessidades
profundas do ser humano, daquelas que “[...] não podem deixar de ser satisfeitas sob
pena de desorganização pessoal, ou pelo menos de frustração mutiladora” (Ibidem,
p. 174).
Candido (1995) concebe a literatura como um direito humano, se é humano, é
indispensável a todas as pessoas, direito inalienável a todos, incluindo bebês e
crianças bem pequenas. Para o autor, a fruição é direito de todas as pessoas em
todas as sociedades, portanto trata-se de uma necessidade universal que “[...] deve
ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma aos
sentimentos e à visão do mundo ela nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos
humaniza (2004, p. 186).
Esta humanização proporcionada pelo contato com a literatura também é
apontada por Cosson (2017, p. 25) ao defender que “[...] a literatura é essencialmente
palavra, quanto da experiência de mundo que concentra e disponibiliza, pois não há
limites temporais e espaciais para um mundo feito de palavras – o exercício da
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liberdade nos torna humanos.”. O mundo é construído com palavras, que dispostas
de um modo singular, constroem sentidos, tornam-se literárias. Para Sisto (2012, p.
141), as palavras na boca de quem conta ou narra transformam-se em espetáculo,
objeto estético “Se, para isso, o narrar, o comunicar, o dialogar, o atingir outrem, o
suspender o tempo, o emocionar, estiverem conjugados de modo a transformarem um
texto em objeto duplamente estético.” É a estética da escrita que ao passar para
oralidade, também possui uma estética da voz, da entonação, dos ritmos, da
musicalidade, entre outros, portanto narrar é uma forma de intercambiar experiências
(BENJAMIN, 2012).
Assim como as crianças buscam nos canteiros de obras, detritos que se
originam das construções, como pedaços de tijolos e madeiras ou materiais de
jardinagem, para formar seus mundos de coisas infantis, Benjamin (2002) também
busca nos cacos da história e de sua própria existência, elementos para compor sua
obra. Com isso o autor nos provoca a pensar uma educação estética na infância e
como os sentidos vão sendo educados na infância.
É importante destacar que Benjamin não foi um teórico das infâncias, mas
dedicou alguns textos para pensar a condição das crianças inseridas no mundo e na
cultura. A imagem de criança que o autor nos revela é de um sujeito que não se
submete a norma, ao contrário, se rebela transformando o mundo dos adultos “[...] em
seu próprio mundo de coisas, um pequeno mundo inserido no grande” (BENJAMIN,
2002, p. 104). Além disso, o autor nos apresenta uma criança que ocupa um lugar
ativo na história e na cultura.
A docência é compreendida aqui na perspectiva de Freire (1996, p. 102) como
uma profissão que envolve humanidades, tanto dos alunos quanto dos professores,
pois “Ensinar é uma especificidade humana” e trabalhar com gente envolve
dimensões que vão além da técnica, dimensões emocionais, afetivas, sociais, entre
outras. Nessa mesma perspectiva, Tardif e Lessard (2011) adotam uma concepção
de docência como uma forma particular de trabalho sobre o humano, uma atividade
em que o trabalhador (professora/professor) se dedica ao seu “objeto de trabalho”
(educandos). Trata-se de outro ser humano, no modo fundamental da interação
humana, ou seja, para os autores “[...] ensinar é trabalhar com seres humanos, sobre
seres humanos, para seres humanos” (TARDIF; LESSARD, 2011, p. 141), portanto a
dimensão humana é central na docência. Freire e Shor (1986) consideram a docência
como uma atividade estética, nas palavras dos autores, é impossível participar
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ativamente desse processo sem momentos estéticos, pois “[...] a educação é, por
natureza, um exercício estético. Mesmo que não estejamos conscientes disto,
enquanto educadores, ainda assim estamos envolvidos num projeto naturalmente
estético” (FREIRE; SHOR, 1986, p. 76). Para esses autores, a educação estética está
ligada ao conhecimento e a docência na sua totalidade, portanto algo que vai além
das artes, o professor é um artista do conhecimento, assim como um político, sua
ação é estética e política, o conhecimento é tratado como um todo, sem fragmentação.
A palavra estética, associada ao conceito de beleza foi utilizada pela primeira
vez no século XVIII, por volta de 1750, pelo filósofo alemão Alexander Gottlieb
Baumgarten (1714-1762) como arte de pensar de modo belo, ou “[...] a ciência do
conhecimento sensitivo.” Sobre o conceito de beleza, Duarte Jr. define como “[...] uma
maneira de nos relacionarmos com o mundo. Não tem a ver com formas, medidas,
proporções, tonalidade e arranjos, pretensamente ideais que definem algo como
belo.” (2003, p. 13). Sendo assim, “[...] Beleza não diz respeito às qualidades dos
objetos, mensuráveis, quantificáveis e normatizáveis. Diz respeito à forma como nos
relacionamos com eles. Beleza é a relação (entre sujeito e objeto)” (DUARTE JR.,
2003, p. 14), portanto a “A beleza se encontra entre o homem e o mundo, entre a
consciência e o objeto (estético). A beleza habita a relação” (DUARTE Jr, 1998, p. 93,
grifos do autor).
A beleza também é abordada por Meireles em uma crônica de 1932, como
condição que dá sentido encantado à vida, que ameniza o peso dos acontecimentos,
que alimenta e fortalece, pois nas palavras da autora, “Não importa que a forma seja
simples, sóbria, harmoniosa: dentro dela há um transbordamento de emoção, de ideia
ou de gozo, É a beleza, então” (MEIRELES, 2017b, p. 47). Para a autora, “Não há
sofrimento maior que o das criaturas que vivem sem a beleza” (Ibdem), pois é por
meio da beleza que se consegue transformar tudo com a força criadora e resistir ao
peso dos acontecimentos da vida, a beleza “[...] retira do fundo das noites mais
trágicas a face ressuscitada de um outro amanhã”(Ibdem). A autora considera a
beleza como salvadora e transbordante, “Forma de dispersar todos os motivos
desarmônicos de cujo contraste se sofre, cuja vacilação perturba e aflige, e que nos
desviam do equilíbrio da serenidade para as indecisões da inquietude, equidistantes
da loucura e da covardia” (MEIRELES, 2017b, p. 48). A beleza nos proporciona a
energia necessária para lidar com a vida e seguir em frente e a coragem para superar
as adversidades. Nesse sentido, os livros infantis e de literaturas infantis, por meio
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das histórias contadas ou lidas pelas professoras para os bebês e crianças bem
pequenas podem significar encontros com a beleza, com a magia, com o
encantamento, ou no sentido postulado por Duarte Junior (2003), esses momentos
podem significar verdadeiras experiências estéticas, experiências da beleza ou do
belo, aquela experiência que temos diante de algo, um objeto, uma cena, uma vivência
em que sentimos em contato direto com algo belo. Experiência da beleza que está
presente na nossa vida cotidiana, portanto está presente no contexto dos Centros de
Educação Infantil, aqui focados nos momentos de histórias contadas ou lidas em que
professoras e crianças compartilham, ao longo do dia, inúmeras experiências
estéticas ou de belezas. Foi possível perceber durante as narrativas das histórias lidas
ou contadas, muitos momentos de belezas. A relação estabelecida entre as
professoras e as crianças nas interações com as histórias e os livros infantis
expressam belezas singulares que vão compondo um acervo de experiências com a
linguagem, com as imagens, com os textos poéticos, com a rítmica das palavras, com
as formas e materialidades dos livros e dos espaços onde se dão essas experiências.
Durante a pesquisa, foi possível acompanhar o compartilhamento das experiências
estéticas durante as interações das crianças com as histórias e os livros, sempre
mediadas pelas professoras, que partilham com as crianças, belezas e afetos, o que
nos ajuda a pensar a formação do leitor desde bebês, passa pela mediação das
professoras, no planejamento dos enredos, na tecitura dos gostos e na estética dos
espaços e ambientes como elementos essenciais para viver experiências estéticas
com suas crianças. Portanto, a formação do pequeno leitor passa pela interação com
os livros, pelas narrativas das histórias, que são mediadas pelas professoras, em um
determinado tempo e ambiente que é planejado para que haja uma experiência
estética, portanto uma experiência com a beleza e a imaginação, papel fundamental
desenvolvido pelas professoras de ampliar o imaginário infantil.
Para Vigotski (2018), a imaginação é originária do acúmulo de experiências
vividas pelo sujeito, portanto não há como considerar que uma criança tenha a
imaginação mais enriquecida que um adulto, e sim o contrário, a imaginação da
criança é mais pobre, já que suas experiências são bem mais limitadas, considerando
o tempo vivido por uma criança em relação ao adulto. Posto isso, do ponto de vista
pedagógico, fica clara a necessidade e a responsabilidade que professoras de
Educação Infantil têm em ampliar as experiências das crianças, pois “Quanto mais a
criança viu, ouviu e vivenciou, mais ela sabe e assimilou; maior é a quantidade de
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elementos da realidade de que ela dispõe em sua experiência”(VIGOTSKI, 2018, p.
25). Quanto mais experiências significativas ela ter acesso, maior a atividade da sua
imaginação.
Sendo assim, as histórias assumem um importante papel na imaginação das
crianças. Por meio delas as crianças vão acumulando um reserva de ideias, imagens
e cenários que poderão ser reelaboradas em situações posteriores. Com as histórias,
as crianças podem imaginar coisas que nunca viram, que não existem ou mesmo
enxergar outras possibilidades para situações vividas no seu contexto.
No caso dos bebês e crianças bem pequenas que acompanhei no período da
pesquisa, todas as histórias que foram registradas povoaram, encantaram e divertiram
muito, fazendo com que fossem momentos de grande alegria e prazer. A imaginação
foi alimentada, enriquecida com livros, histórias contadas da tradição oral, outras
contadas com fantoches, brincadeiras com parlendas e trava-línguas, folguedos do
Boi de Mamão, teatro de sombras, enfim uma riqueza de experiências permeadas
pela beleza das palavras, das imagens, dos livros e da partilha de afetos e
sensibilidades que sempre estiveram presentes nos momentos de histórias contadas
ou lidas, momentos que podem marcar alguns indícios da formação de leitores.
A tese aqui defendida é de que as crianças se constituem leitoras desde
Bebês, pois já experimentam a “[...] primeira cerimônia de apropriação da leitura”
(DEBUS, 2006, p. 34), por meio dos sentidos, e que esse processo não se dá ao
acaso, mas mediado, planejado e intencional, portanto as professoras têm um papel
fundamental como mediadoras do processo; ainda chamo a atenção para a dimensão
estética que compõe esse cenário, pois as crianças são grandes observadoras e todos
os elementos dispostos e oferecidos a elas contribuem para “[...] educar nelas o juízo
estético” (VIGOTSKI, 2010, p. 346).
Corroborando com essa defesa, as professoras pesquisadas consideram que
a formação de leitores inicia desde os primeiros anos de idade e que seu trabalho
contribui muito para essa formação. Elas se utilizam de uma série de elementos para
envolver as crianças nas narrativas, procurando tornar esses momentos mais
prazerosos, alegres, brincantes, e incentivar as crianças a gostarem das histórias. Os
elementos destacados foram: a organização dos espaços, o ambiente acolhedor,
adereços como brinquedos, fantoches, dedoches, objetos sonoros, o corpo, a
entonação da voz, as expressões faciais, os gestos, a ludicidade. A mediação do
adulto também aparece como elemento essencial na formação de leitores, pois as
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crianças aprendam a cuidar dos livros ao explorar e fazer a leitura das imagens, assim
como o diálogo e a escuta atenta.
Estética, docência e literatura são conceitos-chave da pesquisa, por isso a
escolha por Walter Benjamin, Cecília Meireles e Vigotski para formar o arcabouço
teórico que sustenta esta tese. Seus interesses convergem nas questões da estética
e literatura e todos concebem as crianças como sujeitos históricos, sociais,
geracionais e que se constituem nas interações que estabelecem com seus pares e
com os adultos nos diferentes contextos sociais, além disso, Vigotski e Cecília
Meireles também atuaram como professores. Cecília Meireles defendeu em 1930 uma
escola livre da vontade da família e da igreja e já apontava, lá naquela época, para a
necessidade de ouvir as crianças, prestar a atenção às suas preferências, seus
gostos, as escolhas que elas fazem para saber de seus interesses, ou seja,
considerava as crianças sujeitos competentes para participarem ativamente nos
assuntos que lhes diziam respeito e assim produziu muita beleza e poesia para
crianças de todas as idades. Além disso, em 1934, quando foi Secretária de
Educação, criou a primeira biblioteca infantil no Brasil, no Rio de Janeiro, Distrito
Federal, na época.
Walter Benjamin, um pensador muito a frente de seu tempo, deixou uma vasta
obra que versa sobre temas diversos, entre eles, educação, crianças, jogos e
brinquedos, livros infantis, cultura, história, experiência, arte, literatura, política, ética,
estética, além de uma diversidade de gêneros literários como textos ensaísticos,
cartas, críticas, resenhas, aforismos. Deixou também belas histórias que foram
contadas às crianças em um programa radiofônico entre os anos de 1927 e 1932.
Longe de uma concepção de infância romantizada, defendia a criança como um
sujeito que exige dos adultos representações claras e inteligíveis, pois elas
compreendem perfeitamente até as coisas mais sérias. Elas reinventam o seu mundo
a partir de elementos que recolhem da cultura e do mundo dos adultos. Muito mais
que um filósofo e intelectual, Walter Benjamin foi um grande contador de histórias para
crianças e jovens ou qualquer adulto que tenha ouvidos para escutar e sensibilidade
para sentir. Benjamin faz das suas memórias de infância, verdadeiras narrativas
poéticas capazes de inspirar e afetar até os mais embrutecidos.
E Vigotski que dedicou sua vida a estudar e compreender as crianças, foi
pioneiro nos estudos que relacionavam o desenvolvimento intelectual das crianças às
condições de vida e interações sociais e históricas estabelecidas, portanto defendeu
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que todo e qualquer conhecimento é construído socialmente e passa pelas relações
humanas e interessou-se por compreender os processos de imaginação e fantasia e,
além disso, o autor apresenta o conceito de mediação social como base para o
desenvolvimento das funções psicológicas superiores. Mas é nas questões da arte e
da estética que o autor nos ajudou a compor as bases teóricas para analisar as cenas
elencadas.
Tratei, no decorrer do texto, de uma estética mais estrita, ou seja, aquela
estética voltada para a docência, para a arte de educar as crianças até os três anos
de idade. Pensar a estética da docência com as crianças nos primeiros anos de vida
implica pensar nos sentidos e significados de todas as ações que envolvem a prática
docente, as sutilezas dos gestos, dos olhares, das escutas, dos silêncios, das tensões,
das experiências em especial nos momentos de contação ou leitura das histórias
infantis.
Ao apresentar um livro às crianças, a professora dá sentido ao objeto cultural
livro e provoca nas crianças o desejo de descobrirem quantas histórias podem ser
guardadas ali, quantos personagens e aventuras podem surgir nas páginas desse
livro, portanto elas instigam a curiosidade e contribuem para formar nas crianças o
gosto pelos livros e o prazer de descobrir as histórias, ou seja, indícios da formação
de leitores.
O cuidado das professoras em relação à apresentação do livro, da história, a
forma, o material, os conteúdos, a estética das ilustrações, a literariedade das
palavras, os cenários, os elementos que o constituem, tudo isso vai compor os
repertórios e desenvolver o gosto das crianças pelos livros. Além disso, esse contato
das crianças com a estética das palavras e das imagens possibilita à identificação, a
fantasia, a dúvida, o sonhar, elementos que contribuem para que aos poucos a criança
seja introduzida no universo da literatura.
Mesmo quando os livros não estão presentes no cotidiano das crianças, as
histórias mantêm-se vivas nas propostas coletivas por meio das bruxas, das fantasias,
das músicas e também em sala com a brincadeira dos fantoches, tudo remete as
histórias infantis. O contato com os fantoches possibilita às crianças o
desenvolvimento da percepção visual, tátil, da expressão oral e também auditiva. Eles
representam uma aproximação com diferentes possibilidades de narrativas orais,
portanto histórias inventadas ou recontadas pelas professoras com o uso dos
fantoches atraem e envolvem as crianças por meio das narrativas, dos movimentos,
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das cores, das vozes, da possibilidade de brincar com o objeto e descobrir outros
usos.
As crianças estão em contato com os livros quase diariamente. Desde bebês,
elas exploram e leem os livros. Não uma leitura de palavras e sim de imagens, fazem
uma leitura visual dos cenários, dialogam com os personagens, partilham emoções,
alteridade. Elas leem o mundo antes de ler a palavra.
Nas salas observadas, havia sempre um espaço convidativo para as histórias,
seja um cantinho com estante para os livros, um tapete com almofadas ou caixas de
livros distribuídas no tapete emborrachado dos bebês.
O acervo de livros infantis e de literatura infantil que está acessível às crianças
nas salas é bastante reduzido, não excedendo a dois volumes por criança, no entanto,
há livros que permanecem em uma estante na secretaria e que são levados para as
salas de acordo com o planejamento das professoras. Além disso, elas fazem um
esforço em trazer novos livros e histórias para as crianças, seja adquirindo ou
tomando emprestado de colegas.
As professoras pesquisadas consideram que a formação de leitores inicia
desde os primeiros anos de idade e que seu trabalho contribui muito para essa
formação, indo ao encontro da perspectiva das autoras que embasam este trabalho.
As professoras se utilizam de uma série de elementos para envolver as crianças nas
narrativas, procurando tornar esses momentos mais prazerosos, alegres, brincantes,
repletos de beleza e arte da palavra e das imagens, tudo isso contribui para incentivar
as crianças a gostarem das histórias. Os elementos destacados foram: a organização
dos espaços tornando o ambiente mais acolhedor; os adereços como brinquedos,
fantoches, dedoches, objetos sonoros; o corpo, a entonação da voz, as expressões
faciais, os gestos; a ludicidade, todas essas são estratégias que fazem parte da
encenação das histórias transformando a narrativa em fantasia.
Também destacaram que ao escolher as histórias, é preciso considerar a idade
das crianças, não para limitar o texto a faixa etária proposta por editores, mas porque
o tempo das crianças difere do tempo cronológico (chronos) e também porque a
linguagem precisa ser adaptada. A mediação do adulto também aparece como
elemento essencial na formação de leitores, pois as crianças aprendam a cuidar dos
livros ao explorar e fazer a leitura das imagens, assim como o diálogo e a escuta
atenta por parte das professoras.
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A presença da professora sentando-se e brincando junto, fazendo a mediação
ajuda as crianças a dar novos sentidos ao objeto livro, a história, ao fantoche e aí está
a intencionalidade pedagógica da docência com as crianças bem pequenas.
Sobre os repertórios que nutrem as professoras, das seis docentes envolvidas,
somente duas estão conseguindo participar de algum evento cultural como shows,
exposições, cinemas, museus, teatros. Em relação às leituras que fazem atualmente,
foi possível observar uma forte tendência a leituras técnicas, relacionadas ao trabalho;
em segundo lugar, leituras de Séries (Game of Thones e Fallen ) e somente uma
professora citou poesias, contos ou crônicas como outras leituras que faz nos
períodos de lazer. A partir das colocações das professoras, é possível perceber que
muitas são as razões apontadas que dificultam a participação em eventos de arte e
cultura e o hábito da leitura, entre elas: filhos, marido, trabalho, afazeres com a casa,
falta de tempo, falta de dinheiro.
Foram muitas as cenas de narrativas de histórias permeadas por diálogos,
afetos e interações entre professoras e crianças, ampliando os repertórios de
imaginação e fantasias. Aqui as crianças viveram significativas experiências estéticas,
que possivelmente contribuirão para a formação de leitores ávidos por mais histórias.
É importante dizer do meu desejo desde o início de buscar a beleza da
docência, não numa perspectiva romantizada ou alienada, mas por saber que muitas
profissionais vêm militando diariamente com compromisso e responsabilidade em prol
de uma educação que possa garantir a todas as crianças o direito de viver em um
mundo mais bonito e mais leve, onde a arte da palavra, das imagens, dos espaços,
das interações, das relações possa nutrir o imaginário e possibilitar muitos sonhos
capazes de superar com poesia o embrutecimento dos tempos atuais.
Encerro esta história com as palavras de um dos interlocutores aqui
apresentados. Afinal, “Para que alguém escreve histórias como essas? Isto eu
explicarei a vocês numa próxima vez?” (BENJAMIN, 2015, p. 39), portanto, fica o
convite para nos encontrarmos aqui outras vezes para novas histórias que ainda serão
tecidas e partilhadas convosco.
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Introdução
O presente artigo tem como objetivo discutir as inquietações surgidas em torno
da promoção da educação literária para o desenvolvimento de competências literárias
com crianças do 1º. ao 5º. ano do ensino fundamental I.
De acordo com bases estatísticas relevantes (Rodrigues, 2016), “44% da
população brasileira não lê e 30% nunca comprou um livro”. Sobre esses dados,
recaem outros fatores, que estão a servir de base oficial para buscarmos alternativas
metodológicas que motivem as crianças e os jovens a se tornarem leitores.
Nesse contexto de percentual elevado de não leitores na população brasileira,
surgiu a necessidade de determinar, quais os contextos e de que estratégias se
socorrem pais e professores para promover a educação literária dos seus alunos?
Existem atividades sistemáticas de contação de histórias? Existem atividades
sistemáticas de animação à leitura, na escola, na biblioteca ou nos espaços culturais
disponibilizados pelo Município e frequentados pelas crianças do 3º ano do Ensino
Fundamental?
As questões supracitadas encontram-se ainda em processo de pesquisa, e,
para já, iremos apontar, nesta apresentação preliminar algumas perspectivas de
resposta. Sobre a primeira questão, sabe-se dizer que o contexto é sempre o escolar
e predominantemente na sala de aula, com a utilização do cantinho da leitura, tomada
de leitura compartilhada e contação de história. Diante dessa perceção, e buscando
refletir sobre as questões, foi possível observar, que os professores praticam o uso
quase exclusivo da literatura infantil, excluindo a perspectiva de educação literária.
Sobre essa percepção, acredita-se ser pertinente pontuar a diferença conceitual sobre
o que venha a ser Literatura infantil e Educação Literária.
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A literatura infantil é necessária a partir do surgimento do sentimento de infância
(Ariès, 1990). Assim, entende-se, que a literatura infantil surge da necessidade de
demarcação e divisão social, moral, política, emocional entre o mundo da criança e o
mundo do adulto. Outros conceitos no decorrer do século XVIII vão corroborar para
especificar o mundo infanto-juvenil, tais como, o de saúde, educação, trabalho e
muitos outros conhecidos na contemporaneidade.
O outro conceito que confunde os professores em contextos escolares é o de
educação literária. Tal conceito refere-se ao conhecimento de um conjunto de temas,
estilemas, convenções literárias, textos e autores que escrevem textos literários, e
cujo conhecimento compartilhado assegura, aos seus leitores, a capacidade de se
sentirem membros de uma mesma casa comum. A educação literária fundamenta-se
no conceito de intertextualidade, isto é, num diálogo dos textos com outros textos,
independentemente do suporte semiótico utilizado.
A confusão conceitual em torno da literatura infantil e da educação literária, que
se discute neste texto, surge das diversas fontes teóricas, que buscam definir o que
vem a ser a literatura infantil, mas sobretudo por perceber que o termo Educação
Literária aparece como uma noção nova complementar ao primeiro conceito
supracitado.
Em fim, na tentativa de compreender ambos os conceitos, os professores
declaram praticar a educação literária, mas pontua-se que a educação literária é mais
ampla, não estando restrita a literatura infantil.
Fundamentação teórica
A fundamentação teórica desta pesquisa recorre ao conceito de educação
literária (Azevedo, 2008; 2014; Azevedo e Balça, 2016; Azevedo e Sardinha, 2013;
Balça e Azevedo, 2017; Ballester, & Ibarra, 2016; Barros, 2014; Colomer, 1995; RoigRechou, 2012), graças ao qual será feito o levantamento dos seus lugares, gestos e
práticas e identificada a sua mais-valia para a educação dos jovens.
Compreende-se que a educação literária ocorre a partir da possibilidade de a
criança acessar o imaginário humano, através da literatura com o conhecimento de
modelos literários narrativos e poéticos próprio da sua cultura.
Nessa perspetiva, a formação de leitores ocorre a partir de uma motivação
externa. Essa motivação pode ocorrer através da oferta de materiais de leitura ricos
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em enredo, ilustração, contextualizados e que sejam adaptados à faixa etária
correspondente. Para que se tenha sucesso com os elementos motivadores, se faz
necessária a participação ativa da família, da escola e da sociedade. Por isso,
salienta-se a importância da contação de história pelos adultos responsáveis, no seio
familiar, desde a tenra infância até as experiências desenvolvidas na escola pelos
professores, contadores de histórias ou mediadores.

Formar leitores com

competência e habilidades, que os levem a serem capazes de ler voluntariamente, em
quantidade e em qualidade, é um desafio, em especial, no que se refere à realidade
brasileira.
Acredita-se, que o leitor competente se desenvolva fora e dentro do contexto
escola, é necessário que se tenha a mediação literária escolar, mas que a mediação
qualificada venha a ser um instrumento valioso de formação humana. Sendo assim,
“o acesso ao texto literário deve ser possibilitado por diferentes formas de mediação
nas quais o professor ocupa um papel importante no sentido de criar oportunidades
de apropriação e fluição do texto pelos sujeitos-alunos. (Nunes, 2018, p. 9). Esse
professor mediador qualificado deve permitir o acesso das crianças aos recursos que
os motivem, que os tornem leitores competentes.
Desse modo, os instrumentos clássicos como o livro, a contação de histórias
ou atividades de animação à leitura podem contribuir para educar literariamente as
crianças, embora certos jogos acessíveis via internet e descarregáveis gratuitamente,
possam igualmente revelar-se um contributo importante para esse efeito (Azevedo,
Balça e Selfa Sastre, 2018), auxiliando no processo de alfabetização e letramento.
A motivação voltada para superação das dificuldades de leitura e escrita pode
ocorrer através dos estímulos oferecidos pela família, escola e sociedade, com o
propósito de formar leitores. Esses estímulos podem ocorrer a partir das contações
de história, cantigas, jogos e recursos tecnológicos (smartfones, notebook,
telemóveis). Os recursos tecnológicos, em particular os telemóveis, são vistos
atualmente como “rivais” dos professores e, muitas vezes, do processo de ensino e
aprendizagem, podendo se tornar aliados desse processo, no sentido de tornarem-se
meios para a formação de leitores. A motivação pode ser considerada como um fator
relevante à aprendizagem, estando a contribuir para o sucesso na formação de
leitores.
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Pressupomos, assim, que a obra literária vai além do texto, por entendermos
que na relação texto-sujeito há uma interação dialógica. A interação leva consigo as
experiências, os símbolos, as falas do sujeito leitor.
Entende-se, que a função de mediação literária é disponibilizar os textos,
deixando-os disponíveis com o objetivo de desenvolver o gosto pela leitura. Nesse
sentido, buscou-se o cantinho da leitura, o tapete da leitura, estante da leitura,
disponibilizados em espaços acessíveis da escola, no intuíto de viabilizar o
desenvolvimento o gosto pela leitura.
Outro ponto, que se faz necessário para fundamentar a presente pesquisa, são
os documentos normativos oficiais, importantes na identificação dos lugares, dos
contextos e dos gestos promotores de uma educação literária. Destaca-se, o papel
dos vários agentes culturais, sem esquecer a influencia da família e dos professores.
Para o efeito, são alvo de atenção, os documentos oficiais a seguir: a Constituição da
República Federativa do Brasil, de 1988, que anuncia no seu capítulo II, dos direitos
sociais, artigo 6º., que “direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho,
a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta
Constituição”.:, A Lei de diretrizes e bases da educação nacional - L D B- Lei:
9.394/1996, que traz, no artigo 32, e inciso II, a necessidade de desenvolver “a
compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das
artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade” (MEC,1996), espectro que
contribui para o desenvolvimento de uma educação literária:, Os Parâmetros
Curriculares Nacionais - P.C.Ns, de 1997, que vão tratar das habilidades e
competências especificas a serem desenvolvidas para a formação de leitores: As
Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (Parecer CNE/CEB
nº7/2010 e Resolução CNE/CEB nº 4/2010):, A Base curricular nacional comum (Portaria, no. 1.570 de 21/12/2017).
A educação literária: contextos, tempos e modos de ação
A escolha de crianças do 3º ano do Ensino Fundamental, crianças integrantes
de turmas com multirrepetência, deve-se ao facto de este ser um ano terminal do 1º.
Ciclo das três primeiras séries do ensino fundamental I. Outro fator que veio a
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contribuir para a escolha foram os dados apresentados na Avaliação Nacional de
Alfabetização (ANA) de 2014, divulgados pelo Ministério da Educação (MEC).
A multirrepetência escolar caracteriza-se por turmas onde os alunos
apresentam um baixo autoconceito académico, derivado de um elevado número de
retenções. Stevanato e seus colaboradores (2003 como citados em Alves, 2013, p.58)
desenvolveram um estudo que lhes permitiu concluir que as crianças com dificuldades
de leitura e escrita apresentam um autoconceito geral mais negativo do que as
crianças com bom desempenho escolar.
A dificuldade de aprendizagem lectoescrita, no Brasil, pode ser constatada
através de dados oficiais do Governo Federal, conforme afirmação do Secretário da
Educação, a seguir apresentada: “A maioria dos estudantes do 3º ano do ensino
fundamental, a idade em que termina o ciclo de alfabetização nas escolas, só
consegue localizar informações "explícitas" em textos curtos. Mas uma em cada cinco
crianças (22,21%) tem déficit ainda maior: elas só desenvolveram a capacidade de ler
palavras isoladas”. (Moreno, A, C. & e Rodrigues, M., 2015).
Importa dizer que as dificuldades não são fundamentais, intrínsecas ao
indivíduo, e os obstáculos da aprendizagem não são somente modulares, mas sim
decorrentes da interação entre o sujeito e a estrutura do meio social em que vive.
Diante da Multirrepetência, pretende-se usar a técnica de análise de conteúdo,
no sentido da comunicação (Bardin, 2017). Pretende-se ainda utilizar a análise do
discurso (Freire, 2014), a partir da escuta ativa (Bourdieu, 2008) das crianças
multirrepetentes, dos seus pais e da comunidade escolar.
É importante sinalizarmos, que a pesquisa se encontra, atualmente na fase de
transcrição dos inquéritos, organização e seleção dos dados a serem analisados. Por
esse motivo, justifica-se que as informações aqui tratadas, podem sofrer possíveis
alterações a partir do diálogo com a teoria e os dados recolhidos no campo de
pesquisa.
Metodologia
No percurso investigativo, utiliza-se as orientações da investigação qualitativa
(Minayo, 2010), recorrendo ao estudo de caso (Yin, 2017). A recolha dos dados se
fará com as seguintes técnicas: a análise de conteúdo (Bardin, 2017); a entrevista
individual (Moré, 2015) e o grupo focal (Bauer & Gaskell, 2002).
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O Estudo de Caso foi escolhido por entender que esse “é um formato
metodológico predominante nas pesquisas em escola”, (Wolcott,1992, p. 36 como
citado em Bhattacharya, 2017, p. 109). Para o desenvolvimento desse trabalho,
elegeu-se o paradigma interpretativo do Estudo de Caso pois, o mesmo “contribui de
forma única para o nosso conhecimento de fenómenos individuais (Yin, 2017, p. 11)”.
Grupo de estudo
O município de Salvador foi fundado em 29 de março de 1549, pela Coroa
Portuguesa. A cidade foi a primeira capital do Brasil e está localizada no Nordeste
brasileiro, no Estado da Bahia.
Em um contexto situado, adiante explicitado, se analisa um grupo de 3º. Ano
de escolarização da rede municipal de educação de Salvador - Bahia (Brasil).
A Secretaria Municipal de Educação, conhecida como rede municipal,
encontra-se dividida em nove Coordenações Regionais - CRE, possuindo o total de
436 escolas. Essas possuem diversos segmentos: Educação Infantil, Fundamental I
(1º e 2º ciclos), Fundamental II (1º e 2º ciclos), Educação Especial, Educação de
Jovens e Adultos, entre outros. O segmento foco desta proposta é o Fundamental I,
1º ciclo.

As escolas, específicos da pesquisa, foram selecionadas após o

mapeamento.
Recolha dos dados
Optamos

pela

entrevista

semiestruturada

individual

“entrevista

em

profundidade” ou semiestruturada, por entender que “a entrevista é entendida como
um “espaço relacional” que se caracteriza por uma proposta de diálogo [...] é uma
proposta de diálogo do pesquisador com o participante e/ou conversações a respeito
de um tema específico” (Moré, 2015, p. 128).
Desse modo, os participantes expressam livremente suas opiniões, vivências
e emoções, que constituem suas experiências enquanto sujeitos leitores.
Outra técnica usada para a recolha de dados foi a técnica do grupo focal (Bauer
& Gaskell, 2002) consiste na discussão e debates com os grupos envolvidos na
comunidade escolar, sendo esses os grupos de pais, alunos, funcionários, gestores.
Desse modo, utilizamos a escuta de conteúdos manifestos que contribuem para
compreensão da dificuldade de aprendizagem, especifica da leitura, de crianças
multirrepetentes do 3º ano do ensino fundamental I.
Então, a “escuta das falas e das situações em que colocamos o entrevistado é,
na verdade, um diálogo dentro de nós mesmos, com as muitas falas que nos
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constituíram e nos constituem enquanto sujeito da fala e da falta”. (Ornellas, 2011, p.
21).
A localização da investigação ocorreu em duas escolas da rede pública
municipal de Salvador, nomeadamente, a escola São domingos Sávio- GaribaldiSalvador/Bahia e na escola Municipal Maximiniano da encarnação- Mata EscuraSalvador/Bahia no período de 30.10.2018 a 06.06.2019. Após esse período de
recolha, formação e instalação do espaço de leitura, pretende-se retornar as duas
escolas, no intuito de escutar as crianças as 10 crianças participantes da pesquisa,
que repetiram o 3º. Ano do ensino fundamental no período correspondente a
2018\2019. O objetivo da escuta é averiguar como se deu a mediação literária apos a
instalação do espaço de leitura.
No decurso da pesquisa, buscou-se determinar, por meio de um inquérito
desenvolvido junto à encarregados de educação e professores, como é concretizada
a educação literária a crianças do 3º ano do Ensino Fundamental. Os pais e
professores foram convidados a participarem das entrevistas individuais e do grupo
focal. Na escola São domingos Sávio foi feito contato com todos os pais da turma do
3º. Ano envolvida na pesquisa, que constava de 31 alunos matriculados, mas
inicialmente, apenas 5 pais apareceram. Os responsáveis foram esperados por mais
2 vezes, com marcação e remarcação do encontro. Por fim, no 3º. Agendamento,
apareceram 3 mães.
Diante da baixa aparição dos responsáveis o ambiente escolar para
participarem do inquérito, o secretário da escola concedeu a pesquisadora a lista de
contacto dos pais presença no ambiente escolar. A dos pais a escola se mostrou
primordial ao andamento da pesquisa, pois os inquéritos tinham uma função
diagnostica para identificar o perfil leitor dos pais, da família e evidenciar os modos e
recursos utilizados pelos pais para incentivar, mediar a educação literária no âmbito
escolar. Então, mesmo com a dificuldade da presença dos responsáveis no contexto
escolar, foi possível, através da colaboração do secretário académico, contar com a
presença de 14 responsáveis.
No quesito referente a concessão de imagem, dos 14 responsáveis, apenas 1
mãe não liberou a concessão de imagem da sua filha, por alegar ter medo e não gostar
da exposição da imagem da filha nas mídias sociais. Do total de 14 responsável,
apenas 2 mães participaram do grupo focal. No que se refere aos encarregados
Pedagógicos, todos os convocados participaram, tanto das entrevistas individuais e

522

quanto do grupo focal. Por fim, foram realizadas as entrevistas e grupo focal com as
crianças que tiveram a sua participação autorizada pelos pais.
Na segunda escola, A Maximiniano da encarnação, a turma do 3º. Ano contava
de 34 alunos matriculados. Inicialmente foi feita a convocação dos responsáveis, entre
pais, mães, avos e irmãos maiores de idade, via telefone, mas apenas 4 mães
apareceram. Posteriormente foi feita a convocação dos responsáveis para o dia da
atividade do plantão pedagógico. Nesse dia, apareceram 8 responsáveis pelas
crianças estudantes do 3º. ano. Dos 8 responsáveis, foram realizadas 7 entrevistas,
apenas 1 responsável não quis esperar para responder ao inquérito.
No decurso da pesquisa, buscou-se determinar, por meio de um inquérito
desenvolvido junto à encarregados de educação e professores, como é concretizada
a educação literária a crianças do 3º ano do Ensino Fundamental. Os pais e
professores foram convidados a participarem das entrevistas individuais e do grupo
focal. Na escola São domingos Sávio foi feito contato com todos os pais da turma do
3º. Ano envolvida na pesquisa, que constava de 31 alunos matriculados, mas
inicialmente, apenas 5 pais apareceram. Esperei por mais 2 dia vezes, mas
apareceram 3 mães. Diante disso, o secretário da escola, me concedeu a lista de
contacto dos pais, para que pudesse ser explicado o objetivo da pesquisa e a
necessidade da vinda dos pais ou responsáveis a participarem de uma entrevista,
responder ao inquérito e autorizar a participação dos seus filhos/ filhas na pesquisa
sobre educação literária. Com isso, foi possível captar 14 responsáveis pelas crianças,
que responderam ao questionário, autorizaram a participação na pesquisa e liberaram
a concessão de imagem. No quesito referente a concessão de imagem, dos 14
responsáveis, apenas 1 mãe não liberou a concessão de imagem da sua filha, por
alegar ter medo e não gostar da exposição da imagem da filha nas mídias sociais. Do
total de 14 responsável, apenas 2 mães participaram do grupo focal. No que se refere
aos encarregados Pedagógicos, todos os convocados participaram, tanto das
entrevistas individuais e quanto do grupo focal.

Por fim, foram realizadas as

entrevistas e grupo focal com as crianças que tiveram a sua participação autorizada
pelos pais.
Na segunda escola, A Maximiniano da encarnação, a turma do 3º. Ano contava
de 34 alunos matriculados. Inicialmente foi feita a convocação dos responsáveis, entre
pais, mães, avos e irmãos maiores de idade, via telefone, mas apenas 4 mães
apareceram. Posteriormente foi feita a convocação dos responsáveis para o dia da
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atividade do plantão pedagógico. Nesse dia, apareceram 8 responsáveis pelas
crianças. Dos 8 responsáveis, foram realizadas 7 entrevistas. Na terceira convocação,
3 mães apareceram. No que se refere ao grupo focal dos pais, foram realizadas
diversas convocações, mas as mães só apareciam de individualmente. Essa dinâmica
inviabilizou o grupo focal com os pais.

Os encarregados pedagógicos foram

convocados para a entrevista individual, situação em que houve êxito. Em seguida foi
realizada a convocação para o grupo focal, que também pode ser realizada com êxito.
Houve o total de 15 crianças que estiveram a participar das entrevistas e do grupo
focal.
Na terceira convocação, 3 mães apareceram. No que se refere ao grupo focal
dos pais, foram realizadas diversas convocações, mas as mães só apareciam de
individualmente. Essa dinâmica inviabilizou o grupo focal com os pais.

Os

encarregados pedagógicos foram convocados para a entrevista individual, situação
em que houve êxito. Em seguida foi realizada a convocação para o grupo focal, que
também pode ser realizada com êxito. Houve o total de 15 crianças que estiveram a
participar das entrevistas e do grupo focal.
A recolha dos dados ocorreu em duas escolas da Rede Municipal de educação
de Salvador- Bahia, nomeadamente a escola São domingos Sávio- GaribaldiSalvador/Bahia e na escola Municipal Maximiniano da encarnação- Mata EscuraSalvador/Bahia no período de 30.10.2018 a 06.06.2019, através das entrevistas
individuais com 70 pessoas e 4 grupos focais. As técnicas de recolha dos dados,
tiveram como objetivo, conhecer os modos como a educação literária é promovida
junto de crianças a frequentar o 3º. Ano do Ensino Fundamental, numa escola da rede
municipal de educação de Salvador-Bahia (Brasil).
O trabalho de investigação demandou outra ação, que se trata da criação de
um espaço de leitura no ambiente escolar. A pedido das duas escolas, foi solicitado
um produto, a ser deixado pela investigadora, de modo, que pudesse contribuir para
a formação de leitores. Na escola São Domingos, foi disponibilizado um espaço já
existente para empréstimo de livros. Nesse espaço foi feita a orientação de como
disponibilizar o material para promoção da educação literária, a organização do
acervo, a mediação do professor nesse processo de formação de leitores. A ação
ultrapassou o limite do espaço antes determinado, pois, a diretora Sandra Pereira,
organizou um espaço com uma estante de livros, que estavam guardados em caixas.
Alguns livros foram colocados nas mesas dos refetório da escola, onde os estudantes
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tanto as crianças quanto os adultos possam ter acesso a literatura disponível na
escola. No processo de investigação também foi realizada uma ida a biblioteca publica
infantil. Essa ação foi desenvolvida inicialmente com a orientação e formação de
professores para a instalação e formação de leitores. Posteriormente haverá um
inquérito que tem como foco, a recepção da instalação do espaço de leitura, quais os
aspectos positivos e negativos a serem apontados e os resultados esperados.
Na escola Escola Maximinano da Encarnação, os professores buscaram
efetivas ações no sentido de incentivar a leitura, dentre elas a ida a biblioteca publica
infantil Monteiro Lobato, localizada no bairro de Nazaré- Salvador/ Bahia. Nessa
escola, existe um problema de espaço, mas a direção da escola, juntamente com os
professores conseguiram alocar o espaço de leitura para a área do refeitório. Onde o
Tapete da leitura, assim denominado será colocado e recolocado após a chegada e
saída de cada turma. A próxima etapa será averiguar o incentivo a leitura após a
instalação do espaço de leitura.
Em ambas as escolas, ocorreu a formação, orientação didática para os
professores, as escolas ganharam o espaço para leitura em forma de tapete e painel.
Este recurso foi disponibilizado com esse formato para facilitar a mobilidade e
conservação do tapete de leitura. A proposta de criação do espaço de leitura,
fundamenta-se na obra o incentivo a leitura nesse espaço, indica-se o uso e
disponibilidade de livros, fantoches, poesias, debates, dramatização, hora da história,
pesquisa e consultas com os recursos disponíveis no espaço, a caixa volante e o
cantinho da leitura, a troca de livros e o banco de textos. Todos esses modos podem
ocorrer no espaço de leitura, mas é importante salientar que as escolas apresentam
espaços e estrutura diferentes. Por esses motivos, elegeu-se o tapete da leitura.
Porque a escola Maxinimiano carece de espaço estrutural. Enquanto a escola São
Domingos apresenta disponibilidade de espaço e recurso para o incentivo a leitura.
Após a execução das entrevistas e do grupo focal, surgiu a demanda da
instalação do espaço de leitura. Mas a instalação do espaço não podia ser de forma
impositiva e sem participação dos professores. Nessa perspectiva, foi criada a
formação dos professores mediadores.
A formação, quer dizer, a orientação didática teve como objetivo o incremento
metodológico para motivar os alunos ao desenvolvimento das competências literárias.
teve como mediadoras a professora Rosemary Perin e a Museóloga e professora
Carla Dalcon, ocorreu nas duas escolas com todo o corpo gestor e pedagógico. Na
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escola São Domingos Sávio a formação ocorreu em 2 turnos, matutino e vespertino,
com uma carga horária total para os dois turnos de formação de 6 horas. Estavam
presentes a Diretora, a professora Sandra Pereira, as vices diretoras dos turnos
matutinos e vespertinos, a agente da educação, a coordenadora e 5 professoras. Na
escola Municipal Maximiniano da Encarnação, estiveram presentes professores de
outras escolas do bairro, com o total de 2 diretoras, 2 vices diretoras, 2 coordenadoras,
3 agentes da educação66 e 11 professores. estiveram selecionadas para a pesquisa,
do seguinte modo: Na escola São Domingos Sávio, ocorreu em dois turnos, por,
pretende-se, averiguar, como se deu o uso e retorno as escolas nas duas escolas no
intuito de escutar as crianças as 10 crianças da pesquisa, que repetiram o 3º. Ano do
ensino fundamental no período correspondente a 2018\2019. As entrevistas e o grupo
de apoio tiveram como objetivos conhecer os modos como a educação literária é
promovida junto de crianças a frequentar o 3º. Ano do Ensino Fundamental, numa
escola da rede municipal de educação de Salvador-Bahia (Brasil).
Na Escola Maximiniano da Encarnação as professoras relataram realizar várias
atividades que propõem para o incentivo à leitura, tais como, toque de leitura67,
momento de leitura68, leitura deleite69 dentre outras. As professoras da segunda
Escola, a Municipal São Domingos Sávio, relataram, que as atividades de incentivo à
leitura são feitas na sala de aula, com tomada de leitura e utilização do cantinho da
leitura. É relevante pontuar, que, nessa escola, há um equipado espaço, que pode ser
reservado para um espaço de leitura, mas as crianças normalmente têm acesso a
esse espaço com o acompanhamento dos professores e com a finalidade de fazer
empréstimos de livros. Os empréstimos são realizados em dias agendados no
cronograma da escola.
Em fim, mesmo sem ainda realizar a análise dos dados coletados na
investigação de campo, que há um conflito entre o que os encarregados pedagógicos
dizem, e o que os pais dizem, entendem e desejam e o que dizem e motivam as
66 Esse profissional tem a função de fazer o elo família-escola, observando as demandas sociais, culturais e pedagógicas na e no entorno da
unidade escolar a qual presta serviços.
67 É uma acção desenvolvida pela escola, a partir da escolha um professor, posteriormente de um aluno, em seguida de uma literatura. Após
feito isso, liga-se o sistema de som da escola para socialização da literatura escolhida.
68 Ao chegar à escola, os alunos, os professores e os funcionários se reúnem no pátio da escola e escolhem um livro para ler. Eles teem um
tempo para fazer as suas leituras.
69 O professor escolhe uma literatura e ler para a turma.
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crianças do 3º. ano do ensino fundamental, no que tange a atividades e espaços
destinados ao incentivo a leitura.
Novos instrumentos para a educação literária
Para o desenvolvimento da pesquisa, propunha-se utilizar os recursos “caixa
de jogos” com os instrumentos clássicos (livros, cantigas, contos clássicos, fantoches,
dedoches) e tecnológicos (nootebook, App para telemóvel, tv, tablet), para identificar
quais são os recursos de preferência a serem indicados pelos alunos multirrepetentes
do 3º. ano de escolarização. Mas os recursos propostos foram utilizados de modos
distintos nas escolas envolvidas na investigação. Na Maximiniano, o espaço destinado
para a atividade foi insuficiente para mobilidade do pesquisador. A aplicação dos
inquéritos e grupo focal com as crianças ocorreu em paralelo ao horário do recreio da
escola. Mesmo com a dificuldade apresentada, foi possível selecionar os instrumentos
a serem trabalhados na educação literária durante o período de recolha dos dados.
Os instrumentos clássicos e contemporâneos foram apontados pelas crianças e pelos
encarregados pedagógicos. Notou-se com isso, que os encarregados, em sua
maioria, trazem uma maior valorização dos instrumentos clássicos em detrimento dos
instrumentos contemporâneos. Já as crianças, mesmo as que não leem os
instrumentos clássicos, fazem o uso massivo dos instrumentos tecnológicos como
recurso para se apropriarem da leitura e interpretação de dados. O uso se dá
efetivamente em jogos de apps, em noticias de site de informações e outros que lhe
desperte o interesse pela leitura.
Entende-se, que o uso desses recursos tecnológicos, do tipo APP, tem se
tornado mais frequente, pois acredita-se que esses podem se tornar meios eficazes
para o desenvolvimento de habilidade e competências escolares, dentre elas, a
competência literária.

A exemplo desse fato, Ferreira & Nascimento (2018)

apresentam evidencias dessa eficácia no III Conedu70. Em 2015, pode-se relatar que
um grupo de estudantes do Colégio Master Dey criou um aplicativo de celular para ter
acesso as obras literárias exigidas nas provas do vestibular daquele ano. Em outro
evento científico, ocorrido no Brasil, O educere71 (Sanfelici, Teixeira & Silva, 2015)

70 Congresso nacional de educação. Ite:
http://www.editorarealize.com.br/revistas/conedu/trabalhos/TRABALHO_EV056_MD1_SA5_ID580_24032016212826.pdf.
71 XII congresso nacional de educação. Ite: http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/19334_8182.pdf.
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também foi apresentado o uso de tecnologia como facilitador da aprendizagem. Diante
dos fatos evidencia-se a possibilidade de mediar a aprendizagem lectoescrita,
fazendo uso dos recursos de aplicativos de telemóvel.
Análise dos dados
Os dados coletados serão analisados com base na Análise do discurso. Para
Bardin (2017) significa uma forma de organização de dados, capazes de permitir
inferências de valor.
Por fim, entende-se que a análise de discurso proporcionará a sistematização
das

informações

e

conhecimentos,

de

modo

a

buscar,

através

da

interpretação/análise de desenhos, agrupar categorias e subcategorias, de acordo
com as respostas (visuais, escutas e escritas) obtidas nos grupos focais.
Deste modo, pretende-se observar as condições de produção dos discursos,
considerando o contexto sócio histórico e ideológico mais amplo. Posteriormente,
pretende-se analisar as contradições no discurso dos sujeitos da pesquisa, levando
em consideração, as falhas, repetições, hesitações, silêncios das crianças
multirrepetentes do 3º. ano de escolarização de uma escola da rede Municipal de
Educação de Salvador.
Por fim, entende-se, que as questões éticas, a serem salvaguardas nessa
proposta de pesquisa, levarão em consideração a questão “ontologia ética das
crianças nos processos de construção de conhecimento acerca de si” (Fernandes,
2016). Com isso, busca-se preservar a autoria das crianças, implicá-las eticamente
em todo o processo de investigação. Desse modo, as crianças se efetivam como
“participantes ativos” (Fernandes, 2016, p. 726). Com isso, pretende-se dar
visibilidade às crianças participantes da pesquisa.
Conclusões preliminares
Esta pesquisa está ainda em curso, não sendo possível apresentar dados
definitivos. Contudo, com base na informação disponível, podemos apontar os
seguintes aspetos:
1) Relevância concedida à educação literária por parte de pais e professores
respondentes ao inquérito.
2) Não coincidência entre pais e professores relativamente ao que envolve o
conceito de educação literária.
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3) Privilégio dos instrumentos clássicos (livros, contação de histórias) face aos
instrumentos contemporâneos por parte dos adultos (pais e professores) em termos
de práticas de educação literária.
4) Relevância atribuída pelos alunos aos instrumentos contemporâneos (app)
no seu quotidiano.
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LEITURA EM VOZ ALTA: UMA PRÁTICA PARA O TRABALHO
COMLITERATURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Marinete Maria da Guia Campos Barros
(IFMT)
Erotildes Pereira Leite
(IFMT)
Epaminondas de Matos Magalhães
(IFMT)
Introdução
Em nossa sociedade a leitura tem uma importância muito grande, vem se
tornado cada vez mais alvo de estudos, pesquisas que envolvem vários campos da
ciência, Psicologia, Psicolinguística, Linguística entre outras. A preocupação se torna
necessária em virtude das informações mudarem muito rápido. Nesse contexto, a
leitura aparece como uma atividade de extrema necessidade para o ser humano no
sentido de potencializá-lo a perceber os acontecimentos do seu entorno sabendo filtrar
o que se escreve, o que se fala o que se lê, o que se pública de forma crítica. Para o
desenvolvimento dessas habilidades é imprescindível que a família, a escola, a
sociedade se envolvam no sentido de mostrar o mundo da leitura e da escrita para a
criança desde a mais tenra idade.
Esse mundo de certa forma torna-se cada vez mais distante de ser
contemplado, pois nos deparamos com escolas que ainda priorizam a leitura como
decifração de um código e hoje sabemos que esse processo é muito mais amplo, pois
envolve uma série de habilidades que precisam ser construída pela criança. Aliás,
quem aprende a ler apenas decodificando não atribui significado ao texto e tem muitas
dificuldades para compreender o que lê. Esse é um dos grandes problemas da
alfabetização no Brasil, o analfabetismo funcional. Em 2018, o Indicador Nacional de
Alfabetismo Funcional -INAF demonstrou nos resultados de suas pesquisas que cerca
de três em cada dez brasileiros – têm muita dificuldade para fazer uso da leitura e da
escrita e das operações matemáticas em situações da vida cotidiana, como
reconhecer informações em um cartaz ou folheto ou ainda fazer operações aritméticas
simples com valores de grandeza superior às centenas ( Fonte: INAF 2001-2018).
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Portanto, ler é muito mais, é saber estabelecer uma conexão entre o que está
escrito, desenhado, pintado e a vida concreta construindo algum sentido. E diante do
cenário do espaço escolar que temos hoje, é imprescindível uma mudança, e para
que isto se efetive no espaço escolar, é preciso que a leitura seja vista como algo que
faz sentido e que dá prazer.
Nesse aspecto, percebemos que a literatura abre as portas para isso,
possibilitando muitas interpretações permitindo o encontro de si mesmo e do outro,
instaurando a linguagem na sua dimensão expressiva. Esse encontro com o mundo
da literatura é fundamental para a ampliação das experiências humanas e formação
do leitor. A proposta é que essa experiência deve ser apresentada as crianças desde
a Educação Infantil. O texto literário tem uma função transformadora pela
possibilidade de inserir as crianças a vivência do diálogo, a valorização das
diferenças, a experimentação aos sentimentos, a viagem no tempo e no espaço em
que vivem a interação com uma linguagem que saí do senso comum. Além de
trabalhar o imaginário das crianças, o lúdico, o encantamento, a literatura é a porta de
entrada para o mundo letrado. Porta que se abre à face do texto escrito, à arte e sua
potência transformadora (CORSINO, 2010).
Para apresentação da linguagem literária, a modalidade da leitura em voz alta
pelo professor é imprescindível, pois permite inserir a criança nesse contexto, nesta
atividade ela começa a perceber que há uma relação entre o que está escrito no livro
com a história que está sendo narrada. Ao ouvir a leitura em voz alta, “a criança
pequena assiste à transformação das marcas gráficas em linguagem” (Teberosky,
Colomer, 2003,p.17).
Ao ouvir as histórias as crianças entram no mundo da fantasia, da imaginação
preenchendo assim uma necessidade vital do ser humano. E no sentido de tornar a
leitura uma aliada a essa viagem que nos propusemos a trazer este estudo
bibliográfico destacando a relevância da leitura em voz alta como uma prática a ser
inserida no cotidiano da Educação Infantil para o trabalho com a literatura. A escola é
um espaço por excelência de formação do leitor. Assim, considera-se importante
destacarmos neste estudo a importância da literatura na Educação Infantil e da leitura
em voz alta como potencializadora do prazer e da formação de leitores. Estes são os
tópicos que trataremos com maior profundidade no texto e finalizando emitiremos
nossas considerações.
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A literatura no contexto da Ed. Infantil
Hoje quem não sabe ler está literalmente marginalizado da sociedade, porque
tudo passa pela leitura. Ler atualmente pertence tanto à ordem do que fazemos quanto
à ordem do que somos.
A essa leitura do entendimento do que somos que nos permite viajar no mais
íntimo do nosso ser, isso é possível com a leitura literária. Vista desse modo destacase a importância de sua presença desde os primórdios da infância não devendo ser
abandonada e nem diminuída em nenhum momento da vida e da escolaridade.
Para Candido (2004), a literatura é concebida como uma necessidade
universal, que precisa ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito de todo
cidadão. Ela aparece como manifestação em todos os tempos, não há povo, homem
que possa viver sem ela, isto é sem a possibilidade de entrar em contato com alguma
espécie de fabulação.
Não é possível o ser humano viver vinte e quatro horas por dia sem um instante
em que se veja num momento de substituição da verdade por uma aventura
imaginária. E isso é essencial para o ser humano, essa entrega total ao fabulado seja
na música, teatro, dança, novela, leitura de um romance entre outros. É essa
possibilidade que devemos garantir as crianças da Educação Infantil.
Assim, o texto literário tem uma função transformadora de possibilitar às
crianças a vivência do diálogo, a valorização das diferenças, a experimentação aos
sentimentos, a viagem no tempo e no espaço em que vivem a interação com uma
linguagem que saí do senso comum.
A escola é uma das agências desse letramento, sendo uma das mais
importantes, as pessoas podem aprender a ler em outros espaços, é o caso de
pessoas que têm acesso a livros, bibliotecas em diálogo constante com leitores
experientes, mas contamos com um número expressivo de criança que só terá contato
com o mundo da literatura se for proporcionado essa experiência na escola. Essas
experiências podem ocorrer de diversas formas, segundo as condições econômicas
e sociais de acesso aos livros e demais impressos que circulam na sociedade.
Imagem1 - Leitura em voz alta

535

Fonte: www. google.com.br
Nessa situação, a literatura contribui para a formação da criança em todos os
aspectos, especialmente na sua personalidade, por meio do desenvolvimento estético
e da capacidade crítica, garantindo a reflexão sobre seus próprios valores e crenças,
como também os da sociedade a que pertence (OLIVEIRA, 2010,p. 41).
Por isso, a importância de oportunizar as crianças da Educação Infantil o
contato com os diferentes gêneros literários estimulando o diálogo, as trocas de
experiências, os gostos e desgostos no sentido de ajudá-las a vivenciar e entender
sua interioridade e a sua inserção na cultura literária. No entanto, ao retirar os temas
existenciais, entendidos como aqueles que abordam a morte, o medo, o abandono,
as separações, a maldade humana, a sexualidade impede-se que a criança conheça
o mundo nas suas várias nuances, limitando assim, o seu olhar para a “realidade.”
Nesse aspecto, é necessário não confundir literatura com textos que
apresentem uma roupagem de literatura, mas que são próprios para o ensino de
algum conteúdo escolar. Sem dúvida, há textos literários e não literários. O primeiro
emociona, trata das paixões humanas, o segundo ensina conteúdos, atitudes e
posturas do dever ser infantil. Uns e outros circulam pela sala de aula, no entanto, por
meio de uma mediação consciente, o professor precisa saber discernir qual é o
momento para cada um (OLIVEIRA, 2010,p. 43).
E nesse envolver com a literatura, o professor se torna o principal agente desse
processo. Silva (1998) é bastante enfático ao apontar a importância do professor leitor
na promoção do ato de ler entre os alunos, assim, ele considera o professor como
personagem central na formação de leitores dentro da organização escolar: sem
professores que sejam leitores maduros e assíduos, sem professores que
demonstrem uma convivência sadia com os livros e outros tipos de materiais escritos,
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sem professores capazes de dar aos alunos testemunhos vivos de leitura, fica muito
difícil, senão impossível, planejar, organizar e instalar programas que venham a
transformar, para melhor, os atuais procedimentos voltados ao ensino da leitura.
Nesse sentido, podemos inferir a importância central do professor como
mediador junto aos alunos do processo da leitura e principalmente como modelo de
leitor, assim é necessário que gostede ler e pratique a leitura ( Lajolo, 1993).
Leitura em voz alta potencia para o trabalho com a Ed. Infantil
É importante entendermos o fio histórico da leitura em voz alta no Brasil para
que possamos entender certos comportamentos que vivenciamos em sala de aula. Ao
final do século XIX, a prática da leitura em voz alta era comum, seja por termos um
grande número de analfabetos, mesmo nos centros urbanos, seja porque servia de
distração para as atividades noturnas, seja porque o material impresso era escasso e
condições para a composição de uma biblioteca

estava nas mãos dos mais

abastados.
Hoje a prática de leitura em voz alta, praticamente desaparecida como atividade
social, cumpria, para além da função básica de transmitir as informações do texto
àqueles que não sabiam ler, outra importante função.

Como nos alerta Chartier

(1999), destinava também a cimentar as formas de sociabilidade imbricadas
igualmente em símbolos de privacidade- a intimidade familiar, a convivência mundana,
a conivência letrada (CHARTIER, 1999,p.16-17).
Os dias atuais são bem diferentes, os serões familiares cedem lugar à televisão. Os
saraus e as declamações de poemas em público são matéria de nostalgia. Não falta
material impresso e os analfabetos são a minoria no conjunto da população. No
entanto, se as condições de uso da leitura em voz alta mudaram, nem por isso ela
perdeu sua importância e necessidade na formação do leitor e mesmo junto ao leitor
maduro.
É isso que defende Jean ( 2000) em A Leitura em voz alta, uma espécie de
tratado sobre o tema que envolve história, função e práticas da leitura em voz alta.
Para ele, ler em voz alta continua a ter características essenciais duas das mesmas
funções anteriores dar a conhecer o conteúdo de um texto e proporcionar
sociabilidade e ele acrescenta a terceira, que é entender melhor o texto lido.
Assim, para que a criança se delicie com as histórias que atravessam os
séculos pelo mundo afora é essencial o papel do adulto que lê em voz alta para ela,
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permite observar as ilustrações, conversa sobre o enredo, pede sua opinião sobre o
desfecho da trama. É como ver o leitor experiente de mãos dadas com a criança que
está descobrindo essa trilha
E isso, nunca é apenas oralizar um texto. O ledor e o ouvinte dividem mais que
a reprodução sonora do escrito, eles compartilham um interesse pelo mesmo texto,
uma interpretação construída e conduzida pela voz, além de outras influências
recíprocas que, mesmo não percorrendo os caminhos sugeridos pela ficção, são
relações importantes de interação social.
Na escola a leitura em voz alta é usada prioritariamente na Educação Infantil,
em que a criança éleitor ouvinte com capacidade de interpretar o que ouve e vê nos
livros. Entretanto, elaprecisa da voz do professor para fazer a transição entre o mundo
da oralidade e o mundo da escrita. Os benefícios da leitura em voz alta em termos de
letramento são assim constituídos: em primeiro lugar, cria-seuma situação em que as
crianças presenciam o ato de leitura antes de poderem praticá-la por si mesmas, de
forma autônoma.
Em segundo lugar, favorece que se apresente às crianças um bom modelo de
leitura e de leitor. Isso devido ao fato de o professor exercer o papel de parceiro mais
experiente, que pode fazer uso de expressões e entonações que favoreçam uma
maior compreensão da história e um maior envolvimento com as ações e personagens
da narrativa. Isso permite as crianças terem acesso a textos que dificilmente
conseguiriamler sozinhas, favorecendo, assim que conheçam uma variedade de
padrões da língua, bem como vocabulários e conceitos novos.
Em terceiro lugar, ao realizar uma leitura bem preparada, o professor também
contribui para que as crianças desenvolvam o gosto por ouvir histórias. Ao demonstrar
seu desejo de que se envolva com a leitura, ele funciona como exemplo de leitor e
mediador para o acesso a textos que as crianças não teriam autonomia para ler.
Nessa perspectiva, é importante que o professor conheça o texto de antemão, para
que possa praticar a história treinando o uso da voz e a expressão ao ler.
A leitura em voz alta pode ser entendida como uma das estratégias possíveis
para o trabalho com a literatura em sala de aula, a esse respeito Solé (1998) apresenta
três etapas a serem seguidas: I) antes da leitura, momento em que a criança é
motivada a participar da leitura, encontra sentido na mesma, conhece os objetivos,
participa das previsões propostas; II) durante a leitura, quando vão sendo mobilizadas
várias estratégias para certificação ou não das previsões realizadas antes e durante
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a leitura; III) depois da leitura, momento em que a criança pode contar e recontar a
história lida.
Nesse contexto, o professor é o mediador da leitura e para que tenha sentido,
ele precisa conhecer selecionar e indicar livros para as crianças, mas é necessário
que seja um usuário assíduo da literatura, principalmente da literatura infantil. Ao ouvir
a leitura em voz alta o repertório linguístico da criança é ampliado inclusive às
utilizadas para falar sobre livros como: capa, contra capa, autor, ilustrador, capítulo,
índice.
Considerações
A criança ao chegar à Educação Infantil traz consigo muitas experiências de
letramento que foram sendo constituídas desde o seu nascimento, muitas delas
podem ter experienciados momentos de ouvir histórias contadas ou narradas pela
família. Entretanto, vamos encontrar muitas crianças que se quer ouviram um conto
de Chapeuzinho Vermelho,Branca de Neve, Os três porquinhos entre outros.
A escola tem a funçãode possibilitar que todas as crianças tenham acesso ao
mundo da leitura e da escrita. Após o estudo desta temática acrescento ainda, o dever
de oportunizar o acesso ao mundo da literatura. A forma de introdução da criança a
esse mundo é através da leitura dos textos literários, uma das modalidades de
estratégias que possibilita esse encontro é a leitura em voz alta pelo professor. Este
precisa ter clareza da importância dessa técnica para possibilitar que a criança transita
do mundo oral para o escrito. Ao ler para criança contribui para desenvolver o prazer
pelo hábito de ler e a intimidade com esse universo.
A literatura é um direito do cidadão enfatiza Candido (2004), e, a escola não
pode abster-se dessa função. Assim, precisa formar leitores capazes de ler o mundo,
analisar, refletir, posicionarem-se de forma crítica as demandas da sociedade. Diante
disso, ler com regularidade para as crianças da Educação Infantil é de fundamental
importância.
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LEITURA LITERÁRIA E COMPREENSÃO DE TEXTOS
NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Djalma Barboza Enes Filho
(UFAC)
Taís Santos Martins
(UFAC)
Vanesa Lima Tomaz da Silva
(UFAC)
Introdução
É evidente a dificuldade de muitos professores de Língua Portuguesa em
conciliar o ensino dos conteúdos gramaticais com o ensino da leitura, principalmente
da literatura, o que nos leva a pensar que há uma espécie de hiato entre as propostas
curriculares e a prática pedagógica dos professores da referida disciplina. A partir de
alguns depoimentos de professores, apesar destes conhecerem os referenciais
curriculares que orientam no sentido de trabalharem as normas gramaticais a partir
de gêneros textuais, fica claro que a maioria prende-se ao ensino de regras
gramaticais, relegando a um segundo plano a prática da leitura e da escrita.
Entretanto, a instituição escolar deveria ser o local, por excelência, para o
desenvolvimento da criatividade a fim de que o aluno possa colocar em prática sua
capacidade criadora, seu pensamento e várias formas de expressão e arte. Contudo,
muitas vezes, a escola tem sido um ambiente opressor que abafa o desenvolvimento
da criatividade e da imaginação dos alunos, pois o sistema de ensino não parece
preocupado em estimular a capacidade criadora do aluno.
Todavia, é papel da escola proporcionar aos alunos um espaço que tenha uma
linguagem cheia de magia e encantamento, que permita um relacionamento íntimo
entre a razão e o sentimento imaginativo, que tenha uma relação mais encantadora
com a palavra, com a poesia. Para que a escola seja um espaço de encantamento, é
importante que os professores gostem de ler textos literários diversos, e que leiam
com frequência.
Neste sentido, desenvolvemos esta pesquisa que tem por objetivo investigar
as práticas de leitura literária existentes nos planejamentos dos docentes de escolas
públicas de Cruzeiro do sul/Acre, como também as suas implicações no
desenvolvimento da habilidade de compreensão de textos e para a construção da
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compreensão leitora dos alunos. Para isso, buscamos averiguar se as leituras dos
textos literários se fazem presentes nas práticas propostas pelos professores em seus
planejamentos, e se a maneira como eles trabalham com a literatura, de fato,
contribuem para o aprimoramento da habilidade de compreensão de textos e,
consequentemente, para o processo de letramento literário dos alunos. Procuramos
compreender também a importância e as contribuições dos textos literários para os
educandos, principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental.
Com o intuito de alcançar esse objetivo, foi investigado as contribuições da
leitura literária para a formação de alunos leitores; se a leitura de textos literários está
presente nas práticas pedagógicas propostas em sala de aula pelos professores; se
as concepções e objetivos que permeiam o trabalho do professor com a leitura literária
em sala de aula, de fato, contribuem para o processo de formação leitora dos alunos;
e se a maneira como a leitura literária é trabalhada na escola contribui para o
aprimoramento da habilidade de compreensão de textos e, consequentemente, para
o processo de letramento literário dos alunos.
Para o desenvolvimento desta pesquisa foi usada a abordagem qualitativa e
realizado um estudo descritivo. Para tanto, foi realizada uma revisão bibliográfica, que
serviu para contribuir com o embasamento teórico deste estudo. De acordo com Gil
(2008, p. 50), “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já
elaborado, presente principalmente nos livros e artigos científicos”. É uma fonte de
levantamento de informações sobre a temática em análise e é realizada, de acordo
com Gil (2008), por meio de um estudo dos materiais que já foram produzidos por
outras pessoas e que possuem credibilidade científica.
Além disso, fizemos uma análise documental para descobrir o tratamento que
a escola tem dado ao ensino da literatura nos anos iniciais do ensino fundamental.
Para isso, é preciso que se perceba as estratégias de abordagem do texto literário
presentes nos planejamentos dos professores da escola pesquisada e qual a
importância que é dada à literatura nestes documentos. Foram considerados
documentos pertinentes ao interesse desta pesquisa: planos de curso da disciplina de
Língua Portuguesa, projetos de leitura, sequências didáticas dos professores.
Nesta pesquisa analisamos o planos de curso e uma sequências didática da
disciplina de Língua Portuguesa da turma de quinto ano de uma escola do município
de Cruzeiro do Sul/Acre, a fim de identificarmos as principais estratégias planejadas
para o trabalho com o texto literário em sala de aula. Outro documento que
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analisaremos será o Projeto Político Pedagógico dessas escolas, com o intuito de
descobrirmos qual a importância que a escola disponibiliza, em seu plano global, ao
ensino da literatura. Essa análise, também, possibilitará percebermos se existe
alguma articulação entre os referidos documentos, concernente a disciplina de Língua
Portuguesa.
Ressaltamos que o estudo da temática ora apresentada, poderá contribuir para
pensarmos sobre como está acontecendo a prática da leitura do texto literário nos
anos iniciais do ensino fundamental. Além disso, possibilitará fazermos um estudo que
nos permita, posteriormente, refletirmos sobre a necessidade de construirmos novas
estratégias para abordagem do texto literário em sala de aula e contribuirmos com os
professores no desenvolvimento de suas práticas pedagógicas, fornecendo subsídios
para auxiliar professores, no trato com a literatura.
Formação do leitor literário
O processo de letramento literário tem sido objeto de pesquisas recentes e
relevantes no panorama acadêmico brasileiro, focando discussões sobre o lugar que
a literatura tem ocupado na escola, além dos desafios que os professores enfrentam
para trabalhar com o texto literário de modo a formar leitores competentes. As
discussões se relacionam, também, a necessidade de se garantir no espaço da sala
de aula, práticas de letramento literário que possibilitem aos alunos compreenderem
a realidade e agirem efetivamente sobre ela.
Considerando a riqueza de recursos de que dispõe o texto literário infantil, fica
evidente que as práticas de letramento envolvendo esse texto são essenciais à
formação do aluno leitor. No entanto, é comum, no espaço escolar, a literatura infantil
ser utilizada com fins exclusivamente pedagógicos, situação que vem sendo
questionada por vários estudiosos que destacam a dimensão lúdica e prazerosa do
texto de literatura infantil.
A escola, apesar de seus problemas, é uma instituição indispensável na
formação do leitor literário, pois nela encontram-se as bases para o letramento
literário. Desse modo, há a crença no trabalho com o texto literário em sala de aula,
no viés do letramento literário, como uma ferramenta facilitadora do processo de
formação de leitores competentes, uma vez que tem a possibilidade de contribuir,
significativamente, no desenvolvimento da habilidade de compreensão de textos.
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Diante disso, a escola, enquanto uma das instituições responsáveis pela
formação do aluno leitor e cidadão consciente, precisa ser um espaço favorável ao
trabalho com a literatura infantil, na qual os alunos tenham acesso ao conhecimento
e ao lúdico por meio de palavras, sentidos e formas diversas, que são proporcionados
pelo texto literário. Assim, é importante que o trabalho com o texto literário esteja
incorporado às práticas cotidianas da sala de aula. Regina Zilberman fala da
importância de se preservar a relação literatura e escola.
Preservar as relações entre a literatura e a escola, ou o uso do livro em sala
de aula, decorre de ambas compartilharem um aspecto em comum: a
natureza formativa. De fato, tanto a obra de ficção como a instituição do
ensino estão voltadas à formação do indivíduo à qual se dirigem.
(ZILBERMAN, 2003, p.25)

Dessa maneira, a contribuição da leitura literária para a formação de leitores passa pela
efetivação de práticas pedagógicas de leitura que tenham o letramento literário como eixo
norteador. [...] “Devemos compreender que o letramento literário é uma prática social e, como
tal, responsabilidade da escola”. (COSSON, 2014, p. 23).
Assim, segundo Cosson (2014), “a questão a ser enfrentada não é se a escola deve ou
não escolarizar a literatura, como bem nos alerta Magda Soares, mas sim como fazer essa
escolarização sem descaracterizá-la, sem transformá-la em um simulacro de si mesma.”
(COSSON, 2014, p. 23). Logo, a escola tem função essencial na consolidação do letramento,
já que a simples prática de leitura de textos literários não consegue, sozinha, efetivar o processo
de letramento literário.
Segundo Faria (2004) “A capacidade de educadores para perceber a riqueza
e a estrutura do livro de literatura infantil é uma das alternativas para não reduzir a
literatura a uma abordagem meramente pedagógica.” Para Cunha (1999, p. 47), “a
leitura é uma forma ativa de lazer […] seria, pois, muito importante que a escola
procurasse desenvolver no aluno formas ativas de lazer – aquelas que tornam o
indivíduo crítico e criativo, mais consciente e produtivo. A literatura teria papel
relevante neste aspecto.” Nesta direção, Lajolo (2002), garante que ler é essencial
e que a leitura literária é fundamental no currículo escolar.
É à literatura, como linguagem e como instituição, que se confiam os
diferentes

imaginários,

as

diferentes

sensibilidades,

valores

e

544

comportamentos através dos quais uma sociedade expressa e discute,
simbolicamente, seus impasses, seus desejos, suas utopias. Por isso a
literatura é importante no currículo escolar, o cidadão para exercer,
plenamente sua cidadania, precisa apossar-se da linguagem literária,
alfabetizar-se nela, tornar-se seu usuário competente, mesmo que nunca vá
escrever um livro: mas porque precisa ler muitos. (LAJOLO, 2002, p.106)

Nesta perspectiva, fica claro que a escola necessita criar no aluno o hábito de
ler, pois acredita-se que este hábito é fundamental para formar leitores reflexivos.
Além disso, os textos utilizados pelo professor precisam transportar o aluno ao
descobrimento de sua capacidade libertadora e criativa, no qual ele poderá
desenvolver, em cada texto, a sua própria leitura. O tipo de texto ideal para tal
façanha é, por excelência, o texto literário.
Contudo, segundo Rildo Cosson (2014), o ensino da literatura nas escolas
não está no caminho correto. “Seja em nome da ordem, da liberdade ou do prazer, o
certo é que a literatura não está sendo ensinada para garantir a função essencial de
construir e reconstruir a palavra que nos humaniza” (COSSON 2014, p. 23).
Evidencia-se a necessidade do desenvolvimento de novas maneiras de ensinar, que
possibilitem a realização da leitura literária como uma prática geradora de prazer,
sem abrir mão do compromisso com o conhecimento que todo saber exige.
Corroborando com essa concepção, Teresa Colomer destaca que:
Não se trata, pois, de abandonar os alunos ao desfrute subjetivo do texto, a
uma interpretação empobrecedoramente incomunicável, a uma constatação
empírica de se o efeito da leitura foi prazeroso ou não, através do acréscimo
de perguntas do tipo: "Você gostou? Por quê? O que você mudaria?
(COLOMER, 2007, p. 146).

Para Regina Zilberman (2003, p.30), “a sala de aula é um espaço privilegiado
para o desenvolvimento do gosto pela leitura, assim como um campo importante
para o intercâmbio da cultura literária, não podendo ser ignorada, muito menos
desmentida sua utilidade”, visto que segundo Enes Filho (2018, p. 31 e 32) “[...] por
meio da literatura o indivíduo pode assumir uma postura crítico-reflexiva,
extremamente relevante a sua formação cognitiva”. Assim, a importância de se
trabalhar a literatura em sala de aula é evidente nas palavras de Teresa Colomer e
Anna Camps:
a leitura literária deve receber um tratamento específico na escola, porque,
diferentemente das demais leituras, destina-se a apreciar o ato de expressão do autor,
a desenvolver o imaginário pessoal a partir dessa apreciação e a permitir o reencontro
da pessoa consigo mesma em sua interpretação (COLOMER; CAMPS, 2002, p. 93).

Neste sentido, Colomer e Camps (2002) enfatizam a importância da escola valorizar o
texto literário e desenvolver no aluno a capacidade de se envolver e desfrutar os conhecimentos
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desse tipo de texto. As autoras afirmam que é necessário a escola garantir momentos de leitura
livre e individual, mas, principalmente, estudos coletivos e mediados pelo professor. Tais
atividades podem proporcionar a oportunidade de instigar a imaginação dos alunos, por meio
de debates que levariam ao compartilhamento de opiniões e culminaria na realização de práticas
de letramento.
Segundo Magda Soares (2004, p. 47), letramento é o “estado ou condição de
quem não apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que
usam a escrita e a leitura”. Assim, o letramento literário deve ser considerado como
o estado ou condição de quem não apenas é capaz de ler texto literário, mas dele se
apropria efetivamente por meio da experiência estética, passando da condição de
mero expectador para a de leitor literário.
Para Rildo Cosson (2014), o letramento literário na escola se diferencia da
simples leitura literária, pois no letramento literário, o foco não está somente na
aquisição de habilidades de leitura de textos literários, mas no aprendizado da
compreensão e da ressignificação desses textos, por meio da relação leitor-texto, na
qual o leitor faz um intercâmbio de conhecimentos e sentimentos com a obra escrita.
Para esse autor:
O letramento literário feito na escola se distingue com clareza da leitura literária que
fazemos independentemente dela. Quando interpretamos uma obra, ou seja, quando
terminamos a leitura de um livro e nos sentimos tocados pela verdade do mundo que
ela nos revela, podemos conversar sobre isso com um amigo, dizer no trabalho como
aquele livro nos afetou e até aconselhar a leitura dele a um colega ou guardar o mundo
feito de palavras em nossa memória. (COSSON, 2014, p. 65).

Conforme Cosson (2014), na perspectiva do letramento literário, não basta apenas o
aluno ser um simples leitor, pois a simples leitura contribui pouco para a formação de um leitor
crítico. A leitura literária, numa proposta de letramento, tem a função de ajudar o aluno a ler
melhor a si mesmo, aos outros e ao mundo, através da relação leitor-texto, uma leitura que
fornece, como nenhuma outra, os instrumentos necessários para conhecer e interagir com
competência no mundo da linguagem. Portanto, o letramento feito com textos literários
proporciona um modo privilegiado de inserção no mundo da escrita, posto que tem uma relação
diferenciada com a leitura.
Nesse sentido, o letramento literário pode ser compreendido como uma estratégia
metodológica no direcionamento, fortalecimento e ampliação da educação literária oferecida
aos alunos a fim de torná-los leitores competentes, dentro e fora do contexto escolar, capazes
de fazer o uso social da literatura. Desse modo, ao fazer uso da literatura em sala de aula, o
professor estimula o aluno a desenvolver uma prática que age como uma ferramenta no
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desenvolvimento do seu senso crítico, onde podemos ver que a leitura ultrapassa os portões da
escola, onde esse indivíduo também irá se posicionar.
Leitura do texto literário na escola
Esta investigação nos proporcionou constatar como a leitura dos textos
literários vem sendo desenvolvida nos anos iniciais do ensino fundamental, e nos
permite, também, contribuir para o aprimoramento das práticas pedagógicas dos
professores. A pesquisa nos gerou a expectativa de contribuir para um resgate da
leitura do texto literário na escola. Fazendo uma análise do planejamento das escolas
pesquisadas, vemos que existe uma preocupação com a prática de desenvolver o
gosto pela leitura, mas que, no entanto, se perde no cotidiano escolar em virtude de
algumas complicações que serão aqui apresentadas e discutidas.
Inicialmente, através da investigação da sequência didática do professor de
Língua Portuguesa da escola pesquisada, pode-se constatar que a mesma tem vários
elementos que merecem ser estudados e analisados. Dentre estes, a forma como os
textos literários são utilizados. No plano de curso, constatamos algumas alternativas
propostas para gerar nos alunos o gosto pela leitura e contribuir para o
desenvolvimento do processo de letramento literário dos alunos. Uma delas é a
seleção de gêneros textuais por bimestre para serem trabalhados em sala, em que o
professor pode ser flexível e utilizar outros gêneros, desde que não perca o foco nos
gêneros pré-determinados.
Na sequência didática analisada está definido que deve ser feita, diariamente,
pelo professor, uma leitura no início da aula de diferentes tipos de textos literários,
como romances, contos, fábulas, crônicas e poemas. Para Enes Filho (2018), o
estímulo da linguagem poética vai de encontro ao incentivo da leitura dos textos
literários, e isso depende também de como o professor emprega esse texto em seu
planejamento e atuação pedagógica na sala de aula.
Para que consigamos promover, de fato, a leitura literária na escola é
importante que o professor estimule os seus alunos a escutar a linguagem
poética, despertando, assim, seus ouvidos para a sonoridade dos versos e
que a criança descubra em si mesma os significados desses versos e neles
se encontre, refaça e se reencontre durante a leitura. (ENES FILHO, 2018, p.
87)
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O momento da leitura dos textos no início da aula é fundamental, visto que
através da leitura inicial o processo de aprendizagem do que será proposto se tornará
menos dificultoso e trará melhoras para o ato de interpretação e atribuição de sentidos
pelo próprio aluno. O planejamento demonstra que após essa leitura são levantados
questionamentos sobre o que foi lido, como os acontecimentos, a importância deles
para a história, entre outros, a fim de que os alunos se mantenham atentos e
interessados, conhecendo assim algumas estratégias de leitura do texto literário.
Neste início das aulas estabelecido nos planejamentos, percebe-se a grande
variedade de textos literários que são utilizados pela escola. Assim, é possível afirmar
que a professora de Língua Portuguesa faz o uso dos textos literários. Conforme o
planejamento, esses gêneros textuais são lidos pela própria professora em uma leitura
oral em voz alta, enfatizando aspectos do texto que será utilizado na aula.
A forma como a leitura acontece é fundamental, tendo em vista que ela pode
contribuir para o alcance dos objetivos propostos e facilitar a entrada do aluno
na busca pelos sentidos do texto. Logo, é muito importante que se realize
uma boa leitura, que seja feita com as devidas pausas, várias entonações e
outras estratégias que achar necessário para melhor entendimento, por parte
do aluno. É importante que seja uma leitura viva e dinâmica. (ENES FILHO,
2018, p. 134)

Esta forma de iniciar a aula é enriquecedora para os alunos, pois fomenta o
pensamento de que a leitura é uma prática diária e, somente assim, é possível nos
aperfeiçoar cada vez mais nela para se tornar um adulto leitor. Segundo Enes Filho
(2018, p. 31), [...] “quanto mais cedo a criança tiver contato com os livros e perceber
o prazer que a leitura produz, maior será a possibilidade de tornar-se um adulto leitor.”
Por isso, a literatura precisa estar constantemente presente no processo de ensino e
aprendizagem, principalmente nos anos iniciais, onde os alunos podem adquirir esse
gosto desde cedo, assim que começam a descobrir o mundo da leitura.
A escola pesquisada também conta com um projeto intitulado Mala Viajante,
onde o professor confecciona uma mala na qual ele coloca diversos livros de literatura
e todos os dias um aluno se responsabiliza por levar a mala para casa, escolher um
livro de sua preferência para ler e no dia seguinte levar para a sala e fazer a leitura
para todos em voz alta. Em seguida, o aluno apresenta sua opinião sobre o texto,
porque o escolheu e o que aprendeu com ele. Esse projeto é algo que vem agregando
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coisas boas aos alunos, fazendo com que muitos possam nutrir o desejo pela leitura,
uma vez que os eles sentem vontade de levar a mala para casa.
Entretanto, algumas estratégias usadas pela docentes após a leitura dos os
textos literários, dificultam o processo de aprendizagem dos alunos e pouco contribui
para a formação de leitores, pois grande parte das atividades exigidas para o trabalho
com o texto de literatura se mistura ao estudo da gramática, não enfatizando muito
estudo da literatura.
Ontem, como hoje, dificilmente conseguimos integrar o estudo da língua e o
estudo da literatura. Sempre as aulas de língua tiveram a tendência a se
concentra na gramática, estudada abstratamente, através de exemplos
soltos, de frases pré-fabricadas sob medida para os fatos gramaticais a
exemplificar ou a exercitar. (GERALDI 2006, p. 17, 18)

Por tanto, a podemos afirmar que muitos professores ainda não conseguem
fazer essa distinção, como acontece na escola pesquisada. A professora trabalha
vários gêneros, entretanto as suas estratégias de mediação, análise e interpretação
do texto valorizam muito mais sobre o uso da língua e normas gramaticais e pouco
contribui para a formação de leitores e leitoras.
No entanto, segundo os registros dos docentes, existem dois fatores que
dificultam a execução desse projeto, sendo o primeiro a falta de estímulo da família
para que o aluno desenvolva o gosto pela leitura, sendo que alguns chegam a ver
uma necessidade de que seus filhos saibam ler, mas consideram os livros de literatura
irrelevantes. Essa visão é bastante difundida entre os pais em virtude das suas
respectivas formações e da realidade em que vivem.
O segundo fator diz respeito ao número de alunos que ainda não sabem ler e
que, muitas vezes, chegam em sala alegando esquecerem os livros em casa ou
estarem doentes, a fim de evitar expor aos demais que não sabem ler. Esses alunos
recebem de duas a três vezes por semana um acompanhamento individual por
funcionários da escola que se disponibilizam para fazer leituras com eles, de livros da
preferência do aluno. Ao deixar que os alunos escolham os livros que desejam ler,
eles permitem que o aluno aprenda a ler por realmente gostar da leitura e não por
obrigação.
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Na escola também acontece a oficina de leitura para as Olimpíadas de Língua
Portuguesa. Uma vez por semana o professor organiza a sala para que os alunos se
sentem em uma roda onde o professor distribui livros de literatura variados e os alunos
fazem a leitura individual, em seguida o professor pede que um aluno se manifeste
para ler em voz alta e fazer as referidas inferências sobre o texto.
A leitura para todos não é obrigatória, assim como também não se faz com a
Mala Viajante, mas o professor deve sempre buscar incentivá-los a realizar a leitura,
mesmo que o aluno apresente dificuldade. Se um aluno não quer ler, deve haver um
motivo para isso e o professor tem o papel aqui de mostrar que não é vergonhoso não
saber ler ou ler com dificuldade, visto que só se aprende ler, lendo, praticando e só se
perde a insegurança de ler em voz alta, lendo em voz alta.
Os planejamentos evidenciam, também, que professores da escola realizam
com os alunos a produção de textos, de duas a três produções por semana.
Geralmente sobre os gêneros que estão sendo lidos e trabalhados em sala de aula,
para estimular a imaginação dos alunos e fazendo exposição dos textos produzidos
para que esses não sejam esquecidos em uma gaveta e os alunos possam ver suas
produções sendo valorizadas.
De acordo com o planejamento analisado, é perceptível que a professora
também não utiliza textos fragmentados, mas sim, se preocupa com a integridade dos
textos. De acordo com Enes Filho (2018) é importante manter a totalidade das obras
e dos textos que são trabalhados pelos professores, pois isso pode afetar na maneira
como o aluno pode interpretar e atribui sentidos, mas isso não acontece no
planeamento da referida escola. A professora sempre busca trabalhar com textos
completos e não com fragmentos de textos.
Referente a contribuição dos textos utilizados para o aprimoramento das
habilidades de compressão, pode-se afirmar que este funciona de maneira mais
satisfatória pelo que é mostrado no planejamento. Grande parte das atividades
propostas pela professora em seu planejamento é sobre interpretação dos textos.
Além de atividades que propõem o estudo da gramatica, a interpretação é um objeto
de estudo bastante ressaltado no planejamento, são atividades que orientam que os
alunos identifiquem os personagens, conflito, clímax e resolução do conflito.
Um dos gêneros textuais mais utilizados pela escola pesquisada é a poesia.
Ela está presente fortemente no planejamento da professora, que utiliza diferentes
formas de abordá-lo.
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[...] A poesia, além de ser uma linguagem bem atual, pode ser utilizada para
a formação de cidadãos críticos, podendo ser contemplada durante toda a
vida do aluno, não apenas durante sua vida escolar, mas em sua vida social
também. Poesia, assim, é compreendida como linguagem na sua carga
máxima de significado e de reflexão, poesia que tem função social, poesia de
caráter humanizador, capaz de mudar o mundo. E para tudo isso é necessário
que haja o contato constante do aluno com esse gênero literário” (ENES
FILHO, 2018, p. 84 e 85).

O contato com a poesia traz inúmeros benefícios para o desenvolvimento dos
alunos. Ela incentiva os alunos a desenvolverem bons hábitos de leitura. Nos anos
iniciais a poesia é pouco utilizada pelos professores o que pode ocasionar uma
defasagem significativa nos anos posteriores, na medida em que nesses anos, o uso
da literatura também é defasado. Além disso
[...] Para que consigamos promover, de fato, a leitura literária na escola é
importante que o professor estimule os seus alunos a escutar a linguagem
poética, despertando, assim, seus ouvidos para a sonoridade dos versos e
que a criança descubra em si mesma os significados desses versos e neles
se encontre, refaça e se reencontre durante a leitura. (ENES FILHO, 2018, p.
87)

Neste sentido, o estimulo da linguagem poética vai ao encontro do incentivo da
leitura dos textos literários e isso depende, também, de como o professor emprega
esse texto em seu planejamento e da sua atuação pedagógica na sala de aula.
Contudo, mesmo que o professor da escola pesquisada apresente em seu
planejamento diferentes textos literários, a forma como ela utiliza esses textos para
ensinar pouco contribui para o processo de aprendizagem, como também a formação
de leitores e leitoras, pois algumas estratégias não promovem nos alunos o gosto pela
leitura da literatura.
Considerações finais
Diante dos fatos abordados, pode-se concluir que mesmo que os textos
literários estejam presentes nos planejamentos e, possivelmente, na prática
pedagógica dos professores, algumas estratégias e atividades necessitam ser
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revistadas. A maneira como esses textos são utilizados demonstram uma
preocupação exagerada com conceitos gramaticais, desprezando e distanciando os
alunos da principal característica e finalidade desses textos, que é tornar os alunos
reflexivos e críticos, capazes de empregar seus conhecimentos num contexto social
complexo, tornando-se bons leitores.
Concluímos que esses fatores possibilitam a necessidade de uma nova
compreensão sobre a forma de mediação de textos literários no contexto de sala de
aula, que possa colaborar para construção de novas estratégias de abordagem de
textos literários que contribuam para a formação do aluno leitor, acrescentando-lhe o
gosto por fazer leituras literárias, fornecendo-lhe condições para que ele se beneficie
da cultura advinda desses textos, que podem transformar o aluno em um leitor mais
crítico, mais reflexivo, desenvolvendo sua capacidade discursiva.
Pode-se concluir, também, que a escola pesquisada se preocupa com a
formação de seus alunos e a perpetuação do prazer e prática da leitura de textos
literários. No entanto, a mesma se encontra exposta a problemas que estão sujeitos
a qualquer outra instituição, visto que em nossa sociedade atual ainda é muito
pequena a preocupação e existência de projetos que estimulem o pensamento crítico
diante de tal situação. Assim, acreditamos que ainda há muito o que se melhorar com
relação a leitura literária na escola, contudo, é necessária uma contínua busca por
parte dos docentes para aperfeiçoarem suas práticas e formarem leitores e leitoras de
sucesso.
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LITERATURA INFANTIL E SEU ENSINO NOS ANOS INICIAIS DA
ESCOLARIZAÇÃO
Elisa Maria Dalla-Bona
(UFPR)
Introdução
As críticas ao modo tradicional de abordar a leitura literária na escola são
bastante conhecidas: textos inadequados e pouco atraentes para os jovens leitores;
professores sem condições de fazer uma mediação qualificada (leitura em voz alta
inexpressiva, interpretação mecânica); atividades pouco instigantes após a leitura
(resposta a questionários). Os professores dos anos iniciais da escolarização
comumente improvisam as suas aulas de literatura, muitas vezes, por desconhecerem
as alternativas metodológicas que poderiam nortear seu trabalho.
Neste texto apresentamos três abordagens que têm demonstrado eficácia, ao
serem implementadas nas aulas com o texto literário, nos anos iniciais do ensino
fundamental. Trata-se do Método Recepcional, proposto por Vera Teixeira Aguiar e
Maria da Glória Bordini (1993); das Sequências Didáticas (Básica e Expandida), de
Rildo Cosson (2006); e de Dime, o enfoque proposto por Chambers (2007).
Certamente, estas abordagens não têm pretensões de serem prescritivas ou
herméticas, mas sugerem um percurso a ser adaptado pelo professor para tornar o
seu trabalho com o texto literário o mais acessível e prazeroso possível para as
crianças. Todas visam dar suporte aos professores para que despertem nos seus
alunos o prazer de explorar obras literárias dentro do seu contexto, estabeleçam
relações intertextuais, conheçam autores e ilustradores, falem sobre o que leram e
expressem seus sentimentos, e aprofundem interpretações de forma colaborativa.

O Método Recepcional
O Método Recepcional possui cinco etapas que vão desde a determinação e o
atendimento do horizonte de expectativas do leitor até a ruptura, o questionamento e
a ampliação deste horizonte. O percurso sugerido deve criar as condições para
estabelecer um diálogo, ou um ato interativo entre o texto e o leitor.
A primeira etapa é a determinação do horizonte de expectativas. Este horizonte
é constituído dos aspectos social, intelectual, linguístico, literário e afetivo do leitor.
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Nesta etapa o professor fará por meio de rodas de conversa, questionários,
entrevistas, dentre outras possibilidades, um levantamento sobre os interesses da
turma, para a partir dele provocar o atendimento do horizonte de expectativas
(segunda etapa) e, assim, trazer textos que satisfaçam suas necessidades, que
estejam em conformidade com as aspirações e em consonância com a realidade da
turma. É fundamental que os alunos estabeleçam uma identificação com os textos
literários propostos pelo professor, que se sintam motivados, que assumam uma
posição ativa perante as atividades, e à vontade para a troca de ideias. Assim, estará
lançada a base para a terceira etapa, ou a ruptura do horizonte de expectativas, que
se caracteriza pela desestrutura causada pela apresentação de um texto que difere
do que lhes foi apresentado inicialmente, seja pela estrutura, linguagem ou tema. O
professor precisa atentar para dois aspectos decisivos nesta etapa. Um refere-se à
escolha do texto, que deve preservar aspectos familiares ao leitor, para que não seja
suspensa, totalmente, a relação estabelecida na fase anterior. O outro aspecto referese à necessidade de criar atividades em torno do texto que provoquem o envolvimento
dos alunos e o prazer em serem desafiados pelo diferente, assim criando as condições
para que novas perspectivas sejam criadas para o leitor.
É importante que o professor com seus alunos avalie os avanços e as
limitações nas leituras, identificando os textos que exigiram maior esforço e reflexão,
verificando se eles levaram ao maior grau de satisfação, se provocaram a conquista
de novas perspectivas. Este processo é chamado de questionamento do horizonte de
expectativas (quarta etapa), ou a tomada de consciência dos desafios, conquistas,
habilidades desenvolvidas e dificuldades a serem superadas pelo aluno na sua
formação como leitor.
A última etapa, ampliação do horizonte de expectativas, é resultado da
experiência com a leitura literária que liberta o sujeito-leitor de uma percepção comum,
concedendo-lhe uma nova realidade.

O professor, como mediador desse processo,

deve criar condições que permitam aos alunos perceberem a expansão do seu
horizonte, reconhecendo suas potencialidades como leitores e estando abertos para
o novo, o que faz as exigências continuarem a ser intensificadas. Segundo Aguiar e
Bordini (1993, p. 91), “Significa dizer que o final desta etapa é o início de uma nova
aplicação do método, que evolui em espiral, sempre permitindo aos alunos uma
postura mais consciente com relação à literatura e à vida." Concluído o processo,
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torna-se, assim, concebível uma experiência intensa, em que a prática da leitura
literária significativa, possibilita ao próprio aluno a autonomia de fazer-se leitor.
O Método Recepcional, embora represente um caminho consistente para o
trabalho com a literatura infantil em sala de aula, tem sido pouco utilizado nos anos
iniciais da escolarização. Um bom exemplo prático da sua implementação pode ser
encontrado na dissertação de mestrado intitulada “A vez e a voz do leitor literário:
aplicação do Método Recepcional no ensino fundamental I” de autoria de Daiana Lima
Tarachuk, defendida em 2018, no Programa de Pós-Graduação em Educação: Teoria
e Prática de Ensino, da Universidade Federal do Paraná. A pesquisa foi realizada no
ano letivo de 2017, em uma turma de 3º do Ensino Fundamental I (alunos, com idade
entre 7 e 9 anos) de uma escola municipal de Curitiba.
A autora descreve a aplicação de uma unidade de ensino, apresenta as
experiências que o texto literário proporcionou aos participantes, reconstituindo-se,
em linhas gerais, o processo de construção do conhecimento literário, alicerçado nos
propósitos de cada etapa do Método Recepcional.
As etapas do método foram aplicadas em 15 aulas, totalizando 47 horas de
trabalho. Para a determinação do horizonte de expectativas, a pesquisadora realizou
rodas de conversa para detectar os gostos, interesses literários, valores e leituras
anteriores dos alunos. Constatou forte interesse pelos contos de fadas. A partir deste
levantamento e valorizando as contribuições dos alunos, elaborou o planejamento de
uma unidade de ensino. Para satisfazer os interesses da turma (atendimento do
horizonte de expectativas) apresentou seis contos de fadas clássicos para os alunos
conhecerem-nos ou recordá-los. Utilizou diversas estratégias para apresentá-los
como leitura pela professora, leitura individual, construção do mapa da história,
construção de quadro comparativo da histórias, jogo de identificação da estrutura dos
contos, reconto dentre outras.
A ruptura do horizonte de expectativas se deu com a leitura do conto A moça
tecelã, de Marina Colasanti. A escolha se deu pelo fato de dar continuidade ao uso do
gênero conto de fadas, entretanto, diferente dos clássicos lidos pela turma, a
personagem protagonista não é apresentada por suas características físicas, mas
pela sua função de tecelã. Além disso, a escrita poética da autora, bem como a
surpresa de um final inesperado, tem potencial para desestabilizar o leitor. Até mesmo
um tear foi levado para a sala de aula.
O questionamento do horizonte de expectativas se deu pela análise minuciosa
que fizeram deste conto permitindo-lhes perceber que a moça tecelã era uma
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protagonista com características diferenciadas das princesas dos contos de fadas
clássicos, bem como a personagem do marido, que vem a se tornar um antagonista,
fato que não ocorre nas histórias anteriores, o que desestabilizou o grupo e permitiu
valiosas reflexões. A professora-pesquisadora elaborou um jogo de percurso com
perguntas sobre os contos lidos, provocando a reflexão sobre as experiências
literárias anteriormente vivenciadas.
Finalmente, foram dedicadas seis aulas para a última etapa do Método
Recepcional, a ampliação do horizonte de expectativas. Fizeram uma caça ao tesouro,
com o intuito de estimular o interesse da turma para a leitura da obra O fantástico
mistério de Feiurinha, de Pedro Bandeira. Cada aluno recebeu um livro para
acompanhar a leitura. Inicialmente exploraram os paratextos. O livro foi lido aos
poucos, sendo realizada a leitura de cada capítulo numa aula. Jogaram um jogo de
adivinha para identificar as características dos personagens, desenvolveram
atividades de visualização para criar imagens mentais e cenários em suas mentes etc.
A pesquisadora conclui que:
[...] o desenvolvimento desta pesquisa possibilitou à professora-pesquisadora
uma nova perspectiva sobre o trabalho com literatura em sala de aula. Visto
que, ao fundamentar-se em uma dimensão interativa entre a obra e o leitor,
amparada pelas etapas do Método Recepcional – que possui teorias
consolidadas que o sustentam –, vislumbrou-se, com base na aplicação de
uma unidade de ensino realizada com esse grupo de participantes, uma
proposta metodológica viável para a formação do leitor literário, envolvendo
o aluno na construção de seus conhecimentos por meio de atividades
motivadoras que provocam a emancipação do sujeito. (TARACHUK, 2018, p.
201).

As Sequências Didáticas Básica e Expandida
A Sequência Didática Básica é constituída por quatro passos: motivação,
introdução, leitura e primeira interpretação. A Sequência Didática Expandida
complementa a Básica e envolve mais três passos: contextualizações, segunda
interpretação e expansão. Resumimos no que cada um destes passos consiste.
A Motivação consiste em atividade de preparação para a entrada dos alunos
no universo do livro a ser lido. É fundamental que as práticas de motivação sejam
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organizadas para estabelecerem laços estreitos com o texto a ser lido posteriormente.
Cosson (2006) cita as bem-sucedidas práticas em que os alunos devem responder
oralmente ou por escrito a uma questão ou posicionarem-se sobre um tema, e também
as abordagens lúdicas. O autor alerta que a motivação pode influenciar as
expectativas do leitor, mas não determinar a sua leitura, pois esta é muito particular.
É papel de o professor planejar e executar atividades de motivação que envolva
leitura, escrita e oralidade.
A Introdução consiste na apresentação do autor e da obra. Cosson (2006)
alerta para os cuidados a serem tomados pelo professor: a apresentação do autor não
deve ser longa e expositiva, com excesso de detalhes biográficos, pois “é suficiente
que se forneçam informações básicas sobre o autor e, se possível, ligadas àquele
texto” (p. 60); é importante que o professor desperte a curiosidade do leitor e justifique
os motivos da escolha daquela obra, evitando fazer uma síntese da história e, assim,
eliminando o prazer da descoberta; é fundamental apresentar fisicamente a obra aos
alunos e explorar os seus paratextos (orelhas, contracapa, prefácio), além de provocálos para que levantem hipóteses sobre o texto.
A Leitura consiste na leitura propriamente dita e também envolve o
acompanhamento da leitura. O professor deve acompanhar o processo de leitura para
auxiliar os alunos em suas dificuldades. Um texto extenso prioritariamente deve ser
lido extraclasse, mas “durante esse tempo, cabe ao professor convidar os alunos a
apresentar os resultados de sua leitura no que chamamos de intervalos” (COSSON,
2006, p. 62). Há diferentes atividades a serem propostas como intervalos: leitura
conjunta de um capítulo ou trecho de capítulo; conversa com a turma sobre o
andamento da história; leitura de outros textos menores que tenham alguma ligação
com o texto maior e que “teçam aproximações breves entre o que já foi lido e o novo
texto” (COSSON, 2006, p. 63). Com os intervalos o professor poderá perceber as
dificuldades de leitura dos alunos e ajudá-los a resolvê-las ou a equacioná-las.
A Primeira interpretação consiste em o aluno externar a sua apreensão global
da obra. É um momento de introjeção da obra na história de leitor do aluno. Após a
leitura da obra, o leitor sente a necessidade de falar sobre o que leu e expressar o
que sentiu. É aconselhável que o professor evite intervir, assim cada leitor pode se
sentir à vontade para expressar as suas opiniões a respeito da obra lida. As
intervenções do professor devem se limitar a provocar os alunos que fizeram uma
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leitura superficial e as reelaborarem, sempre tomando cuidado em respeitar a leitura
feita pelo aluno.
A Contextualização consiste em ler a obra dentro do seu contexto. Cosson
sugere sete contextualizações, mas ressalta que há muitas outras possíveis: teórica
(procurar explicitar as ideias que sustentam ou estão encenadas na obra), histórica
(abre a obra para a época que ela encena ou o período de sua publicação), estilística
(estilos de época ou períodos literários), poética (estruturação ou composição da
obra), crítica (trata da recepção do texto literário), presentificadora (relações do tema
com o presente) e temática (falar sobre o tema ou os temas tratados na obra).
A Segunda interpretação objetiva a leitura aprofundada de um dos aspectos da
obra (personagem, tema, estilo, relação com questões históricas ou contemporâneas
etc.) que conduz a um aprofundamento da interpretação inicial. Deve resultar em
compartilhamento da leitura. É fundamental que seja feito o registro final que evidencie
o aprofundamento da leitura. Cosson recomenda o registro por escrito e a publicização
do trabalho (exposição, confecção de livro etc.), para divulgar a diversidade de
interpretações e percepções possíveis sobre uma mesma obra.
A Expansão: concluída a leitura, com a mediação do professor, é o momento
de investir nas relações textuais, ou intertextualidade. É quando professor e alunos
propõem novas leituras que propiciem o estabelecimento de relações da obra lida com
as que lhe são anteriores. É um trabalho essencialmente comparativo.
As Sequências têm sido amplamente utilizadas no ensino fundamental, neste
texto destaco duas dissertações defendidas no Programa de Pós-Graduação em
Educação: Teoria e Prática de Ensino, da Universidade Federal do Paraná.
“Letramento literário no início da escolarização: estímulo à reflexão, humanização e
construção de sentidos” (2019), de Franciele Caroline Pansolim, traz um relato sobre
a implantação da Sequência Didática Básica numa turma de 1º ano do ensino
fundamental I, da Rede Pública de Ensino de Curitiba. ““Trabalha e teima, e lima, e
sofre, e sua”: letramento literário no ensino fundamental” (2018), de Camila Augusta
Valcanover, apresenta a implantação da Sequência Didática Expandida em três
turmas de 6o ano de uma escola pública de Curitiba.
Na experiência de Pansolim foram selecionadas quatro obras literárias: A velha
a fiar, adaptação de Sandra Regina Félix; Os fantásticos livros voadores de Modesto
Máximo, de Willian Joyce; Eu queria ter..., de Giovanna Zoboli e Simona Mulazzani;
Um dia na vida de Amos McGee, de Philip C. Stead. As quatro obras têm, de certa
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forma, uma ligação entre elas, uma vez que possuem, em suas histórias, pessoas
idosas ou animais. Assim, apesar de serem quatro sequências básicas de leituras, as
aulas não ficaram fragmentadas, houve sempre uma continuação do trabalho,
possibilitando uma produção final que reuniu aspectos de todas as histórias lidas.
Nas atividades organizadas puderam explorar elementos paratextuais; ouviram a
leitura das histórias pela professora; compartilharam ideias e interpretações;
recontaram as histórias; ouviram músicas relacionadas às histórias; analisaram
ilustrações; assistiram vídeo que possibilitou novas inferências sobre uma história;
viveram experiências de leitura no ambiente da biblioteca; construíram inferências e
aprenderam a cooperar dentro do grupo; expressaram seus sentimentos;
desenharam ilustrações; estabeleceram relações entre o texto e as ilustrações;
criaram um livro coletivo com fotos, ilustrações e uma história criada pela turma;
estabeleceram intensas conexões intertextuais e com situações de suas vidas;
desenvolveram a capacidade de argumentar e defender suas ideias, o que mostrou
a construção de comunidade de leitores, que respeitam a opinião alheia e também
sabem argumentar.
Pansolim conclui que a sequência básica contribuiu significativamente para a
construção de sentidos e reflexões pelos jovens leitores, permitindo que
relacionassem as leituras com as suas experiências pessoais, fizessem conexões dos
textos com outros textos e com seus conhecimentos prévios. “Os estudantes
construíram sentidos para as lacunas encontradas ao longo dos textos literários e
reconheceram as diferentes possibilidades de leituras presentes em um livro ilustrado”
(PANSOLIM, 2019, no prelo). Eles ampliaram seu autoconhecimento e seu repertório
de argumentos, tornando-se mais críticos
A Sequência Didática Expandida, desenvolvida por Valcanover, visava criar as
condições para que os alunos do 6º ano lessem A terra dos meninos pelados, de
Graciliano Ramos. Como preparação para a entrada na obra literária (primeiro passo:
motivação) assistiram ao curta-metragem de animação Os fantásticos livros voadores
do senhor Morris Lessmore. A escolha da animação deveu-se ao fato de trazer novas
linguagens e novos recursos que permitiram experienciar o caráter humanizador da
arte e da literatura, povoando o imaginário e ao seu tema que reforça a importância
da leitura e da literatura para a formação do cidadão. Para a apresentação do autor e
da obra (segundo passo: introdução) foram analisados os paratextos do livro (capa e
contracapa). Depois, durante algumas aulas foram (terceiro passo) lendo A Terra dos
Meninos Pelados, esta leitura foi feita em voz alta pela professora e intercalada com
os alunos lendo as falas dos personagens. Seguindo o sugerido por Cosson (2006) a
leitura da obra foi entremeada com intervalos entre as aulas para apresentar gêneros
textuais diversificados, promover a pluralidade, a intertextualidade, enriquecer o texto
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principal e verificar o progresso da leitura, assim, os alunos ouviram música, leram
poemas e analisaram uma charge provocando a reflexão sobre a compreensão do
homem e suas peculiaridades, discutiram sobre a necessidade de aceitação das
pessoas sem discriminação. Findada a leitura da obra na íntegra, foi realizada a
primeira interpretação (quarto passo) por meio de uma espécie de entrevista entre
duplas de alunos, iniciando com um debate sobre suas impressões de leitura, depois
registrando por escrito a opinião do colega.
A partir dessa primeira interpretação, Cosson (2006) sugere uma série de
atividades que visam à verticalização da leitura, por meio de contextualizações (quinto
passo), que ocorreu por meio de entrevista dos alunos aos seus pais para
compararem a infância de hoje, com a dos pais (décadas de 70 e 80) e a de Raimundo
(década de 30); pesquisaram no laboratório de informática as biografias de Graciliano
Ramos e de Roger Mello (ilustrador da edição utilizada) e sobre as edições, prêmios
e traduções que A terra dos meninos pelados já recebeu; estudaram a arquitetura do
texto (personagens, espaço, narrador, tempo, enredo). Analisaram as ilustrações
presentes na obra; a linguagem usada pelo autor; estudaram textos sobre intolerância
e bullying e discutiram a atualidade da obra de Graciliano Ramos.
Como sexto passo da sequência didática expandida (segunda interpretação) foi proposto
que escrevessem, livremente, o seu final para a obra de Graciliano Ramos.
Para chegar ao sétimo passo, a expansão, foi realizada a leitura dramatizada
da obra Ernesto, de Blandina Franco, pois também aborda o tema da exclusão e do
preconceito. A confluência promovida entre as linguagens verbal, imagética e
dramática permitiu aos alunos usufruírem de momentos prazerosos e de fruição da
leitura.
Valcanover (2018) conclui que a organização do trabalho a partir da sequência
didática expandida provocou uma transformação nos estudantes, inicialmente
resistentes à leitura literária, que acabaram aderindo muito bem às leituras e
mergulhando na obra de Graciliano Ramos.
Dime
Aidan Chambers apresenta o que ele chama de enfoque "Dime". Trata-se de
uma maneira de formular certo tipo de perguntas aos estudantes para motivá-los a
conversar sobre suas leituras literárias. O enfoque se ocupa de como os adultos
ajudam as crianças a deleitar-se com os livros, oferecendo-lhes contextos e atividades
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organizadas para estimulá-los a ler com avidez e reflexivamente. A conversação de
Dime é uma maneira de dar forma aos pensamentos e às emoções suscitadas pela
leitura literária. Este enfoque põe em primeiro plano a experiência do leitor ao ler o
texto e compartilhá-la com outros leitores.
Em Dime tudo começa com a seleção de um livro que tenha um tema capaz de
suscitar uma conversação entre professor e estudantes. A essência do processo está
em falar sobre literatura, de forma que nesta comunidade de leitores todos escutam o
que os colegas têm a dizer, sobre seu prazer ou não pela leitura, seus sentimentos,
pensamentos e lembranças. Para desenvolver uma prática como esta, os professores
necessitam de um repertório de perguntas que ajudem os leitores a falarem sobre
suas leituras, que lhes desperte o desejo de colaborar com o diálogo, uma vez que
não se trata de um interrogatório.
Chambers (2007) alerta para a necessidade de o professor conhecer muito bem
o livro antes de falar sobre ele com seus alunos: temas a tratar, ideias, linguagem e
imagens, incitadores da memória etc. Quanto mais se conhece o livro, melhores são
as condições de formular questões instigantes.
A seleção dos livros não deve ser arbitrária, nem calcada em impulso do
momento. O professor deve atualizar-se regularmente, o que pode ser conseguido
com consultas periódicas a livrarias, sites, editoras e a outros adultos facilitadores
para compartilharem leituras e estratégias de ensino. O professor, ao escolher um
livro para ler com seus alunos, deve considerar alguns aspectos: o tempo disponível,
pois uma conversação literária do tipo Dime toma bastante tempo; o texto não pode
ser banal ou de difícil compreensão, mas adequado para as características da turma
e as sugestões de leitura dos alunos devem fazer parte da seleção de livros.
As conversações são informais e inseridas numa prática cotidiana de leituras.
O caminho proposto para o entendimento do sentido de um texto lido começa com os
estudantes falando o que pensam que sabem sobre um texto, com o propósito de
descobrir o que não sabem que sabiam. É importante sempre avaliarem as leituras
feitas: quanto da atenção demandou, houve partes que não gostaram, qual parte
provocou reflexão, emoção, ativou memórias de vida e de outras leituras, ensinou
coisas que não sabiam etc. Também é importante avaliarem a adequação da
estratégia de leitura utilizada: leitura em classe, em voz alta, leitura independente,
releitura.
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Dime tem êxito porque põe em primeiro plano a importância da experiência do
leitor ao ler o texto e compartilhar a experiência com outros leitores igualmente
qualificados. Chambers (2007) sugere que diferentes níveis de perguntas façam parte
da conversação, podendo ser perguntas básicas, gerais e especiais.
As perguntas básicas são aquelas que os fazem pensar sobre o que o
desconcertou e provocou satisfação. As perguntas gerais são aquelas no âmbito da
linguagem e das referências, elas proporcionam comparações e suscitam ideias,
informações e opiniões que apoiam a compreensão. Um exemplo: Vocês leram outra
história como esta? Quando viu este livro pela primeira vez, pensou em que tipo de
história leria? Após a conversação, há algo dito pelos colegas que te surpreendeu?
As perguntas especiais: Conseguem falar sobre em quanto tempo transcorreu a
história? Ela é sobre quem? Que personagem te interessou mais? Onde ela se passa?
A professora precisa se preparar previamente para criar perguntas relevantes.
Com o tempo todos (professor e alunos) assumem o papel de perguntadores e
replicadores.
No Brasil, Rosa Maria Hessel Silveira, da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul, tem publicado com seus parceiros de pesquisa interessantes experiências com
Dime, em escolas de ensino fundamental. Neste trabalho cito apenas duas delas:
“Invisibilidade social e leitura literária de crianças – um estudo sobre “Os Invisíveis””
(2018) e “O pato, a morte e a tulipa – Leitura e discussão de um livro ilustrado
desafiador com alunos dos anos iniciais” (2019).
No primeiro texto, Silveira, Mello e Barbosa (2019) apresentam um recorte dos
dados produzidos pelos alunos entre nove e 12 anos do 4º e 5º anos do Ensino
Fundamental de escolas públicas de Porto Alegre – RS a partir do trabalho com o
livro “Os Invisíveis”, de Tino Freitas e Renato Moriconi. A obra tem inspiração
realista e aborda a invisibilidade de pessoas com quem deparamos cotidianamente
como o carteiro, o lixeiro, o varredor de rua, o artista de rua. Mostra também a
invisibilidade do próprio protagonista, um menino, muitas vezes ignorado pelos pais.
Os efeitos são percebidos no desenvolvimento do menino, que se torna um adulto
que também passa a não mais perceber a existência de outras figuras que estão à
margem da sociedade, excluídas.
A sessão de trabalho com a obra Os Invisíveis teve como preocupação, especificamente,
promover a articulação das vivências do personagem menino, o protagonista que via os
invisíveis, com as experiências cotidianas das crianças - tanto no sentido de elas retratarem
cenas com pessoas invisíveis quanto de revelarem situações em que elas mesmas se sentiram
dessa forma.
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Relatam como foram realizadas as sessões de leitura da obra e os encaminhamentos das
sessões de conversa sobre a obra, a partir de perguntas desencadeadoras que suscitaram relatos,
diálogos, interpretações, discussão não só do texto lido, mas também de problemas cotidianos
e como várias crianças se sentem invisíveis. Informam que a atividade proposta retoma os
sentidos do texto “e aponta para sentidos inesperados – tanto no que diz respeito ao tema da
invisibilidade no contexto de uma turma de 5º ano, quanto para a relevância de narrativas
desafiadoras em turmas de anos iniciais” (SILVEIRA; MELLO; BARBOSA, 2019, p. 331).
Destacam do trabalho pedagógico implementado nas sessões a importância da
conversa posterior à leitura embasada nas orientações de Chambers (2007), em que
puderam compartilhar sentidos entre os leitores. “A tese do autor é de que “conversar”
sobre o que se leu é uma atividade enriquecedora, que pode ser mediada
proficuamente por professores e deveria ser feita com regularidade” (SILVEIRA;
MELLO; BARBOSA, 2019, p. 319). Conseguiram com esta experiência constituir uma
conversa cooperativa, na qual os leitores descobriram coisas além “das que cada um
descobriria sozinho” (CHAMBERS, 2007, p. 10 apud SILVEIRA; MELLO; BARBOSA,
2019, p. 320).
O segundo artigo citado tem como objetivo analisar a recepção e a discussão
do livro ilustrado “O pato, a morte e a tulipa”, de Wolf Erlbruch, com base em um
trabalho de leitura realizado com duas turmas de 4º ano de ensino fundamental em
escolas públicas de Porto Alegre-RS. Relatam no artigo, com base nas teorias de
Chambers, experiências de conversação sobre a leitura. Como resultado perceberam
que as crianças se lançam na desconstrução ou pelo menos no questionamento de
algumas de suas convicções prévias sobre a morte. A conversação acabou
estimulando as crianças a adentrarem às questões mais filosóficas ou existenciais
propostas na narrativa.
Considerações Finais
Atuo como professora universitária no curso de Pedagogia há mais de 25 anos,
além de orientar trabalhos de pós-graduação em educação desenvolvidos em escolas
de ensino fundamental. Antes disto, trabalhei quase 10 anos como professora de anos
iniciais da escolarização. Essas experiências me levaram à constatação da falta de
norte no trabalho pedagógico escolar na formação de leitores literários. Este problema
é criado nos cursos de formação de professores, em que a formação do leitor não é
questão nem suficientemente, nem adequadamente tratada.
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A abordagem do texto literário em sala de aula necessita de um professor que
tenha condições de adentrar a uma obra deste gênero e domine metodologias de
abordagem do texto literário adequadas para a formação do jovem leitor. Neste texto
apresentamos algumas possibilidades que podem alicerçar e alavancar um trabalho
coerente com os desafios da educação contemporânea.
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MEDIAÇÃO DE LEITURA E HISTÓRIA DE LEITORES
Daniele Rodrigues do Nascimento
(SEDUC-PA)
Nilo Carlos Pereira de Souza
(PPGED-UFPA)
Vozes que nascem da leitura literária
Quando no início de 2017 começamos a desenvolver o projeto de pesquisa
intitulado “Mediação de leitura: teoria e prática” tínhamos a intenção de colocar em
prática estratégias de mediação de leitura literária dentro do espaço escolar. Nossa
principal meta era chegar a uma compreensão do fenômeno da mediação em situação
real de sala de aula com todas as problemáticas que envolvem o sistema público de
ensino. No final de 2018, ano previsto para o término da pesquisa, chegamos a alguns
resultados que foram para além de nossas expectativas. Desenvolvido pelo Grupo de
Estudos Literários na Amazônia e Formação de Leitor (GELAFOL-UFPA), o projeto
fechou parcerias com quatro escolas públicas situadas na periferia de Belém-PA. No
total, foram 7 turmas trabalhadas, contabilizando cerca de 227 alunos regularmente
matriculados. É preciso acrescentar, que todas as escolas trabalhadas apresentavam
um evidente estado de sucateamento, com a falta de investimento: salas quentes e
ambientes barulhentos; sem espaços apropriados para bibliotecas ou salas de leitura;
algumas sem merenda escolar, etc. A pesquisa realizou entrevistas semi-direcionadas
com alunos que participaram de um clube de leitura criado no desenvolvimento do
projeto. No total foram 76 entrevistas, algumas realizadas no início do ano letivo, com
o começo das ações; outras, no final.
Durante os primeiros contatos com a direção e com a coordenação das escolas
selecionadas, foi possível fazer uma avaliação prévia do espaço físico e do contexto
social em que iríamos atuar. Também foi possível estabelecer os acordos e a
contrapartida das escolas. Assim conseguimos reservar horários, espaços e
equipamentos que as escolas poderiam fornecer. Dentro os critérios de seleção,
escolhemos trabalhar com as “piores” turmas, as que continham os “piores” alunos –
na concepção dos professores e coordenadores. Em todas as escolas criamos um
clube de leitura, desenvolvendo dois tipos de ação: a leitura dramatizada – leitura
fluente realizada pelo pesquisador com o acompanhamento da leitura silenciosa pelo
aluno – e a contação de história – transmissão de histórias contadas pelo pesquisador
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sem o texto escrito. Para a criação do clube de leitura, contou-se com a parceria de
uma professora que cedia parte de sua carga horária, ao mesmo tempo em que fazia
o acompanhamento do projeto. Assim, tinha-se um dia fixo na semana em que o clube
da leitura era realizado. Para que o projeto fosse desenvolvido na turma, acordamos
com os alunos duas regras básicas: a) no momento da leitura, todos tinham de ler; b)
quem desejasse falar após a leitura, deveria levantar a mão para que o debate fosse
organizado.
Obviamente, sabíamos que o projeto poderia sofrer resistência, sendo
entendido pelos alunos como mais uma ação que resultaria em tarefas escolares.
Dessa feita, os alunos também tinham a liberdade de sair da sala e não participar da
leitura, situação que ocorreu poucas vezes. Mesmo assim, incluímos nas estratégias
de mediação de leitura o processo de conquista desses alunos, momentos em que
eles puderam perceber que havia uma proposta diferenciada das que eles comumente
encontravam no dia a dia da escola. Assim, com o passar do tempo, os mesmos
alunos que abandonavam a sala, passaram a frequentar o clube de leitura – não raro,
esses alunos se tornavam os mais assíduos. Esse processo de conquista demorou o
tempo necessário para que os alunos ganhassem confiança nos pesquisadores.
Michèle Petit diz que a formação de leitor é um encontro entre um leitor inexperiente
e um mediador.
O gosto pela leitura não pode surgir da simples proximidade material com os
livros. Um conhecimento, um patrimônio cultural, uma biblioteca, podem se
tornar letra morta se ninguém lhes der vida. Se a pessoa se sente pouco à
vontade em aventurar-se na cultura letrada devido à sua origem social, ao
seu distanciamento dos lugares do saber, a dimensão do encontro com um
mediador, das trocas, das palavras “verdadeiras”, é essencial (PETIT, 2008,
p. 185).

A proposta do clube de leitura passou a ser mais do que uma simples ação de
leitura nas escolas, tornou-se um ambiente onde era possível trocar experiências de
leitura e de vida. A leitura das obras e as conversas que suscitavam ganharam a
dimensão de um espaço coletivo onde os alunos podiam discutir, falar de suas
angústias e insatisfações. Ao mesmo tempo em que falavam sobre as personagens
ou situações lidas, eles traziam à tona histórias vividas, algumas hilárias, outras
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dramáticas, todas importantes para compor aquele quadro de narrativas. De fato,
como esclarece Petit:
[...] ler permite ao leitor, às vezes, decifrar sua própria experiência. É o texto
que "lê" o leitor, de certo modo é ele que o revela; é o texto que sabe muito
sobre o leitor, de regiões dele que ele mesmo não saberia nomear. As
palavras do texto constituem o leitor, lhe dão um lugar (PETIT, 2008, p. 38).

O nosso clube de leitura passou a ser o lugar daquelas crianças e jovens que
interagiam com as obras literárias. Um lugar de acolhimento que fez com que os
alunos voltassem a ter voz. Em sua pesquisa intitulada “Clube de leitura e formação
de leitores literários: entre mediações e interações na educação escolar” (2019), Ana
Lídia Maracahipe investigou as contribuições do clube de leitura para a formação dos
alunos em uma das escolas incluídas pelo GELAFOL. Maracahipe selecionou dez
entrevistados de uma turma do 2º ano do Ensino Médio e analisou a mudança no
discurso de cada um ao se referir à prática de leitura. No quadro abaixo, a
pesquisadora demonstra algumas dessas mudanças entre o antes e o depois do clube
de leitura:
ALUNO

ANTES DA AÇÃO

Carolina

Antes do projeto, não tinha o “Eu fiquei com alguns na minha
costume de ler

COM A AÇÃO
cabeça (+). Aquele da mulher que
vendia os filhos”.

Cecília

Antes do projeto, lia textos de “Depois das leituras que eu comecei a
autoajuda

fazer, melhorei a minha escrita, meu
diálogo começou a melhorar, comecei
a

falar

melhor.

Então

a

leitura

influenciou muito na minha vida,
durante esse tempo (+)”.
Clarice

Antes do projeto, não costumava "Acho que eu gostei da cartomante e
ler textos, embora tivesse acesso do gato [preto]”
facilitado aos livros em casa

Cora

Antes do projeto costumava ler, “Quando eu não estou descansando,
embora não se considera leitora ou estudando para eliminar algumas
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por não ter tanto tempo para se matérias, eu leio alguma coisa, algum
dedicar ao processo
Eneida

livro no meu celular".

Antes do projeto, suas leituras “E eu vejo que muitos deles vêm pela
aconteciam preponderantemente leitura, é pelo clube da leitura. (..). E
em

ambiente

familiar, depois, eles ainda ficam debatendo

principalmente por influência da com a gente sobre o texto (...). É bem
mãe

divertido poder discutir com teus
amigos”.

Graciliano Antes do projeto, não tinha “É a primeira vez que eu leio. Eu gosto
experienciado o ato da leitura

de ler, essas leituras que vocês estão
fazendo aqui (inaudível)”

Manuel

Antes do projeto, não gostava “Eu não gostava muito de ler, mas
tanto do ato da leitura

com vocês incentivando a gente, eu
fui gostando. Eu vou levar isso para o
resto da vida’.

Castro

Antes do projeto, não tinha o “Até que eu estou gostando, por que
costume de ler

eu estou pegando melhor a mania da
leitura”.

Monteiro

Antes do projeto, não havia “Eu realmente estou gostando muito,
vivenciado

experiências

leitura
Casimiro

Antes

de por que acaba trazendo culturas de
outros lugares

do

projeto,

considerava leitor.

não

se “(...)eu gosto do que andam lendo aí
na sala (...)”.

Fonte: Elaborado pela autora, com base nas entrevistas (MARACAHIPE, 2019, pp. 125, 126)

Os primeiros resultados que a pesquisa de Maracahipe chegou foi uma
significante mudança no perfil dos alunos. Eles passaram a se reconhecer leitores.
Carolina reconhece que “não tinha o costume de ler” e se recorda dos textos que leu
no clube de leitura. Já Cecília deixou de lado os textos de auto-ajuda e passou a entrar
em contato com textos indicados pelos pesquisadores. Ela também admite que as
novas leituras ajudaram no desempenho de sua comunicação. Para Clarice a leitura
não era algo que ela procurava de forma espontânea, mesmo tendo “acesso facilitado
aos livros em casa” – nesse caso, o projeto introduziu um sentido ao ato de ler. A
aluna Cora passou a se reconhecer leitora após as ações do clube de leitura. Na
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concepção de Eneida, a leitura era uma prática reservada ao contexto familiar. Com
a participação no clube de leitura, ela percebe que ler pode ser também algo feito com
pessoas fora do círculo da família. Eneida ainda acrescenta que a leitura pode ser um
momento divertido de interação. Para Graciliano o clube da leitura inaugura uma
prática inédita na sua vida. Na fala de Manuel existe um momento antes e depois do
clube de leitura, onde há uma mudança significante no modo de conceber o ato de
ler. O mesmo acontece com Castro que gradativamente foi “pegando melhor a mania
da leitura”. Monteiro

indica que a leitura ampliou sua bagagem cultural.

Fechando o bloco de depoimentos, Casimiro revela: “gosto do que andam lendo aí na
sala”, indicando que ele reconhece um valor nas práticas de leitura vivenciadas no
clube.
Em todos os depoimentos percebemos não apenas uma mudança positiva na
concepção dos alunos no tocante ao ato de ler, mas sobretudo uma liberdade para
falar das experiências vividas a partir do clube de leitura. De fato, o trabalho com a
leitura literária realizado pelo GELAFOL em sala de aula abriu espaço para que os
alunos dessem vazão as suas histórias de vida. Na concepção de Cecília Bajour:
Se a escuta da qual falaremos em detalhes for mobilizadas em um encontro
coletivo de leitura graças a uma mediação que qualifique a “levantada de
cabeça” de cada leitor – suas associações pessoais, ideias, descobertas e
interpretações –, isso poderá se materializar em um ato em que todos os
participantes terão a possibilidade de socializar significados (BAJOUR, 2013,
pp. 21, 22)

O que Bajour apresenta é um fiel quadro do que geralmente acontece quando
proporcionamos o encontro do leitor em potencial com o texto literário. O caráter
literário da linguagem tem o poder de alcançar com maior intensidade lugares
subjetivos os quais a linguagem cotidiana não consegue chegar:
Na leitura de textos artísticos, as perguntas, a instabilidade e o caráter
provisório das respostas, a possibilidade de criar e recriar mundos a partir do
que foi lido, o estranhamento em face do conhecido e do desconhecido se
entrelaçam mais do que em outros discursos, com o jogo sempre aberto das
formas (BAJOUR, 2013, p. 25).

Por vezes, ao falarem dos textos que leram no clube, os alunos relacionavam
com acontecimentos do seu cotidiano na escola. Assim, observamos a visão dos
alunos sobre o contexto escolar, quase sempre, falas que denotam insatisfações: “A
sala que eu estudo de manhã não tem ventilador, está suja, isso é muito ruim”; “Não
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gosto do banheiro e da sala que é muito quente, muito barulhenta”; “Poderia ser
melhor, porque às vezes eles [os professores] tratam a gente, sei lá... quando a gente
pede alguma explicação eles não dão, eles dão aquela resposta na cara, falam que
só explicam uma vez”; “Eu sempre sofri bullying. Não tem uma pessoa que vá dizer
que nunca sofreu”; “Logo quando eu cheguei, em 2016, eu comecei a ir para a
diretoria, porque uma menina me ameaçou. Aí foi que o diretor chamou a polícia”.72
Os relatos dos alunos foram ganhando outras dimensões. Assim, não demorou
muito para ouvirmos as experiências vivenciadas fora da escola. Os depoimentos dos
alunos foram se alargando, entrando na esfera familiar. Em muitos casos, eles
começavam com um comentário sobre algum texto lido dentro do clube de leitura, mas
acabavam invadindo as lembranças mais íntimas. Em certa altura da entrevista,
Ronaldo (17 anos de idade, aluno do 7º ano),73 ao se remeter ao conto “A caolha”,
de Júlia Lopes de Almeida, diz: “Eu gostei muito”. E mais adiante revela: “Eu conheço
meu pai, mas não me dou bem com ele. Minha mãe... eu não vou muito a casa dela”.
As reflexões de Ronaldo parecem ser desconexas se não levarmos em conta que o
texto de Júlia Lopes narra a história de uma relação conflituosa entre mãe e filho, em
virtude de um defeito:
O seu aspecto infundia terror às crianças e repulsão aos adultos; não tanto
pela sua altura e extraordinária magreza, mas porque a desgraçada tinha um
defeito horrível: haviam-lhe extraído o olho esquerdo; a pálpebra descera
mirrada, deixando, contudo, junto ao lacrimal, uma fístula continuamente
porejante (ALMEIDA, 2000, p. 38).

A rejeição da mãe pelo filho no conto em questão era proveniente de um defeito
físico. Ao relatar sobre sua relação com os pais, Ronaldo demonstra que o desapego
entre eles era de outra ordem. No fundo, o sentimento que fazia com que o filho
recusasse a própria mãe na narrativa de Júlia Lopes era um sentimento de vergonha,
principalmente porque era dela que ele herdara a alcunha de “filho da caolha”. De
contra partida, Ronaldo revela uma história inversa, pois em seu relato demonstra que
os pais é que o teriam rejeitado: “Meu pai não se importa [comigo]. Minha mãe faz os

72 Falas gravadas e transcritas dos alunos durante as entrevistas.
73 Com o objetivo de conservar a identidade das crianças e jovens, iremos continuar
usando nomes fictícios para denominar os entrevistados.
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bicos dela”. Aos poucos, Ronaldo vai contando sua história, sempre de cabeça baixa,
sem nem olhar para o pesquisador, com uma voz, ao mesmo tempo, séria e
indiferente. Assim, fomos descobrindo que ele era mais um jovem criado pela avó,
com um histórico de repetência e isolamento social. Isolamento porque, a cada ano
em que permanecia no 7º ano, ele se afastava mais em idade dos outros colegas. A
narrativa de Ronaldo revela mais do que uma história de um aluno que vem de uma
família desestruturada. Percebemos um sentimento de impotência diante da
indiferença do sistema escolar. No fundo a escola não atende as suas expectativas e
necessidades. Esse sentimento fica claro quando ele responde se gosta ou não da
escola: “Mais ou menos. Eu esperava mais... Alguns [professores] sabem lidar com a
gente, sabem conversar, mas a maioria não. Eles não conversam com a gente. Está
faltando respeito, eu acho”.
Uma história parecida com a de Ronaldo, contou Amanda (14 anos de idade,
7º ano). Ela relata que é criada pelos avós, que não tem uma boa relação com os pais
e que também não se sente acolhida pela escola. No entanto, Amanda consegue
perceber que o problema não seria com a escola propriamente dita, mas com algumas
pessoas que fazem parte dela. Quando perguntada como é a relação com a direção
da escola, a aluna é categórica: “É ruim. Falta educação com os alunos”. Amanda se
lembrou da história da mitologia grega: a guerra dos Titãs.74 Aquela era a primeira
vez que Amanda tinha participado no clube da leitura. Ela estava afastada da escola
e voltou a frequentar justamente motivada pela história contada na sala de aula: “Foi
bom porque me motivou a ler e voltar para sala de aula”. Amanda revela que sua
relação com a escola, mesmo não sendo como gostaria que fosse, ainda assim era
melhor aquilo do que sua convivência com os pais: “Minha mãe aparece de vez em
quando [lá em casa]. Meu pai não. Mas seria bom mesmo que eles não fossem”. Só
lembrando que o mito grego citado por Amanda é a história da disputa pelo poder
entre um pai e filho.
As falas de Amanda e de Ronaldo surgem entrecruzadas com as histórias que
eles resgatam pela memória. As reminiscências garantem aos alunos um caminho
74 Narrativa retirada do livro As melhores histórias da mitologia: deuses, heróis,
monstros e guerras da tradição greco-romana, de A. S. Franchini e Carmen
Seganfredo.
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que revelam suas próprias histórias. Da mesma feita, surgiram outras narrativas, tão
verdadeiras quanto as que líamos no clube da leitura, pois elas ressurgiam
impregnadas de experiências reais. Durante o clube de leitura, os alunos entraram em
contato com muitos textos literários, em sua maioria conto, dos mais variados estilos.
Com isso, foi possível despertar em sala de aula os mais diversos sentimentos entre
os alunos: terror, romance, drama, tristeza, alegria, etc. Após cada seção de leitura,
os alunos se sentiam estimulados a compartilhar com a turma suas impressões. As
leituras transbordavam novas narrativas, onde as personagens principais eram as
crianças e jovens que narravam:

Fonte: acervo do GELAFOL (2018)

Dentre os tipos de narrativas que mais atraiam os alunos, os contos que
suscitavam o sentimento de medo eram os mais solicitados. Assim, lemos os
clássicos: “O gato preto”, de Edgar Allan Poe, e “A pata do macaco”, de William
Wymark Jacobs. Mas também lemos “A feiticeira”, de Inglês de Sousa, e “Crianças a
venda. Tratar aqui”, de Rosa Amanda Strausz. A tensão causada pelas histórias
facilitava algumas estratégias de leitura, que intensificavam o clima de suspense. A
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performance de voz aliada ao fundo musical dramático e à sonoplastia alimentavam
a imaginação dos alunos. Desta feita, fomos nos surpreendendo com as histórias
sobrenaturais que eles traziam. Alex (11 anos de idade, 6º ano escolar) contou seu
encontro com o sobrenatural do seguinte modo:
Uma vez nós fomos morar em uma casa alugada. Os visinhos falaram que
uma pessoa tinha morrido lá. Aí eu estava dormindo e acordei com sede. Fui
beber água, mas a cozinha ficava em uma área fora de casa. Foi quando vi
tipo um vulto passando. Aí eu lembrei da velha que tinha morrido lá. Fiquei
paralisado. Aí eu vi uma velha passando com uma vela na mão (Transcrição
da fala de Alex).

Na narrativa de Luciana (12 anos de idade, 6º ano escolar), percebemos a
presença do fantástico – na concepção de Todorov75 –, pois ela não deixa claro se
foi ou não um acontecimento sobrenatural:
Eu estava em casa com minha irmã e senti um aperto no coração. Minha irmã
perguntava o que eu estava sentido, mas eu não sabia explicar. Aí eu só
lembro de ter desmaiado. Quando eu acordei, minha irmã me disse que nosso
tio tinha levado um tiro no peito. Ninguém sabia o estado dele, mas eu sabia
que ele já estava morto (Transcrição da fala de Luciana).

Em meio ao fantástico e ao sobrenatural, algumas narrativas contadas pelos
alunos tocavam a todos, pois traziam o peso dos dramas pessoais. Foi o caso do
depoimento de Vera (12 anos de idade, 6º ano escolar):
Nós estávamos em frete de casa brincando, eu e minhas amigas. Foi quando
parou um carro preto e saiu um homem de dentro. Meu irmão vinha chegando
de bicicleta quando o homem deu vários tiros na cabeça dele. Eu vi tudo...
(Transcrição da fala de Vera)

Sem terminar a narrativa, Vera começou a chorar. Em uma espécie de catarse,
a turma toda foi tomada por uma comoção geral e a maioria dos alunos acabou
chorando junto. O que ouvíamos após a leitura dos textos literários certamente era

75 Todorov caracteriza o genro fantástico por sua ambigüidade, citamos: “O fantástico
implica pois uma integração do leitor com o mundo dos personagens; define-se pela
percepção ambígua que o próprio leitor tem dos acontecimentos relatados”
(TODOROV, 1992, p. 19).
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somente um recorte do que aqueles alunos estavam revivendo. Nas palavras de
Bajour:
a leitura compartilhada de alguns textos, sobretudo os literários, muitas vezes
é uma maneira de evidenciar, sempre considerando a intimidade e o desejo
do outro, a ponta do iceberg daquilo que se sugere por meio de silêncio e de
palavras (BAJOUR, 2013, p. 20).

A leitura compartilhada, no entendimento de Bajour, implica em um encontro
intersubjetivo, gerando uma maior aceitação do outro, enriquecendo a própria
experiência de leitura e de vida. Os alunos que participaram do clube de leitura criado
pelo projeto de pesquisa “Mediação de leitura: teoria e prática” apresentaram
evidências de que a construção de sentido não é um ato individual, tampouco se
encerra com o final da leitura propriamente dita: os efeitos da leitura literária ganham
ares imprevisíveis e surpreendentes. As sensíveis mudanças registradas pelo
GELAFOL ao analisar os dados da pesquisa, demonstraram o quanto os alunos se
descobriram leitores e construtores de suas histórias. Ainda não é possível mensurar
todos os efeitos de uma seção de mediação de leitura bem sucedida, mas é preciso
reconhecer a complexidade que esse tipo de ação pode alcançar na vida dos leitores.
Os depoimentos dos alunos que participaram do clube de leitura foram o ponto
de partida para a construção do documentário “Vozes literárias: por uma escola
leitora” (2019). A ideia foi apresentar um pouco do que foi realizado durante o
desenvolvimento do projeto “Mediação de leitura: teoria e prática”: as estratégias
utilizadas, as dificuldades encontradas, os efeitos da leitura em situação real de sala,
os resultados da pesquisa. Mas não apenas isso. O documentário também apresenta
as vozes que nasceram das impressões que os alunos tiveram diante dos textos
literários. As falas das crianças e jovens foram compondo uma grande narrativa na
qual é possível perceber toda a subjetividade de alunos que fizeram da leitura literária
um profundo mergulho em si.
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UM TIJOLO AMARELO NA CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS LITERÁRIAS:
MEDIAÇÃO DE LEITURA DE O MÁGICO DE OZ
Alessandra Barbosa
(Prefeitura Municipal de Curitiba)
Em busca de um caminho
Este trabalho aborda alguns aspectos relacionados à mediação da leitura
literária compartilhada, realizada em voz alta na sala de aula. Essa modalidade de
leitura conduzida pela professora, com a devida preparação prévia, visa colaborar
para que os leitores/ouvintes possam vivenciar a experiência estética do texto de
modo mais aprofundado.
Para isso, a obra selecionada para leitura de três turmas de 6.º ano do ensino
fundamental de uma escola pública municipal de Curitiba foi O mágico de Oz, de L.
Frank Baum. O livro, dividido em 24 capítulos, propiciou uma boa distribuição do
tempo destinado à leitura, realizada no decorrer de um trimestre letivo, bem como a
garantia de momentos para discussão e conversas dela decorrentes.
A leitura em voz alta realizada por um mediador pretende minimizar as
dificuldades dos estudantes referentes à leitura, especialmente em relação à duração
dessa prática na escola, já que os leitores têm ritmos e, consequentemente, tempos
diferentes para aprendizagem. Quando a leitura é conduzida pela professora,
promove-se uma unificação do tempo a ela destinado, o que facilita as conversas e
discussões realizadas ao final de cada trecho lido.
Para melhor conduzir os momentos de conversar para aprofundamento da
compreensão da leitura realizada, tomou-se por base “quatro modos de falar”, para
conduzir a conversação literária, propostos por Chambers (2007a), que destaca a
importância de diálogos mediados e com propósitos pré-definidos. Desse modo, os
leitores que compartilham o mesmo texto literário devem realizar suas próprias
leituras, individuais e, ao mesmo tempo, comunitárias, uma vez que são expostos às
impressões dos demais leitores, devendo levá-las em consideração para a construção
de sentidos. Em relação à modalidade de leitura escolhida, Chambers (2007b,
tradução minha) diz que “Quando escutamos outras pessoas lendo em voz alta,
aprendemos sobre interpretação. As diferentes leituras em voz alta de um mesmo
texto mostram claramente que o que fazem os leitores é interpretar.”. Assim, a
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mediação exercida pela professora na condução da leitura literária é de extrema
importância para leitores em formação que ainda dependem de um olhar mais
experiente para o entendimento de peculiaridades inerentes à arte literária.
Chambers (2007a) discute acerca da mediação do professor para instigar os
estudantes a falarem bem, agindo como um fio condutor dos efeitos provocados pelos
discursos a fim de promover melhor compreensão. Assim, o autor propõe os seguintes
“quatro modos de falar”: falar para si mesmo (que implica a necessidade de ouvir,
considerando a externalização de um pensamento íntimo – um primeiro momento para
se refletir sobre o que estamos pensando); falar para outros (para esclarecer nossos
próprios pensamentos e/ou comunicá-los a outras pessoas); falar juntos (motivados
para resolver alguma questão mais complexa) e falar sobre o novo (em que a
motivação se dá pela reconstrução do pensamento a partir das conversar realizadas
nas etapas anteriores).
A estrada de tijolos amarelos – um caminho para o leitor
O folclore, as lendas, os mitos e os contos de fadas têm acompanhado as
crianças através dos tempos, pois todo jovem saudável sente um amor
instintivo por histórias fantásticas, maravilhosas e manifestadamente irreais.
Nenhuma outra criação humana trouxe mais felicidade aos corações infantis
que as fadas aladas de Andersen e Grimm. (BAUM, 2013)

No início do ano letivo de 2019, durante as primeiras investigações das
preferências leitoras dos estudantes dos 6.os anos, constatei a grande procura por
contos de fadas, o que me motivou à elaboração de uma sequência didática que
contemplasse a leitura e análise de contos clássicos. Para isso, elenquei junto aos
estudantes os contos de que mais gostavam e quais já haviam lido integralmente.
Para minha surpresa, ao questionar alguns elementos básicos da narrativa, percebi
que grande parte desses leitores não se lembravam das histórias mencionadas ou se
perdiam facilmente nos enredos, apesar de demonstrarem encantamento pelos
personagens e cenários lembrados.
A partir desse breve levantamento, para garantir o envolvimento dos leitores,
levei às turmas uma maleta contendo objetos que remetessem a alguns contos de
fadas, tais como: uma xícara quebrada (para ser relacionada ao conto A Bela e a
Fera); um espelho de mão (relacionado à Branca de Neve); uma escova de cabelo
(para Rapunzel); uma pequena cesta de piquenique (lembrando Chapeuzinho
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Vermelho); uma pequena abóbora (remetendo-se à Cinderela) e uma agulha (para se
fazer relação com A Bela Adormecida). Ao mesmo momento em que ia tirando os
objetos de dentro da maleta, solicitei aos estudantes que procurassem explicar qual a
relação entre o objeto selecionado e a história a que ele pertencia, o que fizeram com
muita facilidade, além de demonstrar empolgação ao estabelecerem corretamente as
correspondências.
Ao término dessa atividade, fiz uma breve exposição oral acerca dos autores
clássicos

Hans

Christian

Andersen

e

Jacob

e

Wilhelm

Grimm, contanto com a importante contribuição de alguns estudantes que se
recordavam das aulas de anos anteriores e/ou leituras realizadas de obras da
biblioteca da escola e de seriados que mencionavam os referidos autores. Com isso,
aproveitei para propiciar momentos em que os próprios estudantes conduzissem a
conversa literária trazendo seus conhecimentos prévios e compartilhando-as com os
colegas. Um dos estudantes que se dispôs a conduzir uma das conversas levantou o
seguinte questionamento: “Professora, é verdade que antigamente os contos não
tinham final feliz?”, ao que propus uma pesquisa, com minha mediação, para que
encontrássemos a resposta. Assim, ao final da pesquisa realizada no próprio
laboratório da escola, e com a votação dos estudantes para escolher quais contos
deveríamos ler na “versão original”, selecionamos Chapeuzinho Vermelho e A Bela
Adormecida no bosque, ambos de Andersen.
Realizamos, então, as leituras para apreciação da obra e atentamo-nos à
linguagem e, especialmente, ao desfecho dos contos. Os leitores demonstraram muita
surpresa pelo fim inesperado dessas versões e por elementos e personagens que não
conheciam. No caso de A Bela Adormecida no bosque, as diferenças foram tantas e
tão surpreendentes para eles que decidimos fazer um quadro comparativo para que
pudéssemos melhor visualizar a estrutura das versões e compreender o enredo. Em
seguida, considerando a proposta de Chambers (2007a), propiciei momentos de
conversas literárias, conduzidas por questionamentos como: “que tipo de preparação
nos ajuda a pensar sobre nossas leituras?”; “o que nos ajuda a escutar mais
atentamente?”; “o que eu já sei sobre a leitura e o que eu posso aprender com o
pensamento dos colegas?”. Isso contribuiu para a formação do comportamento leitor
dos estudantes que deveria ser adotado em todas as leituras que seriam realizadas
posteriormente.

580

A fim de ampliar o olhar desses leitores, apresentei também a eles alguns
cartazes de arte minimalista desenvolvidos pelo designer americano Christian
Jackson para que também identificassem a que contos clássicos os elementos
estavam se remetendo. O resultado da atividade foi a elaboração do quadro a seguir:

A Bela Adormecida

A Bela e a Fera

Branca de Neve e os
sete anões

Chapeuzinho Vermelho

Cinderela

Rapunzel

???
O último cartaz, inserido como forma de provocação, foi inserido para investigar
se os estudantes conheciam a obra, bem como averiguar o interesse para essa
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provável leitura. Como nenhum envolvido na atividade conseguiu fazer as inferências
necessárias, conduzi a turma a tentar perceber quais os elementos utilizados para a
composição do cartaz: um coração, uma lâmpada e um nariz de leão – este último
não foi identificado pelos estudantes, somente após muita intervenção. Ainda assim,
não foi possível identificar a que história se referia. Os estudantes apenas
estabeleceram conjecturas sobre emoção e ideias (razão, inteligência).
Em seguida, apresentei às turmas a introdução do livro O mágico de Oz,
evidenciando o trecho “[...] a história de O Mágico de Oz foi escrita apenas para o
prazer das crianças de hoje. Pretende ser um conto de fadas modernizado, em que a
admiração e a alegria se conservam e os sofrimentos e pesadelos são deixados de
fora.”. Os estudantes foram convidados a refletir sobre o que disse o autor,
considerando que foi escrito em 1900 e as expectativas de cada um em relação à
leitura que seria realizada coletivamente, da obra mencionada, o que foi muito bem
aceito pelo grupo.
Para as aulas de leitura literária a serem realizadas nas turmas de 6.º ano de
uma escola municipal de Curitiba, optou-se pelo livro O mágico de Oz, de L. Frank
Baum. A edição selecionada foi a da editora Leya que, com a colaboração de uma
distribuidora local, foi disponibilizada aos estudantes por um valor mais acessível, o
que contribuiu para a considerável aquisição dos exemplares (cerca de 85%).
Num primeiro momento, fizemos aproximação entre o cartaz minimalista de
Christian Jackson e introdução do livro para que fizessem novos levantamentos de
hipótese acerca do que a história poderia trazer. Embora os estudantes tenham feito
relações adequadas com os personagens do livro com seus conhecimentos prévios,
foi possível observar que não conheciam o enredo, o que propiciaria uma leitura mais
imparcial.
Para iniciar a leitura, considerando que grande parte dos leitores possuíam seu
próprio exemplar do livro e os demais puderam realizar a leitura em duplas, preparei
a leitura para este momento, procurando adequar os sons, falas de personagens,
garantindo também dramaticidade na descrição do cenário e composição das cenas,
além de gesticular nos momentos propícios para ajudar na compreensão de termos
desconhecidos, por exemplo. Abriu-se espaço para a discussão do capítulo, intitulado
Ciclone para que os leitores pudessem expor suas impressões.
O primeiro passo foi mostrar reportagens e trechos de documentários sobre
ciclones e questionar os estudantes sobre a incidência desse tipo de fenômeno, se já
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tinham ouvido falar, se acontece no nosso país e o que mais sabiam a respeito. Como
proposta de ampliação, trouxe para a sala de aula um mapa-múndi para mostrar onde
ficam Os Estados Unidos e, especificamente, o Kansas, onde se passa esse primeiro
capítulo de O mágico de Oz.
Para instigar a conversa, motivei os estudantes a pensarem sobre a
verossimilhança das informações apresentadas como o fato de um ciclone arrastar
uma casa inteira. O grupo relatou que havia essa possibilidade, uma vez que os
trechos de documentários e reportagens apresentados anteriormente e alguns filmes
a que já haviam assistido mostraram situações semelhantes, como vacas que eram
arremessadas ao ar pela força do vento. Com a conversa e troca de impressões, os
leitores concluíram que dali poderia se seguir uma boa história.
Esta conversa, prevista inicialmente para ser realizada em um único momento,
ganhou mais espaço para aprofundamento e discussões, uma vez que os
leitores/ouvintes manifestaram interesse em compartilhar suas impressões e opiniões,
além de relatarem experiências pessoais que se conectaram com o conto lido. Como
diz Zumthor:
Comunicar (não importa o quê: com mais forte razão um texto literário) não
consiste somente em fazer passar uma informação; é tentar mudar aquele a
quem se dirige; receber uma comunicação é necessariamente sofrer uma
transformação. Ora, quando se toca no essencial (como para aí tende o
discurso poético... porque o essencial é estancar a hemorragia de energia
vital que é o tempo para nós), nenhuma mudança pode deixar de ser
concernente ao conjunto da sensorialidade do homem. (ZUMTHOR, 2014, p.
53).

Portanto, a escolha de uma obra escrita há muitos anos e que se passa em
outro país instigou a curiosidade dos leitores, por conter características em seu enredo
que propiciavam aproximação com uma realidade diferente da que eles conhecem,
mas que é possível e está presente em outros textos de familiaridade deles, como
filmes e séries estadunidenses. Além disso, foi possível perceber que a leitura deste
primeiro capítulo, tal como foi realizada e pelo fato de o texto ser composto por uma
linguagem atrativa ao leitor, oportunizaria, por meio de vocalização expressiva e
estimulando o despertar de emoções, uma experiência de caráter estético ao leitor em
formação.
A isso, somou-se ainda, momentos de caracterização de personagens do livro
para realização da leitura para garantir maior envolvimento dos leitores. Para isso,
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realizei a leitura previamente, usando gravador para registrar a leitura da voz do
narrador para poder, durante a aula, intercalar com a voz da personagem
representada no momento e pronunciada por mim nos momentos adequados, o que
prendeu ainda mais a atenção dos leitores/ouvintes.
As personagens selecionadas para esses momentos foram Dorothy e Bruxa
Má do Oeste.
Edificando os caminhos
Para a organização de atividades de registro que permitissem ao leitor e melhor
compreensão do texto literário, selecionei uma atividade já desenvolvida durante
minha pesquisa de mestrado – O Meu Pé de Laranja Lima: letramento literário no 6º
ano do ensino fundamental – inspirada numa proposta constante no Programa Gestão
da Aprendizagem Escolar – Gestar II, livros que foram elaborados em 2008 e enviados
às escolas públicas, destinados a professores de Língua Portuguesa e Matemática.
Trata-se de um programa de formação continuada, à distância, de professores dos
anos/séries finais do ensino fundamental.
A atividade, chamada de POLAS, consta no caderno Atividades de Apoio à
Aprendizagem 6, nomeado AAA 6: Leitura e Processos de Escrita II, escrito por Cátia
Regina Braga Martins. (BRASIL, 2008. p. 115).
A adaptação da proposta resultou na elaboração de uma forma simplificada de
fichamento, organizada em conjunto, ao final de cada leitura realizada, como forma
de possibilitar a compreensão do conteúdo lido. Isso oportunizou melhor
entendimento do texto, uma vez que garantiu que todos levassem em consideração
os elementos apontados pelos colegas e os incorporassem às suas percepções da
leitura.
A organização do POLAS se dava pela caracterização dos seguintes elementos
que compõem a sigla no nome da atividade: Personagens (P), Objetos (O), Lugares
(L), Ações dos personagens (A) e Sentimentos/Sensações (S). A mediação, nesse
momento, foi decisiva para averiguação da pertinência das informações registradas,
bem como o grau de complexidade (não sendo algo óbvio demais, tampouco
impossível de ser representado).
A organização, feita no quadro por mim, a partir das contribuições dos leitores
se dava da seguinte maneira: relembrava-se determinado personagem e lista-o ao
lado da letra (P). Em seguida, já se remetia ao objeto a ele relacionado (O), qual ação
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se desenvolveu (A), em que lugar (L) ocorreu e que sentimento ou sensação (S)
estava presente nessa cena. Dessa forma tornou-se mais simples relembrar os
acontecimentos, e a probabilidade de se deixar de lado alguma essencialidade do
texto teve considerável diminuição.
Mapeamento da história
Os registros realizados no caderno contribuíram para as conversas literárias
realizadas ao encerramento de cada momento de leitura. Ao propor os
questionamentos que guiariam os diálogos, sugeria sempre aos estudantes que
consultassem seus registros para se apoiarem na discussão. O intuito de se propor
uma conversa, um diálogo que não se aproxime de um questionário para averiguação
da realização de uma leitura parte da proposta de Chambers (2007a) que faz
considerações acerca do ato inibitório produzido pelo uso de “porquês”. No caso da
leitura de um livro literário, por exemplo, um questionamento de por que gostou não
pode ser resumida por expressões generalizantes como: foi legal, foi emocionante etc.
Além disso, prossegue o autor, a pergunta por quê? não oferece ajuda; é adequado
ter um ponto de referência, um aspecto específico a ser abordado, ao que se propõe
o uso da expressão “diga-me”, ou, como usei em minha abordagem com os
estudantes, “conta pra gente”!
Com isso, ganha-se o caráter de conversa, diálogo, bate-papo em vez de incidir
em um questionário. Para motivar os diálogos, solicitava aos estudantes que
contassem o que gostaram no trecho lido, o que chamou mais atenção, o que não
gostaram e que situações que os desconsertaram ou emocionaram de maneira
particular. Da mesma forma, pedia que me contassem que personagens julgavam
mais interessantes, o que promovia uma boa conversa acerca das caraterísticas de
cada um deles, além de propiciar comparação entre personagens preferidos de cada
um dos estudantes em relação à preferência de outros leitores.
Outra importante ferramenta utilizada para guiar os leitores foi o uso de um
mapa, elaborado pela Revista Superinteressante, em matéria que faz comparação
entre as versões do filme e da obra literária, conforme reprodução a seguir.
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Disponível em: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-e-o-mundo-de-o-magico-de-oz/.
Acesso em: 20 maio 2019.

O mapa, reproduzido em formato banner, 120cm x 84 cm, colaborou como um
guia de leitura. À medida em que avançávamos nos capítulos do livro e surgiam novos
personagens, eles eram representados como peões (forma impressas representações
dos personagens principais) que eram afixados nos locais do mapa em que a história
se passava no momento da leitura. O movimento dos peões, localização dos pontos
de referência e elaboração de uma legenda para descrever os locais eram realizadas
pelos próprios estudantes, em uma ordem preestabelecida.
Outras atividades, decorrentes das conversas literárias, se deram a partir de
comparações entre lugares em que se passava a história, personagens, suas
características físicas e psicológicas e as possíveis conexões que os leitores faziam
entre o texto lido e suas experiências pessoais.
Um caminho possível
O mágico de Oz, texto ora escolhido, possui o potencial almejado para instigar
os leitores, promovendo conversas e debates e mantendo o interesse ativo pela
leitura. A mediação realizada com leitura em voz alta, preparada previamente,
contribuiu para a criação de expectativas nos momentos oportunos, além de colaborar
para que os leitores/ouvintes pudessem vivenciar a experiência estética do texto de
modo mais aprofundado, sobretudo pelo uso do corpo, por meio de gestos com os
braços e pernas de acordo com os movimentos narrados, na performance de leitura.
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Sob esse aspecto, se torna mais evidente o essencial papel de mediação da leitura,
sendo de fundamental importância ao responsável por ela, privilegiar, além da veia
emocionalmente dramática, seu caráter reflexivo. Resgata-se ainda a importância de
essa modalidade de leitura permanecer nos anos finais do ensino fundamental, uma
vez que tal prática ocorre de maneira muito ocasional nesse segmento de ensino, não
sendo lhe dada a devida atenção. Para Chambers:
Ler em voz alta às crianças é essencial para ajudá-los a converter-se em
leitores. E é um erro supor que este tipo de leitura só é necessário nas
primeiras etapas (no período que as pessoas tendem a chamar de “aprender
a ler”). De fato, tem tal valor – aprender a ler é um processo de tão longo
prazo que o pedaço que chamamos “aprender” é uma parte muito pequena
dele –, que ler em voz alta é necessário durante todos os anos de escola.”.
(CHAMBERS, 2007b, p. 77, tradução minha).

O autor acrescenta ainda que o ideal seria ler em voz alta todos os dias ou
assegurar ao menos alguns momentos para isso.
Essa modalidade de leitura visa promover autonomia dos leitores, uma vez que,
ao ouvir/ler um texto, o estudante se depara com uma nova construção, modos de
narrar, efeitos de sentido produzidos, entre outras diversas características da
literatura, preparam-se para um futuro encontro com novos textos sem que haja a
figura de um mediador.
Com o intuito de promover a aproximação dos estudantes à literatura, a prática
da leitura em voz alta ainda traz a vantagem de, ao ter em mãos uma cópia do texto
e poder percorrê-lo com olhos conjuntamente, aprender entonação, pontuação,
organização das palavras no texto e a produção de efeitos causadas pelo ritmo
empregado no uso da voz.
Por fim, destaca-se o potencial dos momentos de conversa literária,
promovidos a partir das impressões dos estudantes em contribuição com a opinião
dos demais, por meio de diálogos que se aproximam de um bate-papo formal,
descaracterizando questionamentos inibitórios e formalmente avaliativos.
Assim, o leitor em formação pode reconhecer a obra literária como arte, tendo
uma verdadeira experiência estética.
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VIVENCIANDO O MÉTODO RECEPCIONAL: DIÁLOGOS POSSÍVEIS ENTRE A
TEORIA E A PRÁTICA
Daiana Lima Tarachuk
(Prefeitura Municipal de Curitiba – PMC)
Elisa Maria Dalla-Bona
(UFPR)
Propõe-se apresentar algumas considerações sobre os resultados que compõe
uma dissertação, a qual possui como título "A vez e a voz do leitor literário: aplicação
do Método Recepcional no Ensino Fundamental I", desenvolvida no Programa de PósGraduação em Educação: Teoria e Prática de Ensino, da Universidade Federal do
Paraná (UFPR).
Tal pesquisa é de abordagem qualitativa, do tipo etnográfico, realizada no ano
de 2017, ao longo de um semestre, com uma turma de 29 alunos do 3º ano (7 e 9
anos) do Ensino Fundamental I, de uma escola municipal de Curitiba. O estudo foi
desenvolvido com a finalidade de compreender o processo de formação do leitor
literário, a partir da aplicação de uma unidade de ensino à luz do Método Recepcional.
Com isso, pretende-se refletir sobre o ensino da literatura e a formação do leitor
literário, com base na prática do Método Recepcional como alternativa metodológica
para o ensino de literatura, proposta pelas autoras Vera Teixeira Aguiar e Maria da
Glória Bordini (1993). O referencial teórico que fundamenta tal metodologia são as
teorias da Estética da Recepção e do Efeito Estético, de Hans Robert Jauss e
Wolfgang Iser.
O foco dado nesse trabalho é a reconstituição e descrição, em linhas gerais,
dos aspectos que contribuíram para o processo de construção do conhecimento
literário, durante a efetivação da unidade de ensino, sendo retomadas as cinco etapas
do método (determinação do horizonte de expectativas, atendimento do horizonte de
expectativas, ruptura do horizonte de expectativas, questionamento do horizonte de
expectativas e ampliação do horizonte de expectativas) e os conceitos teóricos das
teorias que o embasam.
Com isso, será apresentado um panorama geral da aplicação de uma unidade
de ensino, termo utilizado pelas autoras Aguiar e Bordini (1993), quando se referem
ao planejamento de atividades, seleção de textos literários e organização de
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estratégias que consideram os conceitos e os fundamentos das teorias que embasam
o Método Recepcional.
Todas as etapas do método consideram o papel do leitor como determinante
no processo de trabalho com o texto literário. Além disso, busca-se a seleção de temas
e textos que estejam em consonância com os interesses dos leitores, bem como, a
realização de práticas motivadoras que instiguem a participação dos alunos, tornandoos peças-chave, para que assumam o comportamento de um leitor em constante
ampliação de seu horizonte de expectativas diante da experiência leitora.
Tais considerações se alicerçam nas teorias da Estética da Recepção e do
Efeito Estético, pois as mesmas reconhecem o significado construído pelo leitor da
obra, valorizando-o por meio de uma recepção ativa do texto. Dessa forma, defendese uma dimensão interativa entre a obra e o leitor, garantindo o desenvolvimento de
uma relação de troca e, assim, de evolução.
Faz-se necessário esclarecer o conceito de leitor para Jauss, dado que serão
conceitos que permearão o texto. Segundo Zilberman (2004), Juass fundamenta-se
em duas categorias para definir o leitor: a primeira é o horizonte de expectativa,
resultado da fusão entre os horizontes da obra (contexto em que é produzida,
traduzido pelo autor) e os horizontes do leitor (que representa o contexto da recepção
da obra, a partir de suas experiências sociais, ideológicas, literárias, entre outras). E,
a emancipação, como segunda categoria, resultante do poder da arte, a qual liberta o
sujeito de pré-conceitos e o faz questionar valores consolidados socialmente,
expandindo sua perspectiva sob a realidade. Bordini e Aguiar (1993) apropriam-se do
termo horizonte de expectativa para elencar as etapas do Método Recepcional, bem
como, assumem como objetivo a emancipação do leitor, sendo assim, questões
recorrentes ao longo da descrição da aplicação do método, o qual será detalhado a
seguir.
A primeira etapa do método, determinação do horizonte de expectativas,
considera como essencial o reconhecimento do repertório leitor da turma,
identificando as obras que são classificadas pelos alunos como preferidas, temáticas
que despertam fascínio recorrente, detectando, também, atividades e estratégias de
ensino que favoreçam o encontro entre o texto literário e o leitor.
Destaca-se como fundamental esta fase do método, uma vez que delimita-se
o perfil de leitor dos alunos, compreendendo suas necessidades leitoras e
reconhecendo práticas prazerosas, constatações que implicarão no encontro entre o
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texto literário e o leitor. Nesta etapa foram realizadas duas intervenções na turma,
roda de conversa e questionário, com o objetivo de identificar os textos literários
preferidos dos alunos. As perguntas realizadas na roda de conversa e no questionário
investigavam, especialmente, o repertório de preferências literárias, mas, também,
buscavam conhecer, brevemente, o cenário familiar, as brincadeiras e aulas
preferidas pelos alunos.
A Estética da Recepção, conforme os apontamentos de Jauus (2003), hostiliza
a posição de passividade concedida ao leitor, reclamando a este um papel ativo diante
do texto, visto que a obra se legitima na leitura, momento em que se consolida a tríade
autor-texto-leitor. Por isso, a necessidade de valorizar as aspirações dos alunos,
reconhecendo-os como parte notória neste processo dialógico com o texto, o que
reitera a completude que uma obra literária conquista no ato da leitura (AGUIAR;
BORDINI, 1993).
As respostas dadas pelos alunos, nas duas propostas realizadas para definir o
perfil leitor do grupo, revelaram a propensão, da maioria da turma, aos contos de fadas
tradicionais. O esclarecimento sobre as preferências leitoras e as propostas
instigantes planejadas de acordo com o relatado, resultou na elaboração de atividades
e na seleção de obras que estavam consoantes com suas aspirações e dentro de seu
campo de familiaridades.
Constatada a afeição pelos contos de fadas, definiu-se, então, o gênero literário
que seria explorado ao longo da unidade de ensino e o objetivo geral foi estabelecido,
sendo apresentar vários contos de fadas, clássicos e modernos, explorando as
diferentes perspectivas destas obras, para despertar o interesse pela leitura literária;
além de oferecer situações de troca das experiências promovidas pela interpretação
dos contos, aperfeiçoando, assim, habilidades e estratégias de leitura, necessárias
para um leitor maduro.
Diante disso, os objetivos da segunda etapa, atendimento do horizonte de
expectativas, eram: apresentar alguns contos de fadas clássicos, para os alunos
conhecê-los ou recordá-los; provocar a reflexão sobre a estrutura dos contos de fada,
explorando sua composição textual; e promover a interpretação e compreensão dos
contos de fadas lidos, a partir dos elementos que compõe a estrutura dessas histórias.
Foram trabalhados seis textos: Cinderela, Branca de Neve, A Bela Adormecida,
Rapunzel e Chapeuzinho Vermelho, de Jacob e Wilhelm Grimm, além de A Bela e a
Fera, de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont. Tais obras foram escolhidas pois são
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a base para a leitura do texto a ser explorado na etapa final do método, O fantástico
Mistério de Feiurinha, de Pedro Bandeira.
Ao satisfazer as necessidades apresentadas pelos leitores contribui-se com a
formação do hábito leitor, pois ao garantir a exploração de textos familiares aos alunos
estreita-se os laços da experiência com a leitura literária. Ademais, atende-se a
característica constituinte do Método Recepcional: prezar pelo comportamento ativo
do leitor diante da obra e do processo que permeia o fenômeno literário, ou seja, está
alicerçado na atitude participativa do aluno no encontro com o texto.
Entre as atividades realizadas nesta segunda etapa, destaca-se uma dinâmica
com elementos surpresa em caixas. A princípio, sem revelar os títulos das obras, cada
grupo escolheu uma caixa, a qual continha um elemento correspondente a uma das
narrativas que serão exploradas. Após abrirem as caixas, cada grupo teria que
relacionar o objeto a um dos contos que serão apresentados: Cinderela (abóbora),
Branca de Neve (espelho), A Bela Adormecida (travesseiro), Rapunzel (escova),
Chapeuzinho Vermelho (cesta de piquenique), de Jacob e Wilhelm Grimm e A Bela e
a Fera (rosa vermelha), de Jeanne-Marie Leprince de Beaumont.
Todos os grupos relacionaram os objetos aos contos de fadas, demonstrando
grande entusiasmo pelo mistério que as caixas escondiam e pela satisfação em
conhecer as histórias representadas pelos elementos. Conforme o Método
Recepcional, a realização de atividades que foram bem aceitas pelo grupo devem ser
utilizadas, logo, foram planejadas atividades lúdicas, que motivavam e asseguravam
o envolvimento da turma.
Em seguida, foi entregue os contos de fadas clássicos aos grupos, de acordo
com os elementos das caixas misteriosas. Cada integrante recebeu um exemplar do
conto para lerem em duplas ou individualmente. No momento reservado para a leitura,
a maioria da turma preferiu ler em duplas, para compartilhar as descobertas, as
dúvidas e a experiência leitora como um todo. A resposta diante das histórias foi
positiva, pois os leitores demonstraram-se comprometidos com a leitura, resultado do
atendimento do horizonte de expectativas dos alunos.
Após a leitura, foi realizada a condução da atividade "Mapa da História", para
que os alunos registrassem os elementos que compõem as narrativas lidas
(personagens, conflito, desfecho), como forma de sintetizar e organizar a sequência
lógica das histórias. Por fim, os grupos fizeram o reconto da história lida para a turma,
a partir da atividade realizada. São estratégias de ensino que oportunizam a

592

compreensão e interpretação dos textos explorados, a partir da identificação das
ideias principais das obras ou a sintetização das mesmas.
As aulas seguintes possuíam como objetivo: conhecer e identificar os
elementos que compõem o gênero conto, com isso, foi realizado uma votação com o
propósito de ser definido o conto preferido, dentre os lidos. Os votos revelaram a
preferência pelo conto Cinderela, o qual foi lido pela turma. Depois da leitura, foi
realizada a explicação da estrutura do gênero conto, usando como exemplo as
situações e fatos dos contos lidos.
Também, houve a construção de uma atividade de identificação dos elementos
da estrutura dos contos de fadas, no texto do conto Cinderela. Além da identificação
no próprio texto, foi solicitada uma atividade de construção de desenho, como forma
de consolidar com os leitores a estrutura dos contos de fadas.
A etapa de atendimento do horizonte de expectativas foi concluída com duas
atividades: produção de cartaz com os elementos da estrutura do gênero conto de
fadas e uma roda de conversa sobre as histórias lidas. A proposta de construção de
um quadro comparativo entre os contos de fadas clássicos tem como objetivo refletir
os elementos que compõe a estrutura básica dos contos, por meio de um cartaz que
foi fixado na sala, como suporte visual da atividade. O fechamento dessa fase foi
realizado com uma roda de conversa, a qual foi motivada pela utilização de uma caixa
com perguntas sobre as histórias lidas, a qual era passada entre os alunos, enquanto
tocava uma música, assim que a mesma era interrompida o aluno que estava com a
caixa sorteava uma pergunta e a lia, para que ele ou o grupo respondesse e
provocasse a reflexão na turma.
Visto isso, conforme as peculiaridades do Método Recepcional, envolve-se o
leitor por meio de seu horizonte de expectativas oferecendo-lhe, inicialmente, suas
obras preferidas, seus temas de interesse e atividades familiares, para, então,
gradualmente, romper, questionar, comparar e ampliar sua ótica diante dos textos
literários, o que o faz rever, também, suas perspectivas sobre si e o mundo.
A terceira fase, ruptura do horizonte de expectativas, é o momento de desafiar
os alunos, abalando suas certezas em um determinado campo, sendo ele temático ou
estrutural, selecionando textos que exijam reflexões com graus de maior
complexidade, fazendo o leitor sair de sua zona de conforto. Com isso, foi apresentada
a obra A moça tecelã, de Marina Colasanti. Para tanto, foi utilizado um tear manual
para ativação de conhecimento prévio e elaboração de hipóteses sobre o que seria
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aquele objeto e qual sua função. Também, foi projetada a imagem de teares, tecelãs
e tecelões e exibido cenas de teares manuais em funcionamento.
Após provocar a turma, foi revelada a capa do livro e, assim, o título. Mais uma
vez, foi promovida uma discussão, neste caso, em torno do título da obra, motivandoos a expor seu entendimento sobre o mesmo. Em seguida, foi explorada a capa do
livro, pedindo que a turma relatasse o que estava visualizando e construísse hipóteses
sobre a história, as quais foram registradas na lousa. A autora, Marina Colasanti, foi
apresentada a partir de uma breve exposição de sua trajetória pessoal e profissional.
Ademais, foram utilizadas as obras da autora disponíveis na biblioteca da escola.
Esta primeira parte da aula ocorreu com o objetivo de contextualizar e
sensibilizar a turma, preparando-os para a leitura do conto A moça tecelã, de Marina
Colasanti. Depois, foram retomadas as hipóteses sobre a história, construídas antes
da leitura da obra, verificando se as mesmas foram confirmadas ou refutadas.
Nessa etapa, o caminho percorrido se reflete nas discussões coletivas, pois o
repertório da turma é ampliado, concomitantemente, com a criticidade diante dos
textos literários. Conforme Jauss (2003, p. 68), "A recepção interpretativa de um texto
pressupõe sempre o contexto anterior de experiência em que se inscreve a percepção
estética." Assim, os desafios de um novo texto, que se distancia do horizonte leitor,
provocam reflexões mais complexas.
A etapa do questionamento do horizonte de expectativas busca promover a
análise sobre o processo de leitura realizado até o momento, por meio da comparação
das obras lidas nas fases anteriores. Retoma-se os conhecimentos que foram
necessários para a compreensão e interpretação dos textos, as dificuldades e as
estratégias utilizadas para sanar as mesmas, o que faz o leitor reavaliar seu horizonte
de expectativas, conquistando novas perspectivas sob suas leituras literárias.
Diante disso, nesta fase, pretendeu-se motivar a comparação entre os contos
de fadas clássicos lidos nas etapas iniciais e o conto de fadas contemporâneo de
Marina Colasanti. Para retomar o texto literário A moça tecelã, a turma foi organizada
em roda, para a realização de uma contação da história, momento em que foi narrado
o texto literário fazendo o uso de objetos, como, por exemplo: novelos de lã e carretéis,
para ilustrar os personagens e de uma colcha de retalhos, como cenário.
Após a contação, foi reservado um momento para a realização de uma roda de
conversa, uma vez que a turma revelou ser a atividade de reflexão preferida, pois
permite o compartilhar de interpretações, questionamentos e diferentes pontos de
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vista, contribuindo para o diálogo entre os leitores e, assim, a ampliação das
perspectivas sobre as leituras.
Por meio da exposição de conexões entre os contos, de apontamentos de
características semelhantes ou divergentes, discussões utilizando os termos que
denominam as estruturas do gênero, percebeu-se que os alunos assumiram a atitude
de leitores ativos, compartilhando possibilidades de sentidos e interpretações. De
acordo com Compagnon (2010, p. 147), "Pode-se dizer que o texto é um dispositivo
potencial baseado no qual o leitor, por sua interação, constrói um objeto coerente, um
todo."
A última etapa do Método Recepcional, ampliação do horizonte de
expectativas, confere ao leitor a abertura para obras mais desafiadoras, que
extrapolam os limites do texto, aprimorando as estratégias de compreensão sobre a
obra e sobre a realidade. O objetivo desta fase é o leitor perceber a transformação
ocorrida, ampliando o seu grau de exigências leitoras, avaliando o que foi conquistado,
iniciando um novo ciclo com obras e reflexões mais complexas.
Para tanto, foram organizadas inúmeras atividades, no entanto, salienta-se
apenas algumas, como foi apontado no início do texto, realizando um panorama geral.
A obra trabalhada nesta fase foi O fantástico Mistério de Feiurinha, de Pedro Bandeira,
com o objetivo de atingir a emancipação do leitor, apoiado em uma obra desafiante.
Inicialmente, para estimular a turma foi promovido um caça ao tesouro, a
atividade envolveu pistas e desafios, os quais foram escondidos pela escola. A turma
foi organizada em grupos de trabalho, com a tarefa de encontrar o tesouro. Um baú
foi escondido na biblioteca, o qual continha os trinta exemplares da obra e um convite.
Após a conclusão do caça ao tesouro, foi entregue um pequeno envelope para
cada um da turma, o qual estava identificado com o nome dos alunos como
destinatários e o nome do autor como remetente. O texto do "convite" é o que está na
contracapa do livro, sendo usado como forma de estabelecer uma relação mais
intimista entre a obra e a turma.
Foi realizada a apresentação da obra O fantástico mistério de Feiurinha,
instigando os alunos a refletirem qual seria o mistério que envolve a obra. A turma foi
organizada em duplas e cada aluno recebeu um exemplar do livro, sendo motivados
a descobrir nos elementos pré-textuais (capa, contracapa, folha de rosto, etc) algumas
dicas do que leriam ao longo da história. A apresentação do autor, Pedro Bandeira,
ocorreu primeiramente por fotos e depois por um vídeo.
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Tais atividades buscaram motivar os alunos a se disporem a confrontar seu
horizonte de expectativas com uma obra mais densa que exigiria ainda mais esforços
durante a experiência leitora. Durante toda esta etapa, foram planejadas propostas
motivadoras, para que a turma renovasse o desejo pela conclusão do mistério que
envolvia a trama narrativa.
Além dessas, foram aplicadas atividades como: construção de novos títulos
para alguns capítulos, visto que os títulos originais dos capítulos não possuem dicas
ao leitor sobre os fatos ocorridos, desse modo, o aluno deveria buscar elementos da
leitura para a sua elaboração; jogo de adivinha sobre a leitura do terceiro capítulo,
composto por trechos e ações que caracterizavam as seis princesas, as quais
deveriam ser identificadas pelos alunos, construindo uma rede de personagens;
atividade de antecipação dos acontecimentos do quinto capítulo, por meio de
ilustração e construção de uma frase síntese; exibição de cenas do filme Xuxa em o
mistério de Feiurinha, que ilustram os capítulos lidos, para construção de um quadro
sobre as diferenças e semelhanças entre a obra literária e obra cinematográfica;
organização da sequência de fatos narrados no nono capítulo, para construção
coletiva de roteiro na lousa; retomada das hipóteses lançadas pela turma antes da
leitura da obra, verificando se as mesmas foram comprovadas ou refutadas; discussão
geral sobre as novas perspectivas trazidas pela leitura da obra O fantástico mistério
de Feiurinha, de Pedro Bandeira.
Durante todo o percurso de leitura da obra os alunos, constantemente, dividiam
as descobertas, demonstrando surpresa quando constatavam algum estranhamento,
questionando suas interpretações, revelando interesse e envolvimento com o texto
literário. A assimetria que há na interação entre o texto e o leitor, conforme Iser (1999,
p. 28), é essencial para conectá-los em um processo de negociação, pois as lacunas
deixadas pelo texto consolidam a relação texto-leitor; assim, o leitor apenas as
preenche quando se apropria da obra.
Portanto, o método parte dos conhecimentos já presentes no repertório da
turma para, então, serem introduzidos novos saberes por meio de textos variados
capazes de desequilibrar as expectativas uma vez consolidadas pelo leitor, abrindose espaços para sua atuação. Tais obras serão questionadas e comparadas com as
experiências leitoras realizadas anteriormente. Nesse cenário, o estudante participa
da concretização do sentido do texto, concebendo-o a partir de debates estabelecidos
com a comunidade leitora. Ao apropriar-se das obras que antes não lhe eram
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familiares, o leitor desenvolve novos parâmetros de comparação e reflexão que não
eram acessíveis, exigindo leituras mais complexas, alargando as fronteiras de seu
horizonte.
Reafirmou-se, assim, com esse estudo, a necessidade de professores
embasados em teorias e estratégias metodológicas, as quais fundamentam um
planejamento detalhado e flexível, com propostas motivadoras, que consideram os
interesses dos alunos, como fatores que atuam significativamente no processo de
formação de leitores literários.
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MEDIAÇÃO DE LEITURA E ESCRITA DE TEXTOS POÉTICOS E A FORMAÇÃO
LEITORA: UM ESTUDO DE CASO
Maria Luciana Scucato Benato
(PMC)
Mariana Medeiros Trautwein
(PMC)
Introdução
A experiência de mediação de leitura e escrita de textos poéticos que
relataremos foi planejada por uma professora e realizada junto a seus alunos de 3º
ano do ensino fundamental de uma escola municipal de Curitiba de período integral.
Estão matriculados nessa escola em torno de 480 alunos em turmas do 1º ao 5º ano
do ensino fundamental, de classe especial e de Educação de Jovens e Adultos (EJA).
As famílias atendidas, no geral, apresentam baixo poder aquisitivo e pouca
escolaridade. Constatamos que o referencial de livros literários e poemas que os
alunos desta escola possuem, na grande parte, foi oferecido pela escola em diferentes
momentos e ambientes.
Esta experiência foi planejada como parte de um projeto maior que a escola
desenvolve desde 2017, por iniciativa de professoras e pedagogas da própria escola
– um concurso de escrita de texto literário para os alunos. O concurso, que acontece
em todo o 2º semestre do ano letivo, objetiva incentivar a leitura e escrita de textos
com intenção literária, envolver a escola num ambiente cultural, de troca de ideias, de
indicações literárias. Trata-se de um projeto integrador do corpo docente e das
práticas pedagógicas do turno e do contraturno, buscando a dimensão social da
escrita, em conformidade com o letramento literário, uma experiência estética a ser
construída em diálogo com a comunidade (COSSON, 2006). Ao final deste evento,
são selecionados três textos de cada turma para compor um livro a ser impresso.
A turma de 3º ano, participante da experiência relatada neste trabalho, contava,
no início do ano, com 16 alunos alfabetizados no total de 30 crianças; durante a
mediação de leitura de textos poéticos, feita no mês de agosto de 2019, a turma já
somava 26 alfabetizados. Enfatizamos que todos os alunos participaram das
atividades de leitura e escrita de texto poético, contando com a ajuda da professora e
de colegas.
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A partir desta realidade, o modelo de mediação de leitura de textos poéticos,
que seguiu os 4 momentos propostos por Gebara (1997), foi inserido como forma de
sensibilizar os alunos para a produção de poemas para o concurso literário. Após a
leitura pela professora, e mais tarde pelos próprios alunos, que escolheram e levaram
poemas para serem trabalhados em sala por iniciativa própria, os estudantes fizeram
uma produção como forma de síntese do poema trabalhado. Esta produção era
voltada à conexão com a poesia e os sentimentos suscitados pelo poema, e não com
questões de forma e conteúdo pedagógico.
Pode-se perceber claramente o maior envolvimento dos estudantes com a
leitura e produção de poemas e jogos de palavras, além do interesse pessoal que
culminou na busca de livros de poemas na biblioteca na escola. O projeto demonstrou
como é importante a escola cumprir seu papel como formador e fomentador de
leituras, apresentando obras de caráter estético e não apenas obras pedagógicas e
utilitaristas, pois é o livro estético (ficção ou poesia) que proporciona a oportunidade
de vivenciar emoções e colocar-se em ação por meio do imaginário, o que desenvolve
uma visão mais crítica de mundo (SANTOS; SOUZA, 2004).
Breves considerações sobre o texto poético
A essência do texto poético encontra-se no momento anterior das escolhas das
palavras e da feitura dos versos; está no modo de ver as coisas, as relações, o
cotidiano, o mundo. Trata-se de uma visão peculiar, um “olhar inaugural” (Coelho,
2011) que, extrapolando o visível, o concreto, tende a sensibilizar o leitor para
repensar o essencial.
Paz (1982) define poema como o lugar de encontro da poesia e do homem.
Assim, o poema é o texto que emite poesia, pois a organização de um poema vai
muito além de sua estrutura

e jogo rítmico. Um poema pode ser compreendido

como qualquer forma textual que contenha poesia. Coelho (2011) define poesia como
“[...] um jogo que enriquece interiormente aqueles que a ele se entregam [...]” (p. 245),
“[...] um modo de ver o mundo e um caminho para a autodescoberta do eu em relação
ao tu (ao outro) com o qual deve conviver para que a vida se cumpra em plenitude”
(p. 251).
Poesia também é imagem e som. De acordo com Coelho (2011), o texto
poético, para exprimir emoções, sensações, ideias no leitor, se vale de jogos
linguísticos, que criam imagens mentais inéditas e da sonoridade (exploração de
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rimas, ritmos, aliterações), que seduz pelo seu aspecto lúdico. Além disso, é comum
o texto poético apelar para as diversas sensações humanas: visual, auditiva,
gustativa, olfativa, tátil.
A leitura/escrita de textos poéticos não se limita a uma atividade basicamente
ligada às emoções e sensações. A construção de possíveis significados para a
escolha vocabular, para os jogos linguísticos criados, a percepção do ritmo
empreendido e a relação de todos esses fatores acontece por meio do raciocínio
lógico. A sonoridade pela sonoridade, a rima como um fim em sim mesma não
garantem a literariedade do poema; o texto poético suscita múltiplos significados,
porém todos justificados com elementos constituintes do próprio poema. (PINHEIRO,
2007).
É importante considerar também que o gênero literário texto poético, abriga
modalidades diferentes, como: haicais, quadrinhas, sonetos, poemas livres,
parlendas, acrósticos, cordel, poemas visuais, poemas narrativos, entre outros. Cada
modalidade apresenta certas peculiaridades, desperta mais ou menos reações em
determinados contextos. Em comum, todo texto poético permite e até mesmo
incentiva a transgressão de normas da linguagem e dos modelos prontos do
pensamento, pois “poesia é invenção, desconstrução, resgate, renovação” (CUNHA,
2012, p. 104).
Poesia e escola: parceria possível e necessária
Que razões pode ter a escola para provocar participação dos alunos em
atividades de ler e escrever textos poéticos? Por que propiciar o encontro dos alunos
com esse gênero literário que faz pensar, rir, chorar, entrar no jogo sonoro, que
desvela normas e padrões, que não remete a um único sentido? “Não iremos
escolarizar a poesia? Aprisionar o indizível?” (JOLIBERT, 1994, p. 195).
Para defender e priorizar o trabalho com texto poético em sala de aula, Queiroz
(2014, p. 193) afirma que “a poesia existe no mundo; ela canta a beleza e a miséria,
a dor e o humor, o ácido e o etéreo, a vida e a morte, portanto, deve pulsar plenamente
na escola, um território onde todas suas fases coexistem”. Leituras de textos poéticos
e compartilhamento de significados possibilitam ao aluno extrapolar o senso comum
e alcançar o universo da subjetividade, resgatando sua autoestima, ampliando o
domínio da linguagem, exercitando sua sensibilidade e seu raciocínio lógico.
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A primeira condição para um trabalho fecundo com o texto poético é contar com
professores entusiasmados, capazes de sensibilizar os alunos para a riqueza
semântica da poesia (PINHEIRO, 2007). Além disso, é preciso garantir que o trabalho
com poesia na escola seja frequente e aconteça de forma intencional e planejada. A
abordagem do texto poético, assim como de todo gênero literário, não pode acontecer
de forma utilitarista, mas deve visar à fruição estética.
Nesse sentido, Pinheiro (2007) critica o “didatismo emburrecedor”, o trabalho
com a poesia que prioriza conteúdos pedagógicos e valores morais e deixa para
segundo plano a qualidade estética. Na contramão desse pensamento, é comum que
o texto poético nas escolas seja restrito a temas de comemorações festivas, a lições
de ortografia ou a atividades recreativas.
O papel da escola não é a apresentação da poesia como pretexto a ensinar um
conteúdo ou como uma alternativa em substituição a textos longos e enfadonhos. É
necessária a construção de um encontro duradouro, construído no cotidiano entre
alunos e a poesia, em que o essencial seja a experimentação, a vivência do poder de
sedução da linguagem. Ao longo desses encontros, o leitor deve ser convidado a sair
do comodismo, a entrar numa situação de estranhamento perante o que é dito e a
forma como é dito, a perceber que suas experiências podem estar representadas no
texto poético, ao mesmo tempo em que se indague sobre outras formas possíveis de
reagir, pensar, de estar no mundo.
Pinheiro (2007) sugere partir de uma pesquisa sobre preferências dos
estudantes, garantindo que o início do trabalho aproveite textos de interesse dos
pequenos leitores. É importante o cuidado com a construção de um ambiente
adequado para o trabalho com o texto poético, pode-se escolher outro local, ou mudar
o ambiente interno da sala de aula; a presença de música também é indicada como
fator que evidencia um momento especial de leitura.
Também alerta para a importância de atribuir os possíveis significados do texto
poético. Ao longo das leituras, o professor deve questionar os estudantes quando
apontarem para significados que se desviem do que o texto propõe.
A necessidade de momentos planejados de leitura de textos poéticos pode ser
ampliada para a escrita de poemas em sala de aula: “as crianças devem poder
experimentá-lo (o poema) não só como leitoras atentas, criativas, sensíveis às
conotações, mas também como produtoras de poemas” (JOLIBERT, 1994, p. 196).
Porém, para a autora, as aulas destinadas à produção de poesia parecem esperar por
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momentos de inspiração dos alunos em vez de se apoiarem num planejamento
adequado. A meta pretendida por Jolibert (1994) ao final de trabalhos com poemas é
formar crianças que, durante e no fim de sua escolaridade, sejam capazes de, por sua
própria iniciativa de ler, dizer e produzir poemas.
O poema, um texto marginalizado?
Gebara (1997), em seu artigo, “O poema, um texto marginalizado” analisa as
propostas de trabalho com o poema em sala de aula a partir de livros didáticos para
demonstrar como o trabalho com o poema ainda encontra-se em segunda plano em
sala de aula.
A autora inicia questionando a apresentação dos poemas nos livros didáticos,
que muitas vezes distorcem a composição gráfica de um texto em prosa para que este
se assemelhe e possa ser chamado de poema76, isto é, explora-se por demasiado a
formatação do poema, mas pouco se trabalha a especificidade poética. Outro exemplo
da preocupação com a forma observado pela pesquisa é que, apesar de os versos
livres serem mencionados, os livros orientam muitas vezes o professor a evitar os
poemas em prosa, pois sua presença causaria confusão.
Ao observar o trabalho após a etapa de leitura, Gebara (1997) aponta que os
exercícios são centrados em habilidades “cognitivas – reconhecimento, memória e
ordenação” (p.149). Após estas reflexões, geralmente passa-se para questões de
análise linguística e, assim, a estrutura do poema permanece como um “todo
impermeável”.
Diante destas observações, é possível compreender que pouco se trabalha
com a sensibilização dos leitores ao texto poético. Quando esta sensibilização é
proposta, está geralmente ligada ao uso de poemas de temas sociais – algo que
entrou na moda nos anos 90. Assim o poema perde sua especificidade, acaba sendo
tratado como prosa e ficando em segundo plano em exercícios complementares e/ou
como base para exercícios de análise linguística:

76 A autora cita fragmentos da narrativa de Ziraldo (O menino maluquinho) e da crônica de
Drummond (Antigamente) para exemplificar este tipo de distorção.
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Se o texto poético é desterrado de sua especificidade, tratado como prosa,
estando em posição central na unidade, imaginemos o que ocorre quando o
texto poético aparece em posição secundária. A proporção é de nove por um,
ou seja, de cada dez poemas, nove estão ou em exercícios ou em apêndices
para leitura suplementar. Poemas como “Retrato” de Cecília Meireles ou “As
borboletas” de Vinícius de Moraes são usados somente como fontes de
adjetivos e substantivos, sem que essas classes gramaticais sejam
analisadas como geradoras de sentido, de onde o aluno devia retirar frases
entre aspas ou parênteses, sem que seja assinalado que o uso dos sinais de
pontuação produz sentido. (GEBARA, 1997, P.150)

Neste contexto, o trabalho com o poema torna-se um homogeneizador da
linguagem referencial e literária e não é fonte de reflexão sobre a linguagem e sobre
o caráter artístico do poema, que passa a ser visto como um mais um texto que serve
para se fazer exercícios sobre.
A partir destas observações, Gebara propõe que o poema em sala de aula deve
passar por quatro momentos, ressaltando que o poema não pose ser ensinado como
meio para se fazer algo, pois o estudo da literatura “não consiste em apresentar
conceitos, operatórios que tragam em si soluções de ‘como fazer’”.
O primeiro momento é o da leitura de fruição-prazer do poema. Esta leitura
pode ser feita pelo próprio aluno ou pelo professor, mas é nela que as impressões do
leitor, a emoção estética, sensibilizam-no.
No segundo momento, a autora sugere a elaboração de uma paráfrase que
auxiliará o aluno a localizar as relações necessárias para o próximo momento: a
síntese. No segundo momento também se faz importante a contextualização da obra
em que se deve situar os estudantes com relação ao autor, obra e ano de publicação.
O terceiro momento é o de análise, ou seja, a decomposição a avaliação do
poema em diferentes níveis:
- visual – em que se observa a composição do poema no espaço;
- fônico – em que se observa a composição sonora do poema (as assonâncias,
aliterações, rimas...);
- lexical – em que se observa a composição lexical do nível de linguagem (termos
técnicos, neologismos...);
- morfossintártico – em que se observa a composição lexical e sintática (escolha de
palavras, predominância de certas classes de palavras ou tipos de frases);
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- semântico – em que se observam os efeitos de sentido e as figuras de linguagem.
Após esta análise do poema, passa-se ao quarto momento, que é o da síntese.
A síntese ocorre quando se pode fazer uma interpretação crítica do poema, que vai
além da impressão inicial.
Com base nestas observações e nos momentos postulados por Gebara (1997),
um trabalho com a sensibilização poética foi concebido pela professora regente e
realizado junto a seus alunos do 3º ano do ensino fundamental, o qual passaremos a
relatar a seguir.
O poema em sala de aula – o estudo
Durante o mês de agosto de 2018, como preparo para o concurso literário anual
da escola, aplicaram-se os quatro momentos de sensibilização e trabalho com o
poema de Gebara (1997).
Primeiramente, confeccionou-se uma caixa de poemas como forma de
fomentar a curiosidade dos alunos quanto ao poema que seria “sorteado” a cada dia.
Os poemas selecionados para o trabalho foram: A lua foi ao cinema (Paulo Leminski),
Convite (José Paulo Paes), Receita de engolir o mar (Roseana Murray), A bailarina
(Cecília Meireles), De muito longe (Sérgio Caparelli) e um haicai de Álvaro Posselt –
autor curitibano que, inclusive, participou da cerimônia de abertura do concurso feita
no pátio da escola.
A proposta foi seguir os momentos de Gebara no início das manhãs, sem uma
ligação ao trabalho propriamente escolar, isto é, sem utilizar cadernos e registro
formal. Esperava-se assim incentivar os alunos a vivenciarem este momento com um
olhar mais libertador.
Iniciou-se com a apresentação do poema “Convite” de José Paulo Paes, como
forma de convidar os alunos a fazerem parte desta dinâmica de reflexão. Ele foi
retirado da caixa pela professora. Após a leitura, nada mais foi dito, deixando o espaço
livre para a expressão dos estudantes caso estes sentissem a vontade e a
necessidade de se expressar. Os comentários iniciais confirmaram as alegações
feitas por Gebara (1997) sobre o trabalho com poema em sala de aula, pouco se
comentou sobre o poema além da estrutura e seus elementos rítmicos em
comentários como “Professora, tem rimas!”.
Passamos então ao segundo momento em que foi apresentado o autor, quem
era, sua cidade de origem, o que ele gostava de fazer em seu tempo livre, etc. Os
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alunos interessaram-se em saber mais sobre quem havia escrito o texto recém
escutado, superando as expectativas da professora.
No terceiro momento, analisamos o vocabulário do poema, as figuras de
sentido presentes nas relações que o autor faz sobre o “brincar com palavras” (“quanto
mais se brinca com elas/mais novas elas ficam”). Conversamos sobre como podemos
brincar com palavras e os estudantes apresentaram seu repertório de parlendas,
trava-línguas e jogos musicados.
No momento de síntese, da produção de uma análise sobre o poema, procurouse sair do convencional. Assim, propôs-se a representação do poema em cores em
pequenos pedaços de papel. A orientação foi simples: “Neste pequeno pedaço de
papel, representem o poema usando apenas cores”.
O resultado desta primeira reflexão já foi surpreendente. Os estudantes
utilizaram desde uma mesma cor, até tons “dégradé” de mesma cor, até uma mistura
em estilo arco-íris. Ao final da produção, em roda, os alunos mostraram suas
produções e explicaram-nas. As cores relacionavam-se com o que sentiram ao ouvir
o poema, com as cores que os faziam lembrar brincadeiras, com as cores que
remetiam palavras importantes do poema.
No segundo dia de aplicação, o poema foi retirado da caixa por um estudante
sorteado, visto que todos queriam ter esta tarefa. Trabalhamos com o poema “A Lua
foi ao cinema” de Paulo Leminski. O caráter mágico e, ao mesmo tempo familiar do
poema, fez o primeiro momento ser repleto de reflexões mais profundas e pessoais:
“Eu queria ir ao cinema com a lua, assim ela não ficaria triste”; “Eu adoro ir ao cinema
com minha mãe”.
O interesse no segundo momento também foi maior, especialmente por se
tratar de um autor de sua cidade. Muitos haviam visto obras de Paulo Leminski nos
grafites da cidade. O momento de análise buscou discutir a inspiração do poeta e a
escolha das palavras.
Desta vez, no momento de síntese, em um pedaço de papel como o anterior,
foi proposto que os alunos fizessem uma moldura para este poema. Como seria o
desenho desta moldura para um poema como este? Os estudantes usaram de
diferentes cores e designs, muitos relacionando seus traços com a tristeza da lua e
as luzes do cinema.
No terceiro dia, aconteceu a primeira surpresa. Uma estudante escolheu um
livro de Roseana Murray, cujas poesias estavam presentes na caixa de poemas da
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biblioteca da escola e pediu para ler um poema para a turma. Leu o poema “Receita
de acordar palavras” dizendo que a fez pensar sobre escrever um poema, pois fez
uma relação com a brincadeira com palavras apresentada por José Paulo Paes.
Assim, fizemos o trabalho com o poema trazido pela estudante e no momento da
síntese, os alunos deveriam acordar palavras e fazer versinhos livremente. Ao final os
estudantes divertiram-se lendo os versinhos para os colegas, como: “Eu acordo de
pijama, com as palavras dos sonhos pela cama”.
A partir desta reflexão, só fomos utilizar a caixa de poemas dias depois, visto
que os estudantes passaram a levar poemas escolhidos por eles na biblioteca ou em
casa para fazermos a leitura em sala. Quando se tratava de autor desconhecido,
procurávamos sua biografia na internet para compor o segundo momento. Os
momentos de síntese foram se diversificando e saindo do papel, tivemos momentos
de dança, estátuas corporais nos colegas, pintura com giz, sempre como forma de
expressar um sentimento sobre o poema lido.
Ao fim de três semanas de sensibilização seguindo os momentos de Gebara
(1997), os estudantes já buscavam escrever seus próprios poemas e brincar com
trovinhas e versinhos entre as aulas. Assim iniciamos as produções dos poemas para
o concurso literário. A maioria dos poemas produzidos faziam referência à realidade
dos estudantes, relaconando-se à escola, aos amigos e atividades cotidianas. Porém
um poema destacou-se por sair desta zona de conhecimento pessoal, mostrando
indícios do trabalho de sensibilização feito durante as semanas anteriores e
demonstrando que é possível tirar o poema da marginalidade apontada por Gebara e
trazer emoção e estética a uma produção humanizada de nossos estudantes.
Os beija-flores
Beija-flor
Que toca o terror
E a flor se despetala
O cheiro dela,
Meu senhor!
Isso não é amor
É apenas paixão
Quem dera
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Teu olhar
Você vem
Pra me encontrar
Será que ela
Ouve essa canção?
(Júlia Oliveira Naumowicz)
Considerações finais
É um desafio à escola valorizar e respeitar o caráter humanizador e criativo do
texto poético, sua especificidade estética, sem utilizá-lo em atividades artificiais,
fragmentadas, desconectadas da realidade e do interesse do aluno. Todo gênero
literário está muito distante de ser uma estratégia de distrair as crianças do mundo
real. Propostas de incentivo à leitura e à escrita de textos poéticos devem realçar a
riqueza de interpretações, as possíveis associações a outros textos, a força
expressiva das palavras e do ritmo empreendido.
O processo de leitura e escrita que permeou esta experiência foi bastante
significativo, pois suscitou atividades relacionadas à sensibilidade, à ética e a
inteligência, à ampliação do repertório dos alunos, ao estímulo à cooperação, à
possibilidade de novas experiências literárias, ajudando o aluno a crescer como
pessoa e como membro de uma sociedade feita de linguagens.
Foi possível observar a importância do protagonismo da professora, que aqui
criou sua proposta de leitura e escrita de poemas, tendo como pontos norteadores os
interesses e as habilidades de seus alunos e os momentos de apreciação,
contextualização, análise e síntese elencados por Gebara (1997). O trabalho
sensibilizou os estudantes e lhes permitiu olhar o poema de forma menos orientada e
mais livre, gerando interesse para que novos poemas fossem procurados pelos
próprios estudantes. Na interação com textos poéticos e biografia de escritores, aos
estudantes foi oportunizado o aumento do acervo pessoal de obras literárias e o
acesso aos bens culturais.
Comprovou-se que o texto poético precisa de momentos planejados de leitura
e de escrita, com espaço destinado à troca de ideias e à criatividade.
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SE UM(A) PROFESSOR(A), NUMA MANHÃ OU TARDE DE QUALQUER
ESTAÇÃO: REFLEXÕES SOBRE A EDUCAÇÃO LITERÁRIA
Roselete Fagundes de Aviz
(UFSC)

As bibliotecas deviam ser declaradas da família dos aeroportos porque são
lugares de partir e de chegar. Os livros são família direta dos aviões, dos
tapetes-voadores ou dos pássaros. Os livros são da família das nuvens e,
como elas, sabem tornar-se invisíveis enquanto pairam, como se entrassem
para dentro do próprio ar, a ver o que existe dentro do ar que não se vê. O
leitor entra com o livro para dentro do ar que não se vê. Com um pequeno
sopro, o leitor muda para o outro lado do mundo ou para outro mundo, do
avesso da realidade até ao avesso do tempo.
Valter Hugo Mãe

Para início de conversa, quero falar-lhes de uma história que nos chega de
longe, leitores. Uma história que vem do Irã. Uma história que fala de uma professora
e suas estudantes. O cenário é a sala de estar da casa de Azar Nafisi, ou melhor, da
professora Nafisi. É assim que essa professora de literatura se encontra com suas
meninas e recomenda-lhes obras de ficção para falar das suas vidas. Na escuta e no
silêncio barulhento da leitura encontram suas vozes. O encontro se dava sempre às
quintas-feiras. No gesto de se despirem de suas burcas ao chegar à sala do encontro,
mostravam-se inteiras por dentro e por fora. Na sala, fora do olhar do poder
institucionalizado, a professora e suas meninas vestiam calças jeans e camisetas.
Além de se maquiarem e rirem à vontade. Havia muita vida lá dentro.
O grupo de meninas, criado no outono de 1995, permaneceu em atividade
durante dois anos e reunia sete das ex-alunas da professora Azar Nafisi, da
Universidade de Teerã. Provenientes de famílias, em sua maioria conservadoras e
religiosas, outras progressistas e seculares “independente de suas origens, das suas
crenças e de sua formação, seus dilemas eram compartilhados e se originavam do
confisco pelo regime dos seus momentos mais íntimos e das suas aspirações
privadas” (NAFISI, 2009, p. 393).
Nesse espaço privado, pela leitura de romances proibidos, escrevem suas
histórias de vida, vividas em um lugar onde as mulheres conseguiram muitos avanços
sociais, porém, com a Revolução de 1979, tornam-se subalternas social e
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espiritualmente em relação aos homens e também as principais vítimas do
Fundamentalismo Religioso.
Pela linguagem, encontram, por meio do livro, um jeito de falar do que lhes
afeta, do que lhes toca, do que vivem na pele: a opressão do islã. No texto lido,
encontram sua própria voz e sua própria palavra. Durante os dois anos de leitura,
vários livros passaram por suas mãos, dentre eles: O Grande Gatsby, de Fitzgerald;
Daysi Miller, de Henry James; Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, mas é em
Lolita, de Vladimir Nabokov, que encontram suas vidas espelhadas. É nesta obra que
refletem sobre suas vidas e sobre a vida da mulher iraniana na República Islâmica do
Irã. Por que a identificação com uma obra tão polêmica?
Em Lolita, um homem maduro seduz e mantém presa uma menina de doze
anos de idade. No entanto, nunca conseguiu fazer com que ela se entregasse
verdadeiramente para ele, por este motivo o ato sexual se transformava em estupro.
Não seria exatamente isso o que sentiam as iranianas cada vez em que os guardas
revolucionários as abordavam para verificar suas unhas: se estavam pintadas ou não;
para conferirem se não estavam portando maquiagem; para verificarem se ainda eram
virgens?!
É assim que Nafisi aproxima Lolita das suas meninas. É assim que Nafisi
aproxima Lolita de si mesma e de todas as iranianas, ou melhor, ao constante estupro
a que as mulheres iranianas tiveram que se submeter após a revolução.
“Lendo Lolita em Teerã” é uma obra simples e envolvente. Transbordante de
humanidade. Fala das iranianas, mas atinge os milhões de meninas e mulheres que
vivem a opressão dos Fundamentalismos Religiosos todos os dias em nosso país.
Professora Nafisi viveu a cumplicidade de uma relação amorosa com suas meninas
ao lhes possibilitar o encontro com a literatura, uma vez que, pela literatura se
consegue viver a diversidade, o outro em suas múltiplas faces, como bem afirma essa
professora revolucionária:
Para possuir a totalidade de uma vida, precisamos ter a possibilidade de
modelar e de expressar publicamente mundos, sonhos, pensamentos e
desejos privados, de ter constantemente acesso a um diálogo entre o mundo
público e o mundo privado. De que outra maneira nós saberemos que
existimos, sentimos, desejamos, odiamos e tivemos medo (NAFISI, 2009,
p.486).
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Eis o sentido de uma educação literária desde a pequena infância.
Do Irã convidamos o leitor para viajar a outro lugar para falar de uma
experiência de leitura: a sala da casa da Sra. Flowers. Na experiência anterior,
tínhamos o Irã e sua violência contra as meninas e mulheres. Aqui, estamos na
América do Norte, nos Estados Unidos, no começo dos anos 1930, em outro cenário
de violência: o racismo. Essa história está no primeiro volume da autobiografia de
Maya Angelou: I Know Why The Caged Bird Sings (1969), traduzido no Brasil sob o
mesmo título: Eu Sei Por que o Pássaro Canta na Gaiola, pela editora Astral Cultural
em 2018. O que há de interessante nessa história?
O livro, em minha perspectiva, é um exemplo prático do que a existência de um
livro de literatura e de um mediador podem fazer. Entretanto, o livro é magnífico não
só por contar a história de vida sofrida de Marguerite Ann Johnson desde a sua
infância, assim como contou Nafisi sobre suas meninas, mas, sobretudo, porque
mesmo nesse contexto de sofrimento e racismo, Marguerite consegue sua libertação.
E sua libertação acontece proporcionada por um encontro particular entre duas
pessoas extremamente diferentes.
Em sua autobiografia, Angelou (2018) conta sua história: a história da menina
Marguerite que aos três anos de idade é obrigada a viver aos cuidados da avó paterna
em virtude da separação dos pais. A menina e o irmão um ano mais velho, Bayley,
viviam na casa de uma avó que os doutrinava com oração e a bíblia, mas também
exigia que fossem os melhores na escola. Então, uma das tarefas domésticas dadas
pela avó a ela e ao irmão, era ler autores da literatura e isso os tornou leitores vorazes
desde a pequena infância, (só não podiam ler autores brancos) e apresentar o
resultado de suas leituras à avó. Angelou nos presenteia com essa sua confissão
amorosa, já nas primeiras páginas da narrativa:
Durante esses anos em Stamps, conheci e me apaixonei por
William Shakespeare. Ele foi meu primeiro amor branco. Apesar
de eu gostar e respeitar Kipling, Poe, Butler, Thackeray e
Henley, guardei minha paixão jovem e leal por Paul Laurence
Dunbar (inspirador do título de seu livro), Langston Hughes,
James Weldon Johnson e “Litania em Atlanta” de W.E.B. Du
Bois. Mas foi Shekespeare quem me disse: “Quando em
desgraça, sem fortuna e afastado dos homens”. Era um estado
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com o qual eu me sentia muito familiarizada. Eu me tranquilizei
quanto à sua brancura dizendo que, afinal, ele estava morto
havia tanto tempo que não podia ter mais importância para
ninguém. Bayley e eu decidimos decorar uma cena de O
mercador de Veneza, mas percebemos que Momma nos
questionaria sobre o autor e que teríamos que contar que
Shakespeare era branco, e não importaria para ela se ele estava
morto ou não. Então, escolhemos “A criação”, de James Weldon
Johnson (ANGELOU, 2018, p.29).
No entanto, a vida de Marguerite sofre uma grande turbulência quando, aos
oito anos, ela e o irmão voltaram a morar com a mãe em St. Louis e a menina é
estuprada pelo namorado da mãe. Ela contou ao irmão, que, imediatamente contou a
sua mãe o incidente. O homem reconheceu sua culpa, mas acabou sendo
assassinado pelos tios maternos depois de passar apenas um dia na cadeia. Na hora
em que soube do assassinato, Marguerite ficou muda e não falou por cerca de cinco
anos. Depois desse episódio, Bayley e ela retornaram aos cuidados da avó paterna
em Stamps, Arkansas.
Um tempo depois do retorno à casa da avó paterna, Marguerite ficou
impressionada com o interesse da Sra. Flowers por ela. A Sra. Flowers, que era uma
mulher branca e de um nível econômico melhor que o da comunidade negra de
Stamps, sabia que Marguerite era brilhante na escola e uma leitora voraz. Foi
conhecendo esse lado de Marguerite que a distinta senhora a convidou para ir a sua
casa. Esse é um momento muito belo da narrativa. Conforme observamos na cena
abaixo:
O doce aroma de baunilha nos recebeu quando ela abriu a porta.
“Fiz biscoito hoje de manhã. Sabe, eu tinha planejado convidar
você para comer biscoitos e tomar limonada, para podermos ter
uma conversinha. A limonada está na geladeira”. [...] Eram
bolachas redondas e achatadas, um pouco escuras nas
beiradas e amarelo-manteiga no meio. Com a limonada fria,
eram suficientes para a dieta de uma infância. Lembrando-me
dos bons modos, dei mordidinhas de mocinha nas beiradas. Ela
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disse que os fez especialmente para mim e que tinha alguns na
cozinha que eu podia levar para casa, para o meu irmão
(ANGELOU, 2018, p.124).
A menina estava confusa com tudo: primeiro o convite, depois, aquela
recepção, o ambiente, as minúcias da casa da Sra. Flowers, bem como a descoberta
de atitudes daquela mulher inimaginável para a menina. Marguerite havia aprendido
muitas coisas sobre as pessoas brancas, este outro diferente, este outro depositório
de todos os males. Talvez por essa razão, esse encontro se tornava cada vez mais
perturbador a cada ação inesperada como a da cena a seguir:
Quando terminei os biscoitos, ela limpou a mesa e pegou um
livro pequeno e grosso na estante. Eu tinha lido “Um conto de
duas cidades” e o achei digno do meu padrão como romance.
Ela abriu a primeira página, e ouvi poesia pela primeira vez na
vida. “Foi o melhor dos tempos e o pior dos tempos...” Sua voz
deslizava e se curvava pelas palavras. Ela estava quase
cantando. Eu queria olhar as páginas. Eram as mesmas que eu
tinha lido? Ou havia notas músicas nas páginas, como meu livro
de hinos religiosos? Os sons começaram a cascatear
delicadamente. Eu sabia, por ouvir mil pregadores, que ela
estava chegando perto do final da leitura, mas não ouvi de
verdade, a ponto de entender, uma única palavra. “O que você
achou disso?”. Passou pela minha cabeça que ela esperava
uma resposta. O doce sabor da baunilha ainda estava na minha
língua, e sua leitura foi uma bênção para os meus ouvidos. Eu
tinha que falar (ANGELOU, 2014, p.125).
Relembremo-nos da história de Marguerite. Ela estava sem falar há cinco anos,
em virtude de um trauma de violência, quando a Sra. Flowers entrou na vida dela com
um plano. Assim, depois de ouvir, Marguerite responde somente: “Sim, senhora”, à
sua pergunta, a Sra. Flowers coloca seu plano em ação:
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Tem mais uma coisa. Pegue este livro de poemas e decore um
para mim. Na próxima vez que vier me visitar, quero que você o
recite”. Tentei, muitas vezes, procurar atrás da sofisticação dos
anos, o encantamento que encontrava com tanta facilidade
naqueles presentes.

A essência escapa, mas a aura

permanece: ter permissão, não ser convidada a compartilhar das
vidas particulares de estranhos, compartilhar suas alegrias e
medos, era uma chance de trocar o vermute amargo sulista por
uma caneca de hidromel com Beowulf ou uma xícara quente de
chá com leite com Oliver Twistt. Quando falei em voz alta “Esta
é, com certeza, a melhor coisa que eu faço, que eu já fiz...”,
lágrimas de amor encheram meus olhos pelo meu altruísmo
(ANGELOU, 2014, p.125).
Há nessa exposição de Angelou uma grande lição: a de que “sem amor, nós
não somos seres sociais” (SOUSA, 2014, p. 118). Percorremos um caminho onde, o
amor se funda na significação do amor cristão propagado pelo fundamentalismo
cristão (que, a meu ver, não tem nada a ver com o exemplo de Cristo). Mas, como
utilizar essa memória para fundar o chão da resistência e pensar na diferença do que
se abriga numa memória do amor humano, um amor que traz em si a dimensão do
cuidado com o outro?
Naquele primeiro dia, corri colina abaixo e pela estrada (poucos
carros passavam por ela) e tive bom senso de parar de correr
antes de chegar ao Mercado. Gostavam de mim, e que diferença
isso fez. Eu era respeitada não só por ser neta da sra.
Henderson e irmã de Bayley, mas por ser Marguerite Johnson.
A lógica da infância nunca pede para ser aprovada (todas as
conclusões são absolutas). Não questionei por que a Sra.
Flowers me escolheu, nem passou pela minha cabeça que
Momma podia ter pedido que ela falasse comigo. Eu só me
importava de ela ter feito biscoitos para mim e ter lido para mim
trechos do seu livro favorito. Era o suficiente para provar que ela
gostava de mim. (ANGELOU, 2018, p.125-126).
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Angelou (2018) nos provoca pensar que, se não pode haver cuidado sem
amorosidade, também não pode haver diálogo sem amor (FREIRE, 1980, p.83). Este
pensamento vem acompanhado de uma das primeiras lições dadas à menina no livro,
naquela tarde, antes da leitura, enquanto a menina comia – o respeito ao saber de
experiência do povo dos que não tinham tido acesso, como Marguerite teve, à leitura
e à escrita – “ela me encorajou a ouvir com atenção o que as pessoas do interior
chamavam de bom senso. Que nos ditados populares havia a sabedoria coletiva de
gerações” (ANGELOU, 2018, p.124).
Neste ato, a mulher propõe à menina uma relação dialógica que Marguerite
ainda não havia esperimentado nem na família, nem na escola e, muito menos, na
igreja: a Sra. Flowers se propõe a falar com Marguerite e não à Marguerite. Esta
mudança não se coloca apenas em termos de uma gramática da racionalidade, mas
de uma fratura desencadeada pelo acontecimento. Dessa forma, Sra. Flowers vai
ganhando a confiança de Marguerite ao mostrar fragmentos de sua humanidade.
A menina estava perturbada com tudo o que acontecia porque havia aprendido,
principalmente com a avó, o que significava ser uma menina negra naquela
sociedade. Se aquela mulher era membro da classe dos opressores, como ela estava
empenhada na luta pela sua liberdade, deslocando-se assim de um pólo da
contradição a outro? A sociedade em que Marguerite vivia era aquela em que brancos
e negros não tinham outro tipo de relação a não ser a de opressor e oprimido.
Talvez seja neste momento que Angelou (2018) instala uma tensão cúmplice
para com o leitor, como se tivéssemos que aceitar a ideia de que não é possível uma
relação de amorosidade entre essas personagens tão paradoxais. Como se uma
menina negra, pobre, abandonada pela mãe e pelo pai aos três anos de idade, –
depois, quando retorna aos braços da mãe é estuprada por um homem incapaz de
qualquer compaixão – e uma mulher, adulta, branca, sem laços de família, não
pudessem produzir um encontro novo, um acontecimento: “acontecimento não como
determinação, mas como liberdade” (MÉLICH, 2001, p. 269).
O que queremos dizer com isto? Por que nos parece estranha e perturbadora
essa questão?
Talvez Derrida nos ajude a pensar ao falar sobre a justiça:
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O que chamo justiça é o peso do outro, que dita minha lei e me
faz responsável, me faz responder ao outro, obrigando-me a
falar-lhe. Assim é que o diálogo com o outro, o respeito à
singularidade e à alteridade do outro é o que me empurra [...] a
buscar ser justo com o outro – ou comigo mesmo como outro
(DERRIDA, 1994, p. 9-10).
O advento da Modernidade instituiu e se serviu de algumas estratégias a partir
das quais denominou diferentes modos para que não nos sentíssemos responsáveis
pelo outro e um deles foi a regulação (SANTOS, 1997). Skliar ao refletir sobre a
questão da educação coloca o discurso educativo neste lugar ao expressar:
Temos a impressão que em tempos atuais todo discurso
educativo – e cultural, político, linguístico, etc. – deveria ter como
origem e nascer das leis inexoravelmente. Em outras palavras:
que a ética deve, por força, subordinar-se ao direito, que a
linguagem da ética – isto é: a linguagem escolhida ao outro, do
bem vindo, da hospitalidade – é secundária à linguagem do
direito, que deveria olhar primeiro se “há” direito em fazer tal ou
qual coisa para saber, depois, se nos sentimos responsáveis
pelo outro. E isto é particularmente problemático na ideia em si
mesma de que o que deve mudar na educação ou, para melhor
dizer, no modo pelo qual entendemos a sequência a exercer na
noção de “mudança educativa” (SKLIAR, 2017, p. 30).
Se partirmos do encontro entre Sra. Flowers e Marguerite para pensarmos em
questões que suscitassem perguntas sobre o papel do professor, da professora na
educação literária das crianças, perceberemos que uma delas se concentra
exclusivamente na ilegalidade da relação: a única relação possível entre uma mulher
branca e uma menina negra naquela comunidade era a de submissão e exploração.
Neste sentido, é possivel julgar e determinar que “a relação carece de amorosidade,
isto é, que a relação não é relação. Mas é justamente a amorosidade que alimenta
uma relação que permite determinar sua própria legalidade. E essa legalidade se
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sustenta na própria conversação, na própria relação de alteridade” (SKLIAR, 2017, p.
30).
Olhando por esse viés, não poderia ser “a violência do sistema jurídico” ou “a
força da regulação”, pela sujeição direta de todo ser humano à linguagem estrita e
formal do direito, um ponto interessante para pensarmos a educação literária? Com
efeito o ensino sobre a literatura e não com a literatura, a não formação de professores
como sujeitos leitores, mas com a preocupação de prever transposição didática de
temas debatidos, por exemplo, não seria uma forma de sustentar a nossa não
responsabilidade pelo outro e/ou a nossa justificativa pela tolerância? (SKLIAR, 2001).
Não seria urgente que as práticas pedagógicas na educação infantil e no ensino
fundamental se deslocassem desse modelo?
Dois momentos na escritura de Angelou (2018) merecem ser apontados para
pensar uma educação literária – as relações educativas: a primeira diz respeito ao
que já nos referimos anteriormente em relação à mudança gramatical –
diferentemente de falar ao ou à ou mesmo sobre é se propor a falar com. É desse
aspecto que surge o segundo: a procura de uma língua comum.
Quando na Educação abandonamos crianças porque já sabemos quem ela é,
como é sua identidade, no caso específico do que estamos discutindo, sua formação
como leitora literária, não nos responsabilizamos, de fato, pelo outro.
A sensação é a de que existe uma necessidade permanente na
educação de identificar, essencialmente ou não, quem é o outro,
como é esse outro sujeito, como é sua identidade, que é o que
lhe falta e/ou faz falta, que o define, que problemas tem, o que
faria com ele. Como se a educação fosse um tratado diagnóstico
sobre qualquer figura de alteridade negativa – a infância, a
juventude, os que não aprendem, os pobres, os estrangeiros,
etc. – A obsessão pela identidade do outro impede que haja um
olhar sobre o que acontece entre-nós (SKLIAR, 2017, p. 25,
grifos meus).
A educação pode assumir a intencionalidade desse esforço humano de um
olhar sobre o que acontece entre-nós e não na obsessão pela identidade. A amizade
que nascia entre Sra. Flowers e Marguerite é um belo exemplo desta possibilidade:
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“Porque o que está em jogo ali não é tanto o que cada um é em si mesmo e por si
mesmo, o que cada um pensa, o que cada um diz, e sim o que fazem efetivamente
entre eles mesmos. Ali está a possibilidade da relação educativa” (SKLIAR, 2017, p.
25).
A Sra. Flowers não perguntou à Marguerite: “Como vamos fazer para você
voltar a falar?”, ou “Por que você não fala?”. Ou ainda “ O que você sente?”. Ela,
simplesmente expressou:
‘Ninguém vai fazer você falar – possivelmente ninguém é capaz.
Mas tenha em mente que a linguagem é a forma do homem se
comunicar com os outros homens, e é só a linguagem que o
separa dos animais inferiores.’ Essa era uma ideia totalmente
nova para mim, e eu precisaria de tempo para pensar nela
(ANGELOU, 2018, p. 122).
Em vez das perguntas sobre o problema ou sua explicação, ela procura um
elo entre ela e a menina, um elo que havia entre elas: um livro de literatura. E ainda
mais: ela propõe ler em voz alta à menina. Tal gesto enche Marguerite de surpresa,
preocupação, de mal-estar: aquele era um livro que ela já conhecia! Lembremos, ela
lia muito! A Sra. Flowers sabia o que estava fazendo. Ela sabia da importância da voz
humana, sabia que “ler é bom, mas não o suficiente. Palavras significam mais do que
é colocado no papel. É preciso a voz humana para dar a elas as nuances do
significado mais profundo” (ANGELOU, 2018, p.122), mas isso ela não queria que
Marguerite compreendesse na passividade das explicações. A Sra. Flowers sabia o
que a menina seria capaz de compreender por ela mesma.
Marguerite aceitou o desafio. Assim, pôde compreender o acontecimento, não
o acontecimento como determinação, mas como liberdade, como já pensamos aqui.
Como o professor, em Cotroneo (2004) com sua estratégia de gozação e brincante:
“Já ouviram falar de tal personagem?” Mesmo sabendo que seus estudantes ainda
não o conheciam. Porém, era assim que aguçava a curiosidade da classe. O texto de
Angelou (2018) mostra que para compreender o acontecimento, é imprescindível
deixar-se ser tocado. Nesse sentido, Marguerite nos mostra o quanto “a compreensão
é criadora de sentido, de um sentido que produzimos no processo mesmo da vida, na
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medida em que nos esforçamos para nos reconciliarmos com nossas ações e nossas
paixões” (VILELA, 2001, p. 245).
Poderíamos dizer, então, que aquilo que essas primeiras conversas entre uma
mulher e uma menina assinalam e explicitam para pensarmos no que nos propormos
neste tópico é: “a dissociação cortante entre o vital e o escolar e, assim, a separação
trágica entre o cuidado do outro, o cuidado de si mesmo e o descuido absoluto do
outro” (SKLIAR, 2018, p. 35). A impressão é de que nada acontece na escola, de que
nada se ensina na escola, como é possível que ali não conversem sobre a vida? Como
é possível a nossa vida, as outras vidas não caberem na escola? Como é possível
não entender que os livros sempre envolvem histórias pessoais, são como esponjas?
(COTRONEO, 2004, p.68). Como é possível não compreender que formar o leitor
literário é contribuir para a compreensão de um importante tipo de conhecimento
humano, ou seja, é relacionar essa formação aos direitos humanos? (CÂNDIDO, 2004
).
A escola, assim como Marguerite, perdeu a fala! Seu trauma pode ter sido a
consequência da violência da doutrinação. Por essa razão, a escola não se abre para
deixar que cada um possa compreender o acontecimento. Angelou mostra como isso
acontece quando Marguerite enfatiza a diferença entre ter permissão e ser convidada.
O dar permissão, estaria na ordem da doutrinação. Hanna Arendt ao argumentar
sobre a doutrinação expressa: “o endoutrinamento não pode senão reforçar ainda a
luta de caráter totalitário contra a compreensão e introduz, em todo caso, um elemento
de violência no conjunto do domínio político” (ARENDT, 2013, p. 41). Neste sentido,
a escola necessita compartilhar das vidas particulares de estranhos. Não seria esse
um dos maiores pontenciais da educação literária? Não poderia ser a educação
literária uma possibilidade de sair desse lugar de doutrinadora?
No contexto desta pesquisa, considerar o papel da educação literária na
problemática da Pedagogia da Imaginação, é tomar como ponto de partida a
educação pelo riso contra a educação pelo medo, no sentido do significado da
representação do carnaval em Bakhtin: uma vitória simbólica sobre o medo, a piedade
e a paranoia, uma vez que alimentava o princípio da esperança, em uma época que
apresentava inclinação para o desespero apocalíptico (BAKHTIN, 1999).
Daí a importância da literatura na escola, considerando a diferença de texto
literário e funcional; daí a importância da educação literária, a partir de critérios de
seleção, livros que lhes apresentem uma diversidade de acontecimentos humanos
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onde as coisas não apresentem um só ponto de vista, mas múltiplas faces e possam
ser vistas de pontos de vista opostos: daí a comparação de que a literatura funciona
como uma escada com corrimão (COLOMER, 2007), “que tira do leitor ao mesmo
tempo em que o apoia, que se coloca em seu nível ao mesmo tempo em que lhe abre
novos horizontes” (COLOMER, 2007, p. 139). Eis a importância do trabalho de
construção compartilhada de significado na sala de aula, na biblioteca, na escola, no
contexto da própria família.
Quando a formação de leitores sai do lugar de ensinar literatura para ensinar a
ler literatura, pode perceber que ao ler, a criança se envolve com o todo da narrativa
não com a temática porque as crianças veem o todo da história o tempo todo. Querem
interligar tudo. Se ouvirmos a criança, ela pode nos indicar o quanto, em um trabalho
de educação literária – se olharmos bem –, a criança se envolve com o que acontece
aos personagens desde o início. Esta é uma questão de grande significado a ser
considerada no ensino da leitura literária. Tais questões são relevantes, segundo Hunt
(2010), uma vez que “ações, reações e padrões de comportamento têm importância
mais universal que os pormenores” (HUNT, 2010, p.109).
Ao criar uma comunidade de leitores em sala de aula, assim como acontece
socialmente, como propõe Colomer (2007), podemos perceber o modo como as
crianças significam a literatura. Quais episódios podem influenciar no gosto do leitor.
E o humor e o riso são os seus preferidos. Porém, como argumenta a autora: “[...] Em
nossa tradição educativa, os gostos e as reações dos alunos e seus julgamentos de
valor nunca foram levados muito em conta. Foram considerados ilegítimos, um fruto
derivado da escassa formação das crianças” (COLOMER, 2007, p.145).
Para o espaço da leitura em sala de aula, essa dimensão da estrutura, então,
não poderá ficar à margem quando pensamos na educação literária das crianças. Os
padrões estruturais, segundo Hunt (2010, p. 109) “ressoam de resquícios culturais
profundos, que talvez indiquem o que realmente consideramos valioso e constituam
[...] as alternativas possíveis de o quê expressar, não meramente de como expressar”.
São eles os responsáveis pelo sentido que o leitor gera. Ainda para a percepção da
estrutura observamos a importância de a/o professor/a chamar a atenção para alguns
aspectos, principalmente “quando a imagem proporciona o andaime para chegar a
histórias mais complexas” (COLOMER, 2007, p.94).
Neste sentido, considerou Held (1988): “a quem pretender proteger a criança,
pondo-a ao abrigo do que a ironia e o próprio humor podem ter de duro, ou mesmo às
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vezes de cruel, respondemos: a criança vive num mundo afetuoso?” A partir desta
pergunta a autora responde: “Cultivar na criança o senso de humor – e algumas
leituras contribuem para isso – é dar-lhe e torná-la menos vulnerável” (HELD, 1988,
186).
Como já dissemos anteriormente, para uma proposta de educação literária é
necessário considerar o livro, mas também o leitor. O que percebemos nas práticas
de compartilhamento da leitura literária que acontecem socialmente, é que para o
entendimento do texto literário, uma parte do trabalho quem faz é o leitor, e alguns
fatores é que mostram a diversidade de sentido que aparecem em tais falas:
Os significados literários são frequentemente emotivos ou impressionistas,
tanto conotativos como denotativos; e assim os significados literários são
também quem os leitores são, onde eles estão, quando e por que leem são
o quanto os leitores conhecem, o quanto já leram e o quanto desejam ler; e
são a capacidade de entendimento que os leitores possuem – todos os
fatores que contribuem para a formação do sentido (HUNT, 2010, p.106) .

Tais considerações parecem ser fundamentais para compreender o porquê de
Hunt (2010) insistir na necessidade de observar o que o leitor traz para os livros:
atitude para com o livro; as atitudes para com a vida; o conhecimento e a expectativa
com livros; o conhecimento e a experiência de vida; a formação e preconceitos
culturais; a raça, classe, idade e atitudes sexuais “e inúmeros outros pormenores de
personalidade, formação e educação. Tudo isso afetará o modo como produzimos
sentido – o que entendemos e o que tomamos como importante” (HUNT, 2010, p.111).
Todas essas questões, relacionadas ao texto literário estão também ligadas aos
direitos humanos, entendidos como respeito à dignidade humana.
Considerações Finais
No estudo da relação entre formação do leitor literário (COLOMER, 2007) e a
Pedagogia da Imaginação (CALVINO, 1990), partimos da principal base do autor: a
importância da imaginação literária na formação do leitor literário, no sentido de
colocar a literatura para crianças e adolescentes “como literatura de aprendizagem e
formação de novos leitores” (COLOMER, 2007, p.139). Neste sentido, a formação de
professores como sujeitos leitores e não com a preocupação de prever transposição
didática de temas debatidos, tem sido nosso propósito. É urgente que as práticas
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pedagógicas na educação infantil, ensino fundamental e demais modalidades de
ensino se desloquem deste modelo. E que sejam delineadas estratégias que
considerem a formação literária também dos professores.
Eis a razão de seguirmos nas linhas de investigação da Pedagogia da
Imaginação, de Ítalo Calvino, para encontrarmos numa manhã ou tarde de qualquer
estação professores e professoras em conversas com os livros e seus leitores em sua
comunidade de leitores: a sala de aula, assim como Nafisi e suas meninas ou a Sra.
Flower e Marguerite. Nessas conversas, outras artes podem se fazer presentes: uma
música, um filme, uma ópera, um livro: cada leitor trazendo seu livro, e a história que
inventou, uma vez que um livro nunca mais é o mesmo depois do leitor. Sua história
fica diferente; não muito diferente, no entanto, só um pouquinho. Nessa comunidade,
os leitores aprenderão que as histórias não são tão diferentes assim, umas das outras,
e nelas podem descobrir coisas sempre novas. Lá aprenderão que é assim que os
livros são: não precisam do mundo, é o mundo que precisa deles. Lembrando sempre
da maravilhosa lição da carta de Cotroneo: uma carta de amor para seu filho sobre o
amor pelos livros.
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A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DA LITERATURA NA EDUCAÇÃO BÁSICA PARA
A FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO CRÍTICO
Susane Martins Ribeiro Silva
(UEMA/FAPEMA)
Introdução
A partir das prerrogativas estabelecidas pelo exercício do letramento, a prática
da leitura oferece ao indivíduo a mais singela e singular forma de aquisição do
conhecimento. Tão logo isso é aproveitado, essa prática possibilita também ao leitor
organizar ideias e argumentos, afinal é através da leitura que o indivíduo se torna
conhecedor das mais diversas teorias.
Isso possibilita que o indivíduo forme opiniões próprias e o auxilie numa tomada
de posição significativa. Associado a isso, bem como à prática da leitura, a literatura
vem com essa proposta: poder conhecer, através do texto literário, o mundo ao redor
e como situações podem oferecer ao leitor a possibilidade de formar ideias e pontos
de vista sobre os mais variados temas.
Correlacionado à forma como o texto literário pode ser analisado, a filosofia
torna-se recurso indispensável para uma boa compreensão, onde se entende que ela
é um instrumento significativo para a compreensão do eu.
Visto todas essas considerações, a literatura torna-se relevante junto ao
processo de formação de um indivíduo formador de opinião, pois, sob as
considerações da teoria filosófica, a compreensão e análise do texto literário agregam
significância junto ao processo da consolidação da formação de opinião. Todas essas
considerações são apresentadas, além do entendimento da teoria da literatura e do
pensamento filosófico, através da leitura e compressão de textos literários bem como
do exercício da análise hermenêutica destes.
Teoria da literatura
O estudo da literatura é, antes de tudo, aprimorado a partir de seu conceito.
Além de a literatura ser apenas uma arte de escrever em verso ou prosa, esta é uma
ferramenta que possibilita ao autor mostrar sua realidade através da arte. Conforme
o conceito de literatura atribuído por Afrânio Coutinho,
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a literatura, como toda arte, é uma transfiguração do real, é a realidade
recriada através do espírito do artista e retransmitida através da língua para
as formas, que são os gêneros, e com os quais ela toma corpo e
nova realidade. Passa, então, a viver outra vida, autônoma, independente
do autor e da experiência de realidade de onde proveio. (COUTINHO, 2008,
p. 9)

Dentro dos estudos da arte literária, considera-se consolidado o conhecimento
científico, isto sob responsabilidade da Teoria da Literatura. Isso é consolidado
através da elaboração, discussão e convalidação do texto artístico. Esta teoria
promove que todo pressuposto epistemológico fundamentado seja discutido e a
qualidade dos conteúdos cognitivos comunicados sejam discutidos. Como premissa
básica, a teoria da literatura “se diz da teoria que nasce da prática literária, da obra,
da leitura” (SAMUEL, 2010, p. 7). Ela estuda o conceito de literatura, seus textos, tipos
de gêneros, a leitura do texto literário e sua metodologia, além da interpretação e dos
interesses do seu saber.
A Teoria da Literatura defende que o texto literário possui uma linguagem
própria, considerando falar de si mesma. E isso é definido como metalinguística
literária, ou metaliteratura. Tal linguagem é evidente, pois é considerada uma
linguagem explícita, afinal Silva considera que
a metalinguística literária manifesta-se necessariamente sob a forma de uma
poética explícita, aparecendo formulada sobretudo em textos que
apresentam como finalidade exclusiva ou dominante a defesa ou a
condenação, a descrição ou a análise como carácter mais ou menos
marcadamente normativo, das convenções e regras que configuram os
códigos literários: artes poéticas, tratados de poética e de retórica, programas
e manifestos de escolas e movimentos literários, prefácios, epígrafes, etc. A
metalinguagem literária pode manifestar-se sob a forma de fragmentos de
poética explícita insertos na estrutura de textos literários (...), quer atribuídos
imediatamente e diretamente à responsabilidade do autor/emissor, quer
endossados por este à responsabilidade de personagens que nesses textos
figuram (...). (SILVA, 2009, p. 112-113)

A metalinguagem literária constitui-se na estética adotada pelo autor para
impulsionar o leitor a envolver-se com o seu texto. Isso é notório, pois ao considerar
que o autor recria sua realidade tendo como ponto de partida a sua própria história, o
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leitor sente-se também como personagem significativo deste texto, visto que encontra
possibilidades de entender e ver o mundo no qual vive.
Como a literatura permite ao leitor reconhecer o mundo a sua volta, o texto
literário “provoca uma multiplicidade de representações do leitor” (JAUSS e ISER,
2001, p. 88). Por se tratar de um texto artístico, o leitor tem a possibilidade de obter
múltiplas interpretações sobre o que está sendo lido.
Análise do Texto Literário
Quando se trata de textos escritos sob a forma de versos, o texto propicia ao
leitor múltiplas interpretações e isso é particular deste tipo de texto. É desafiante a
compreensão do texto poético, pois se está lidando com o sentimento muitas vezes
enigmático, o que pode algumas vezes confundir o leitor. É o que se pode observar
na poesia intitulada Autopsicografia, de Fernando Pessoa (poeta modernista
português). Quando o autor afirma que todo poeta finge o que sente ou, sob outra
perspectiva, fingir o que não sente, ele impulsiona a discussão que todo poeta falsifica
seu sentimentalismo para poder construir o texto poético, representando para o leitor
que recorre à ilusão para criar.
Quando se trata de prosa, a multiplicidade da análise é dada a partir da
perspectiva que se adota. Um texto literário em prosa pode abordar temas que podem
ser interpretados pela ótica social, psicológica, filosófica, entre outros. É decisão do
leitor adotar que tipo de visão irá utilizar para interpretar o texto lido. Ao ler A
metamorfose, de Franz Kafka, onde o personagem principal deste romance, por uma
transformação, toda a rotina da família é modificada e isso influencia o leitor a simular
que tipo de ótica adotar-se-á para que sua análise seja fundamentada. Cria-se uma
expectativa no que diz respeito ao enredo do texto prosaico, pois uma das realidades
vistas em todo e qualquer texto deste estilo é o envolvimento do leitor com a obra.
O estudo da Literatura na Educação Básica
O estudo da Literatura na Educação Básica é obrigatoriamente exigido nas
séries do Ensino Médio. Quando isto é associado ao exercício da leitura, o texto
literário é comumente utilizado nas séries finais do Ensino Fundamental, para
proporcionar ao discente o conhecimento dos grandes nomes da literatura universal
como também da literatura da matriz portuguesa. Na escola, o exercício da leitura do
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texto literário é feito através de paradidáticos, cujo uso da linguagem ficcional é a
utilização do imaginário como suporte ou manipulação do conhecimento conceitual.
Como o ensino da literatura está agregado ao ensino de língua portuguesa, os
paradigmas impostos para o estudo da literatura são os mesmos estabelecidos para
o estudo da língua portuguesa. Os Parâmetros Curriculares Nacionais abrangem a
importância desta consideração, afinal dominar formas de linguagem constitui-se
como condições de possibilidade de plena inserção social. É por meio da linguagem
que todo e qualquer indivíduo se comunica, tendo acesso à informação, expressando
e defendendo pontos de vista, produzindo cultura.
Dessa forma, a própria escola assume para si a responsabilidade de contribuir
para assegurar aos seus alunos o acesso aos saberes da fala e da escrita necessários
para que cada um seja capaz de interpretar os diferentes textos que circulam, de
assumir a palavra, de produzir textos eficientes sob as mais diversas temáticas.
Teoria do pensamento crítico
Dentro do segmento da história da filosofia, a Teoria Crítica teve seu início na
Escola de Frankfurt, mais precisamente com a publicação do ensaio intitulado Teoria
Tradicional e Teoria Crítica, em 1937 por Max Horkheimer, consolidando a teoria
crítica como um manifesto-programa. Para os frankfurtianos, as teorias consideradas
tradicionais escondiam as contradições sociais, deixando de lado suas diferenças,
corroborando com o fato de que isso mostrava uma sociedade injusta. Conforme
considera Melani,
os pensadores da Escola de Frankfurt

criticavam essas teorias,

principalmente a tentativa de transpor, para as ciências sociais, os métodos
e princípios das ciências naturais. Para eles, a classificação e o isolamento
do fato social poderiam acarretar uma distorção profunda da realidade.
Isolada do contexto, o fato apareceria como um dado natural, inalterável, e
não como o resultado de um processo social. Em outras palavras, sem
compreender as relações dinâmicas entre os fatos e o contexto social em que
eles se inserem, a realidade seria falseada. (MELANI, 2013, p. 218)

Logo, a Teoria Crítica veio com a proposta de impulsionar o indivíduo a não
concordar imediatamente com o que lhe é concedido, mas instigar suas contradições,
avaliando essas perspectivas. Essa teoria buscava principalmente criticar a sociedade
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capitalista, afinal esta possuía paradigmas contrários que a própria teoria tradicional
ocultava, tornando-se impassível de questionamentos.
Justamente por esse motivo, os frankfurtianos, por meio de ensaios, discutiram
temáticas que, até aquele momento, não eram objetos de estudos de outros
pensadores. As teorias apresentadas por grandes pensadores até esta época
estavam limitadas apenas ao comportamento individual e ao homem como ser social,
não discutindo sobre ao que o homem está diretamente submetido. Essas discussões
traziam para a realidade a perspectiva de uma nova visão de mundo, afinal a
sociedade já estava acostumada ao que lhe acontecia, não buscando questionar o
porquê dos acontecimentos e sobre o que lhe era submetido.
Theodor Adorno, que também era da Escola de Frankfurt, condenava os meios
de comunicação em massa, pelo fato de que estes contaminavam a inteligência e a
capacidade de raciocínio do ser humano, levando este à incapacidade de julgar
criticamente, além de tomar decisões. A capacidade de manipulação desses meios
era, na opinião deste filósofo, significativamente persuasiva que não apenas tornavam
a sociedade estúpida, como também a tornava incapaz de agir moralmente. Para ele,
o julgamento deve ser feito de maneira sábia. Quando se quer apenas julgar,
independentemente da metodologia, é conveniente empregar a emoção e a
inteligência.
Pensamento Crítico e Visão de Mundo
Naturalmente, o ser humano sente a necessidade de entender o que se passa
ao seu redor. Logo, prevalece-se o pensar filosófico diante de toda e qualquer
situação. Melani enfatiza essa consideração, corroborando com a ideia de que todo
ser não está satisfeito tão somente com o que lhe é concedido e que faz questão de
entender tudo aquilo que está ao seu redor.
Assim agimos. Assim somos. Não nos basta estar vivos. O nosso viver é um
viver reflexivo em alguma medida. Planejamos nosso dia e nossa vida.
Reestruturamos nossas perspectivas. Desfazemo-nos de alguns sonhos.
Criamos outros. Nunca nos satisfazemos apenas com o que é dado, com o
estabelecido. Questionamos se o que existe tem de continuar a ser da
maneira que é, qual a razão de ser assim e se pode ser diferente. Essa busca
contínua de explicação para as coisas, essa procura das causas de nossas
ações, essa avidez por estabelecer sentidos talvez sejam o que há de mais
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comum entre a nossa vida cotidiana e o pensar filosófico. Também a filosofia
busca o sentido das coisas e encontra esse sentido no próprio ser humano,
nas suas ações e nos seus pensamentos. Nesse aspecto, a filosofia e o
cotidiano têm uma relação muito próxima. (MELANI, 2013, p. 14)

Enxergar a realidade sob a perspectiva filosófica impulsiona o indivíduo a
pensar criticamente e desenvolver o exercício da argumentação. É através desse
processo que o próprio ser constrói seu poder de persuasão e criticidade frente à
tomada de decisões.
Criticidade na tomada de decisões
Quando se está diante de um problema, faz-se necessário refletir e investigar
sobre tal. E é justamente nesse momento de reflexão que o pensar filosófico atua. A
filosofia é capaz de compreender boa parte dos problemas que atingem o ser,
auxiliando através dos processos de reflexão e investigação, ainda que o indivíduo
não consiga um espaço de tempo para realizar tais atividades. Melani corrobora com
essa perspectiva, afinal
grande parte dos nossos problemas cotidianos é comum aos problemas da
filosofia, mas em ambos os casos o tratamento dado a eles é bem diferente.
No dia a dia, entre uma e outra tarefa escolar, entre as ocupações da nossa
vida e do trabalho e entre as inúmeras ações e atividades que realizamos
para a nossa sobrevivência, pouco tempo sobra para uma reflexão mais
aprofundada sobre determinado conceito, noção ou problema. É isso que o
pensar filosófico traz. Ele se caracteriza por ser uma reflexão e uma
investigação racional mais profunda das ideias, dos conceitos e dos
problemas que muitas vezes estão no nosso dia a dia, mas que são deixados
de lado em função de inúmeras tarefas que temos de realizar. (MELANI,
2013, p. 15)

Diante dessa prerrogativa, é relevante que o indivíduo estabeleça um tempo
para refletir sobre as problemáticas às quais está sujeito, para que então possa agir
da melhor forma, avaliando considerações favoráveis e contrárias, para que então
esteja convicto da decisão a tomar. Essa ação é considerada crítica, afinal avaliar a
situação é pensar com criticidade, resultando numa significativa tomada de decisão.
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Literatura e pensamento crítico
Como fora declarado anteriormente, a literatura apresenta uma recriação da
realidade, o que projeta significativamente uma análise do meio ao qual o indivíduo
está inserido. A partir disso, a leitura do texto literário promove uma reflexão sobre a
temática que aborda, principalmente quando essa reflexão está associada ao
pensamento filosófico, pois
podemos dizer que tudo o que é relacionado ao ser humano pode propiciar
reflexões filosóficas. As reflexões filosóficas não constituem um mundo à
parte, mas têm um próprio jeito de ser e de se desenvolver. O pensar
filosófico é cauteloso, detalhista, rigoroso, sistemático e radical. Questiona e
analisa minuciosamente o que passa despercebido no dia a dia. O pensar
reflexivo, mais profundo, exige que momentaneamente nos afastemos do
apelo das nossas necessidades imediatas. Só momentaneamente, porque,
se a reflexão for realmente radical, se investigarmos a fundo uma
determinada situação ou se compreendermos um fenômeno estudado de
maneira diferente, então isso pode significar um novo olhar sobre o nosso
cotidiano, nossas ações e nossas relações. Pode até propiciar uma
ressignificação das nossas vidas. (MELANI, 2015, p. 15)

Admitindo essa vertente, a literatura agrega análise e reflexão sobre a
realidade, através de uma progressão linguística que promove o exercício do
pensamento crítico, levando em consideração que o próprio texto traz naturalmente
essa característica. Se atentarmos para a forma como a realidade é recriada no texto
literário, o leitor perceberá que a sua realidade pode ser analisada a partir das
prerrogativas que o autor utilizou para analisar a sua.
Interligação entre as teorias
A literatura e a filosofia sempre estabeleceram relação. Na Antiguidade
Clássica, a poesia não era tão somente considerada um texto artístico, mas também
analítico. Quando a realidade humana é transportada para o texto literário, torna-se
evidente que tudo ao seu redor é modificado, pois “o homem é aquilo que ele faz,
pensa e projeta. Suas realizações modificam a natureza e a si próprio. Mas o homem
também é a reflexão que faz sobre o que realiza; e vai criando teorias sobre os
diversos campos de atuação” (MELANI, 2013, p. 286).
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Toda abordagem que se dava a determinado tema era escrita, em alguns
casos, em gênero lírico. Ovídio, ao escrever A arte de amar, publicou suas
considerações a respeito do amor físico exclusivamente em poesia. O próprio texto
poético traz consigo, naturalmente, o exercício da reflexão e isso é notório. Com o
auxílio do pensamento filosófico, isso é mais evidente, afinal “a filosofia é um modo
de pensar eminentemente humano. Um tipo de investigação sobre os sentidos ou
significados que a pessoa estabelece para as coisas, as situações, os outros e,
principalmente, para si mesma e para a vida” (MELANI, 2013, p. 15).
Relevância do estudo da Literatura na formação do indivíduo
O estudo da literatura baseia-se principalmente no exercício da leitura que, por
sua vez, é a ferramenta principal para o letramento. Como a literatura está diretamente
ligada à leitura de textos, agrega-se aqui a prática hermenêutica, afinal “a
hermenêutica é a arte da interpretação, um método ou uma técnica que possibilita (...)
a compreensão (...) de qualquer discurso escrito ou falado. (...) Pode ser usada para
compreender as ideias e os sentidos em diversos campos da atuação humana”
(MELANI, 2013, p. 243).
A partir disso, o indivíduo promove para si um entendimento não tão somente
sobre sua realidade, mas conhece sobre ideologias e formas de pensamento. Como
a literatura está paralelamente relacionada à história da humanidade, considera-se
que a leitura do texto literário suscita o conhecimento de fatos históricos, por sua vez
apresentados nestes textos.
Obras literárias que impulsionam o exercício da criticidade
Como recriação da realidade, o texto literário proporciona ao leitor a
possibilidade de analisar sua realidade, tendo como principal arquétipo situações nas
quais o próprio leitor se enquadra. Tem-se, em seguida, a análise de alguns textos
literários que estimulam o leitor ao exercício do pensamento filosófico e,
consequentemente, da criticidade e da formação de opinião.
Conto “O enfermeiro”, de Machado de Assis
O conto intitulado O enfermeiro, escrito na segunda metade do século XIX por
Joaquim Maria Machado de Assis, é narrado em 1ª pessoa por Procópio, o narradorprotagonista. Este é convidado a cuidar de um coronel enfermo numa cidade do
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interior, o qual acaba morrendo de forma “acidental”. O texto inicia com Procópio já
idoso, relembrando sobre os cruéis momentos que passou cuidando do coronel
Felisberto:
Parece-lhe então que o que se deu comigo em 1860 pode entrar numa página
de livro? Vá que seja, com a condição única de que não há de divulgar nada
antes da minha morte. Não esperará muito, pode ser que oito dias, se não for
menos; estou desenganado. Olhe, eu podia mesmo contar-lhe a minha vida
inteira, em que há outras coisas interessantes, mas para isso era preciso
tempo, ânimo e papel, e eu só tenho papel; o ânimo é frouxo, e o tempo
assemelha-se à lamparina de madrugada. Não tarde o sol do outro dia, um
sol dos diabos, impenetrável como a vida. (...) Pediu-me um documento
humano, ei-lo aqui. (ASSIS, 2007, p. 79)

Neste convite à leitura, o autor trabalha a imperfeição ética dos personagens,
onde convida o leitor a avaliar as características de cada um. Como uma típica prosa
realista, o autor mostra o homem como um ser egoísta, corrompido e oportunista.
Além dessas características, pode-se notar certo pessimismo, principalmente do que
diz respeito à descrição dos personagens que, por sua vez, pode ser observado na
caracterização do coronel, afinal este “era homem insuportável, estúrdio, exigente,
ninguém o aturava, nem os próprios amigos. Gastava mais enfermeiros que remédios.
A dois deles quebrou a cara. (...) Se fosse só rabugento, vá; mas ele era também mau,
deleitava-se com a dor e a humilhação dos outros” (ASSIS, 2007, p. 80-81).
É perceptível, ao analisar o conto, que o autor promove ao leitor analisar a
situação, basicamente, sob duas óticas: pelo enfermeiro, que é submetido a aguentar
as ofensas e os maus tratos do doente; e do coronel, um homem que, apesar do
péssimo humor, está doente e com uma idade avançada, que precisa de cuidados
especiais e atenção redobrada.
Os anos foram andando, a memória tornou-se cinzenta e desmaiada. Penso
às vezes no coronel, mas sem os terrores dos primeiros dias. Todos os
médicos a quem contei as moléstias dele foram acordes em que a morte era
certa, e só se admiravam de ter resistido tanto tempo. Pode ser que eu,
involuntariamente, exagerasse a descrição que então lhes fiz; mas a verdade
é que ele devia morrer, ainda que não fosse aquela fatalidade... Adeus, meu
caro senhor. Se achar que esses apontamentos valem alguma coisa, pagueme também com um túmulo de mármore, ao qual dará por epitáfio esta
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emenda que faço aqui ao divino sermão da montanha: “Bem-aventurados os
que possuem, porque eles serão consolados”. (ASSIS, 2007, p. 87)

Sob a perspectiva do pensamento crítico, este texto propõe para o leitor que
decisões e medidas devemos tomar diante de cada situação a qual estamos
submetidos. O ser humano está sujeito a situações que precisam ser analisadas com
cautela e imparcialidade. No caso desta narrativa, o enfermeiro, ao se deparar com a
notícia de que era o herdeiro universal do coronel, tomou a iniciativa de doar tudo aos
pobres, afinal se sentia culpado pela morte do coronel. Mas, ao refletir que tudo
passou de uma fatalidade, gozou da herança, mudando completamente de opinião.
Romance “Vidas Secas”, de Graciliano Ramos
Publicado em 1938 por esse representante da Segunda Geração Modernista
Brasileira, Vidas Secas conta a saga de uma família interiorana que desbrava o sertão
nordestino em busca de uma vida melhor. Castigada pela seca e pela fome, esta
família vive numa situação peculiar, onde cada indivíduo sujeita-se a situações de
ação e reflexão, buscando o melhor para si.
As condições precárias do clima, além da opressão social, fazem com que os
personagens Fabiano, Sinhá Vitória, os filhos (menino mais novo e menino mais
velho) e Baleia, a cachorrinha, sejam silenciosas e hostis, comportando-se como
seres quase incomunicáveis, não somente pelo fato de se relacionarem com outras
pessoas como também em relação a si mesmos. Contudo, o narrador, totalizando-os
à condição de animais selvagens, desvenda-lhes a humanidade submersa,
reinventando o mundo interior de cada um.
Na planície avermelhada os juazeiros alargavam duas manchas verdes. Os
infelizes tinham caminhado o dia inteiro, estavam cansados e famintos.
Ordinariamente andavam pouco, mas como haviam repousado bastante na
areia do rio seco, a viagem progredira bem três léguas. Fazia horas que
procuravam uma sombra. A folhagem dos juazeiros apareceu longe, através
dos galhos pelados da catinga rala. Arrastaram-se para lá, devagar, Sinhá
Vitória com o filho mais novo escanchado no quarto e o baú de folha na
cabeça, Fabiano sombrio, cambaio, o aió a tiracolo, a cuia pendurada numa
correia presa ao cinturão, a espingarda de pederneira no ombro. O menino
mais velho e a cachorra Baleia iam atrás. Os juazeiros aproximaram-se,
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recuaram, sumiram-se. O menino mais velho pôs-se a chorar, sentou-se no
chão. (RAMOS, 2015, p. 9)

Sob a perspectiva crítica, a obra proporciona ao leitor a capacidade de
conhecer a realidade dos retirantes nordestinos, quando expostos à opressão social,
além das condições muito precárias em virtude do clima. Uma realidade muito comum,
porém pouco compreendida. Situações dessa natureza que são esquecidas pelo
poder público. O próprio autor indaga sobre essas situações como também a
possibilidade de os personagens conseguirem o que tanto querem: um lugar para criar
os filhos, para que estes possam estudar e se tornarem pessoas letradas.
E andavam para o sul, metidos naquele sonho. Uma cidade grande, cheia de
pessoas fortes. Os meninos em escolas, aprendendo coisas difíceis e
necessárias. Eles dois velhinhos, acabando-se como uns cachorros, inúteis,
acabando-se como Baleia. Que iriam fazer? Retardaram-se, temerosos.
Chegariam a uma terra desconhecida e civilizada, ficariam presos nela. E o
sertão continuaria a mandar gente para lá. O sertão mandaria para a cidade
homens fortes, brutos, como Fabiano, Sinhá Vitória e os dois meninos.
(RAMOS, 2015, p. 127-128)

Vidas Secas propõe ao leitor a capacidade de traçar soluções para as
situações-problemas que são apresentadas no decorrer da obra.
“A Rosa do Povo”, de Carlos Drummond de Andrade
Considerado o poeta da escavação do real, Carlos Drummond de Andrade
publica, em 1945, um livro que vem a ser o mais político de suas obras. A Rosa do
Povo evidencia os desejos e anseios de um eu lírico reflexivo e preocupado com a
existência, levando em consideração que o motivo principal de seu pensamento gira
em torno da Segunda Guerra Mundial e seu reflexo em todo o mundo, bem como sua
simpatia pelo socialismo. Considera-se um depoimento crítico, além das típicas
características da poesia drummondiana, tais como a sobriedade, o humor discreto, a
ironia fina, a contenção emocional, a clareza inflexível e a percepção minuciosa do
real.
Não faças versos sobre acontecimentos.
Não há criação nem morte perante a poesia.
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Diante dela, a vida é um sol estático,
não aquece nem ilumina.
As afinidades, os aniversários, os incidentes pessoais não
contam.
Não faças poesia com o corpo,
esse excelente, completo e confortável corpo, tão infenso à
efusão lírica. (ANDRADE, 2012, p. 2)
Como todo texto poético, o texto propõe ao leitor o pensamento reflexivo sobre
as circunstâncias às quais o eu lírico está inserido. Nessa obra drummondiana, que
aborda significativamente fatos relacionados à segunda grande guerra, percebe-se o
conflito de sentimentos, além de perceber a real situação que o ser se encontra, como
é possível perceber no poema Com o russo em Berlim:
Esperei (tanta espera), mas agora,
nem cansaço nem dor. Estou tranquilo.
Um dia chegarei, ponta de lança,
com o russo em Berlim.
O tempo que esperei não foi em vão.
Na rua, no telhado. Espera em casa.
No curral; na oficina: um dia entrar
com o russo em Berlim.
(...) Pois também a palavra era proibida.
As bocas não diziam. Só os olhos
no retrato, no mapa. Só os olhos
com o russo em Berlim.
Eu esperei com esperança fria,
calei meu sentimento e ele ressurge
pisado de cavalos e de rádios
com o russo em Berlim. (ANDRADE, 2012, p. 139)
É possível perceber também nesta obra a simpatia do autor pelo socialismo
que, na visão deste, é a solução para os desníveis sociais, além dos problemas
adquiridos pós-guerra. Para o autor, o sistema socialista, sendo adotado pelos
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governantes, supriria a necessidade da população, tornando-se iguais, prevalecendo
uma sociedade homogênea.
Observando de forma analítica, a obra proporciona ao leitor refletir sobre as
causas e as consequências desta guerra: como um único homem foi capaz de
revolucionar toda uma nação e, consequentemente, revoltar toda uma sociedade,
atingindo cruelmente a humanidade. O pensamento filosófico, tendo como ponto de
partida as reflexões do autor, sujeita o leitor à formação de sua ideologia, a partir das
reflexões existencialistas a respeito do ser e de seu estar no mundo.
De fato, analisar essa obra configura ao leitor a possibilidade de compreender
fatos históricos que marcaram a humanidade. Os poemas apresentados nesta obra
mostram ao leitor um mundo fragilizado pela violência e pela barbárie, além da propor
uma reflexão sobre o verdadeiro papel do ser humano e como suas ações podem
influenciar significativamente na vida de toda uma sociedade.
Peça Teatral “Auto da Barca do Inferno”, de Gil Vicente
Escrito pelo fundador do teatro de língua portuguesa, Auto da Barca do Inferno
traz a história de personagens comuns da sociedade portuguesa humanista onde tais
eram criticados pela forma como agiam e conviviam. Tal drama constitui-se
basicamente numa sátira social: todos aqueles que eram julgados queriam o céu,
todavia não aceitavam o seu destino: “À barca, à barca, hu! Asinha, que se quer ir!
Oh, que tempo de partir, Louvores a Belzebu! Ora, sus!, que fazes tu? Despeja todo
esse leito!” (VICENTE, 2011, p. 22)
O teatro vicentino é tipicamente marcado pela intenção crítica e o público de
sua época acabava rindo de si mesmo: Auto da Barca do Inferno apresenta, de forma
rica e bem humorada, os vícios humanos representados por frades libertinos,
magistrados corruptos, proxenetas que agenciavam meninas para os cônegos da Sé,
fidalgos decadentes e velhos à procura de uma mulher jovem. Nesta obra, os mortos
chegam a uma enseada onde estão dois barcos: um que vai para o céu, comandado
pelo Anjo; e outro que vai para o inferno, comandado pelo Diabo, sob auxílio de seu
Companheiro. Dos doze condenados, oito vão para o inferno e quatro vão para o céu,
dentre eles os cavaleiros:
Ó cavaleiros de Deus,
a vós estou esperando
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que morrestes pelejando
por Cristo, Senhor dos céus!
Sois livres de todo mal,
mártires da Madre Igreja,
que quem morre em tal peleja
merece paz eternal. (VICENTE, 2011, p. 56)
Sob a perspectiva crítica, o leitor depara-se com uma obra bem atual: ao
abordar sobre corrupção entre outros vícios humanos, tais perspectivas fazem parte
da contemporaneidade. Os perfis de cada um dos personagens são analisados pelo
leitor, que este acaba identificando pessoas que podem ser comuns em seu círculo
de convívio.
De fato, considera-se que pessoas que possuem características comuns a
esses personagens são muito mais comuns do que se imagina.
Considerações
Tornar um indivíduo formador de opinião é um dos desafios enfrentados pela
docência no século XXI. Para estimular esse exercício, o professor de Língua
Portuguesa utiliza como principal recurso a literatura que, como toda arte, engaja ao
leitor uma forma de observar o mundo ao seu redor. É através dos gêneros literários
que se possibilita o exercício do pensamento crítico. O próprio exercício da leitura
propele ao aluno uma possibilidade de conhecer sobre novas ideias e, com a própria
proposta da literatura, tal exercício torna-se enriquecedor.
A leitura de uma obra literária desenvolve no aluno a possibilidade de conhecer
o mundo ao seu redor sob um olhar mais crítico, afinal a realidade é retratada sob um
parâmetro artístico. Tão logo essa realidade é refletida nas palavras, o aluno pratica
sua interpretação e esta pode ser estabelecida a partir de paradigmas que
pressupõem a criticidade.
Estabelecer, no exercício da leitura, a adoção de obras literárias, locupleta a
aprendizagem cognitiva do aluno bem como sua capacidade de interpretação e
análise textuais. Como estas obras tratam particularmente sobre a realidade, o aluno
observa as informações estabelecidas nessas obras sob a perspectiva de interpretar
e, consequentemente, formar opinião a respeito da situação encontrada ou da teoria
apresentada nesta obra.
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É através da prática da hermenêutica que o aluno absorve as ideias propostas
pelo autor literário e, com isso, empreende sua criticidade, tornando-se num indivíduo
formador de opinião.
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ABRIL COM OS LIVROS – UM OLHAR PARA A DIVERSIDADE
Josiane dos Santos de Medeiros
Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Tecnologias de Informação e
Comunicação – Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Araranguá-SC
Valdete Borges Homem
Especialista em Formação de Docentes e de Orientadores Acadêmicos em EAD
Coordenadora do Polo UNINTER, Sombrio - SC.
Introdução
A literatura é um poderoso instrumento de interferência na prática escolar.
Contribuindo rigorosamente para estimular o imaginário da criança, fonte de autorealização, espaço a ser desenvolvido e preservado conduzindo-o ao reconhecimento
de si próprio e da realidade que a circunda. A convivência de forma lúdica e prazerosa
com os textos literários oferece a formação do espírito crítico do leitor, aguça o seu
desejo de transformar a realidade inserindo outras formas de ser e de estar no mundo.
A literatura na escola possibilita ampliar o universo do mundo imaginário e real.
A criança quando ouve uma história, tem informação, tem lazer, imagina situações,
tem oportunidades de desenvolver sua capacidade criadora
Portanto é, preciso despertar nos alunos o prazer e a consciência de que o livro
é a base, o principal caminho para enfrentar o desafio da era tecnológica.
Incentivar a formação de bons leitores no processo educacional através de
leituras descomprometidas sem obrigação de ficha de leitura significa encantar as
crianças enfeitiçá-las com o poder que vem dos livros, permitindo-as viajar num
mundo encantado e cheio de surpresas, além de propiciar bons momentos e novos
conhecimentos.
Ler estimula a imaginação e a criatividade. O leitor participa da ação e reconstitui
o livro conforme suas emoções, seus sonhos e necessidades.
Abril, mês em que comemoramos duas datas muito especiais: o Dia
Internacional do Livro Infantil e o Dia Nacional do Livro Infantil. Assim, podemos dizer
que o livro infantil é o grande protagonista do mês!
Em 2 de abril, o livro infantil faz suas comemorações ao redor do mundo. Essa
data foi escolhida em homenagem ao nascimento de Hans Cristian Handersen,
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considerado o primeiro autor a romancear as fábulas feitas para crianças, tais como
“O Patinho Feio”, “Chapeuzinho Vermelho” e “A Polegarzinha”.
Em 18 de abril, festejamos seu dia aqui, no Brasil. Neste caso, a data é uma
homenagem ao aniversário de outro pioneiro da literatura infantil: Monteiro Lobato. O
autor introduziu o gênero infantil em nosso país e povoou o imaginário das crianças
com histórias como Memórias de Emília, Reinações de Narizinho e O Saci.
– A vida, senhor Visconde, é um pisca-pisca. A gente nasce, isto é,
começa a piscar. Quem pára de piscar chegou ao fim, morreu. Piscar
é abrir e fechar os olhos – viver é isso. É um dorme e acorda, dorme e
acorda,
até
que
dorme
e
não
acorda
mais
[...]
A vida das gentes neste mundo, senhor Sabugo, é isso. Um rosário de
piscados. Cada pisco é um dia. Pisca e mama, pisca e brinca, pisca e
estuda, pisca e ama, pisca e cria filhos, pisca e geme os reumatismos,
e
por
fim
pisca
pela
última
vez
e
morre.
–
E
depois
que
morre?,
perguntou
o
Visconde.
– Depois que morre, vira hipótese. É ou não é?
(Monteiro Lobato)

Assim, surgiu o projeto Abril Com os Livros, com o intuito de estimular nossos
alunos pelo gosto da leitura. Já que o Polo de Apoio Presencial UNINTER de
Sombrio/SC conta com 50% dos alunos na área educacional, pensou-se ser este
projeto bastante relevante para o crescimento intelectual de nossos alunos, e que
estes, levam-no para a sala de aula.
Para Costa (2013), a formação de leitores é atribuição primordial e indiscutível
da escola, por isso a escola deveria ter professores qualificados, acesso a biblioteca,
planejamento e metodologia necessários à realização de um trabalho eficiente com
aprendizagem da leitura e escrita.
Aprender a ler compreensivamente é uma condição necessária para poder
aprender a partir dos textos escritos. As estratégias de leitura aprendidas em
contextos significativos contribuem para a consecução da finalidade geral da
educação, que consiste em que os alunos aprendam a aprender (SOLÉ,
1998, p.172).

Lembrando que todo trabalho de formação de leitores para literatura não pode,
em nenhum momento, deixar em segundo plano o papel do professor enquanto
mediador e enquanto exemplo de leitor.
Costa (2013) aponta que estudiosos do trabalho com a literatura infantil na
escola apoiados na teoria sobre desenvolvimento humano de Jean Piaget, afirma que
o primeiro estágio da formação do leitor pode ser assim descrito:
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Pré Leitura - durante a pré-escola e o período preparatório para alfabetização,
a criança desenvolve capacidades e habilidades que a tornaram apta à
aprendizagem da leitura: a construção dos símbolos e o desenvolvimento da
linguagem oral e da percepção permitem o estabelecimento de relações entre
as imagens e as palavras. Os interesses voltam-se, nesta fase, para histórias
curtas e rimas, em livros com muitas gravuras e pouco texto escrito, que
permitem a descoberta do sentido muito mais através da linguagem visual do
que da verbal. Paralelamente, estão presentes as histórias mais longas, que
falam das situações do cotidiano infantil e são lidas ou contadas pelo adulto
(AGUIAR, 2001, p.136).

A fase seguinte inclui a alfabetização e amplia o repertório e amplia o repertório
de textos a disposição dos alunos.
Leitura Compreensiva – É o período correspondente ao momento da
alfabetização (1ª e 2ª séries), em que a criança começa a decifrar o código
escrito e faz uma leitura silábica e de palavras. A motivação para ler é muito
grande, e a escolha recai sobre livros semelhantes aos da etapa anterior,
agora decodificados na pelo novo leitor. É importante, contudo, que os textos
sejam escolhidos não apenas por sua facilidade de decodificação, mas
também pelo estímulo à fantasia, à criatividade e ao raciocínio do leitor
iniciante (AGUIAR, 2001, p.136).

Richard Bamberger indica, também para essa fase, uma literatura específica:
[...]idade do conto de fadas (5 a 8 ou 9 anos). De posse de uma mentalidade
mágica, o leitor vai buscar, nos contos de fadas, lendas, mitos e fábulas, a
simbologia necessária à elaboração de suas vivências. Através da fantasia,
resolve seus conflitos e adapta-se melhor no mundo (BAMBERGER, 2000,
p.24).

Na terceira fase, a formação do leitor entra num período de consolidação da
alfabetização e do letramento, tanto pela maior independência de leitura quanto pela
diversificação maior de interesse e, portanto, da procura de maior número de livros.
Segundo Vera Aguiar trata-se da:
Leitura interpretativa – da 3ª à 5ª série, o aluno evolui da simples
compreensão imediata à interpretação das idéias do texto, adquirindo
fluência no ato de ler. A aquisição de conceitos de espaço, tempo e causa,
bem como o desenvolvimento das capacidades de classificar, ordenar e
enumerar dados permitem que o estudante se aprofunde mais nos textos e
volte-se para leituras mais exigentes. Como já vimos, esse é um período em
que ainda se mantém a mentalidade mágica, quando o leitor vai buscar, nos
contos de fadas, nas fábulas, nos mitos e nas lendas, aqueles ingredientes
simbólicos necessários à elaboração de suas vivências. Através da fantasia,
ele vai compreender melhor a realidade que o cerca e o seu lugar no mundo.
Aos poucos, os elementos mágicos vão dando lugar aos dados do cotidiano,
e vamos encontrar histórias em que a fantasia e realidade convivem (Aguiar,
2001, p. 137).
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Bamberger (2000) denomina esta fase como sendo a "idade da história
ambiental e da leitura factual, para ele, esta fase refere-se a crianças de 09 a 12 anos,
ele descreve esta fase como:
[...] intermediária, em que persistem vestígios d pensamento mágico, mas a
criança começa a orientar-se mais para o real. Via de regra, o leitor escolhe,
neste período, histórias que lhe apresentam o mundo como ele é, através da
percepção mágica de determinado personagem. A leitura vai facilitar-lhe a
apropriação da realidade, sem romper com o estágio da fantasia, que ainda
não abandonou de todo (BAMBERGER, 2000, p.24)

Metodologia
Como parte deste artigo apresenta-se um relato de experiência, realizado com os
discentes da área educacional do Polo UNINTER de Sombrio em 2018, atendendo
as demandas educacionais contemporâneas. É uma proposta de reflexão acerca da
prática docente, no que se refere a formação do leitor, na sua formação inicial.
Para tanto a temática desenvolvida no III Abril com os Livros de 2018, trouxe como
discussão: Um olhar para diversidade. A diversidade toma espaço no cenário social e a
discussão na formação inicial é imprescindível, para isso as novas abordagens sobre a educação
são necessárias, sendo assim:
Pensar a Educação no tempo que vivemos é, cada vez mais, pensar um
futuro que já é presente, pensar problemas globais que requerem ação local,
pensar que a formação de todos não pode deixar de olhar para cada um. O
desafio da massificação da escolarização passa por não confundir acesso a
uma educação de qualidade com uma padronização cega que transforma a
escola num redutor instrumento de transmissão de informação que não se
converte em conhecimento e sabedoria (CLAUDINO et al., 2019, p. 5).

O conjunto de atividades (Palestras e Workshop) foi organizado de modo à refletir
sobre a leitura e a diversidade no contexto educacional, conforme a estrutura,
demonstrado na figura 1:
Figura 01 - Estrutura das Palestras, abordadas no Abril com os livros.
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Fonte: Desenvolvido pelos autores

A primeira palestra trouxe a temática: O Protagonismo negro na literatura para
infância, ministrada pela Profª. Dra. Eliane Debus da Universidade Federal de Santa
Catarina (UFSC). O objetivo da palestra foi trazer reflexões acerca do papel que os
negros ocupavam na literatura infantil, fazendo um resgate histórico, e qual o lugar
que ocupa hoje. Assim como nos aponta Debus 2018:
No que diz respeito à presença de personagens negros ou de elementos da
cultura africana e afro-brasileira em narrativas de recepção infantil e
junenil,prodizidas no Brasil, quase inexistente anteriormente à década de
1970, e , qaundo isso ocorre, o negro é representado com docilidade servil,
submisso ao cumprimento de seu papel de subalternidade(Tia Nastácia, de
Monteiro Lobato), ou é aquele que provoca o apiedamento (Menino André,
da lenda do Menino do Pastoreiro) ou ainda, aquele que não é o que é,
transvestindo-se de outra pele: o negro de alma branca (como Joaquim, de
Joaquim Zuluquim, Zulu, 1983), repercutindo ideias vinculadas, seja pelo
regime de subalternidade promovido pela escravização dos povos africanos,
seja pela política de branquiamento.

Sendo assim é necessário entender esse viés da história dos negros na
literatura. Hoje percebe-se muitas narrativas que trazem o negro como protagonista.
Segundo DEBUS (2018) a Lei 10.639/2003, trouxe um política pública de Ação
Afirmativa, que reconhece a diversidade étnico-racial, valoriza a história e a cultura
dos povos negros e se propõe a construir uma educação antirracista.
A história, o sujeito, os homens e as mulheres de origem africana devem ser
as questões centrais no processo de meditação entre os saberes na escola.
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Os resultados de sua educação e escolarização, ainda que não ocorram
independentes dos sistemas sociais e políticos, devem ser resultantes de
vidas livres e não de vidas prejulgadas e dominadas. (ROMÃO, 1997, p. 36).

A discussão torna-se válida no meio acadêmico, para que futuros docentes
possam trazer uma outra abordagem, um outro olhar nos espaços escolares.
Na figura 2, a Profª. Dra. Eliane Debus Dr, apresenta algumas narrativas, da
cultura negra.

Fonte: autores

Na figura 3, Palestra Profª. Dra. Eliane Debus Dr e interação com os acadêmicos

Fonte: autores

No segunda encontro, tivemos a participação dos intercambistas, do Grupo de
Estrangeiros da UFSC de Araranguá. O grupo formado por estudantes do Continente Africano,
originários dos países de Angola, Cabo Verde, Costa do Marfil e Guinea- Bisáu. O projeto,
Estranhos ou Estrangeiros, visa colaborar para quebrar o preconceito de ver o diferente como
estranho e contribuir para o entendimento sobre a riqueza presente na diversidade cultural
dentro e fora do ambiente acadêmico. O encontro entre os estudantes foi uma grande
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oportunidade para a troca de experiências e aprendizados entre os locais, a cultura, sobre a
educação de cada país, a língua e seus costumes.
Na figura 4, os alunos estrangeiros expondo o Projeto Estanhos ou Estrangeiros.

Fonte: autores

Na figura 5, a interação dos alunos através de uma dança africana.

Fonte: autores

Ao abordar esta temática, foi possível ter outra perspectiva acerca do Continente
Africano e das pessoas que vivem lá. A história sempre trouxe o viés único e exclusivo da
escravidão, mas não podemos esquecer que sua cultura não deve ficar à margem.
O direito à diferença, no espaço público, significa não apenas a tolerância
com o outro, aquele que é diferente de nós, mas implica a revisão do conjunto
dos padrões sociais de relações na sociedade, exigindo uma mudança que
afeta a todos. Isso significa que a questão da identidade e da diferença tem
caráter político. O direito à diferença se manifesta por meio da afirmação dos
direitos de crianças, mulheres, jovens, idosos, homossexuais, negros,
quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência, entre outros, que, para de
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fato se efetivarem, necessitam ser socialmente reconhecidos. (SANTA
CATARINA, 2014, p. 55).

Nesse contexto o reconhecimento da diversidade, das diferenças que constituem as
identidades humanas, é de suma importância para o fortalecimento de um processo de ensino e
aprendizagem fundamentado na democratização do ensino.
O terceiro encontro trouxe uma outra cultura, a Cultura Açoriana, muito presente no
município e região.
Foi lançado o livro Diário de Bordo, de autoria da Professora Clair Hahn Fermiano,
também fundadora do Grupo Açor Sul Catarinense.
O livro conta a trajetória do grupo Açor Sul Catarinense, desde a sua criação que foi em
maio de 1999, até os dias de hoje, nas andanças que o mesmo vem fazendo por todo litoral de
Santa Catarina e RS. Conta das dificuldades enfrentadas e também suas conquistadas nessa
longa caminhada de vinte anos de intensa atividades.Segundo Fermiano (2018)
É preciso preservar, manter viva nossa cultura. Voltar no tempo, no século XVII e
XVIII, precisamente no mês de fevereiro de 1748, onde uma leva de açorianos
imigraram para o litoral do Estado de Santa Catarina, trazendo na bagagem muitos
sonhos, mas no entanto deixando para nós descendentes, um legado de saberes e
fazeres que perpetuam como herança açoriana.

Nesse contexto a Professora Clair explanou sobre a identidade açoriana na região,
fazendo um resgate histórico, falando das danças típicas, gastronomia e do artesanato, ainda
muito presente no município e na região.
Na figura 6, a Professora Clair apresentando seu livro.
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Fonte: autores

A Educação para autonomia, ministrada pelo Professor Dr. José Carlos Debus, veio
refletir sobre a formação docente e o papel do professor, no mundo contemporâneo, que trazem
enormes desafios. O papel do professor precisa ser redefinido. Nossa formação está marcada
por paradigmas tradicionais, dificultando a compreensão e a superação dos problemas do
contexto atual.
Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial (2000),
diante dessas novas demandas, é imprescindível rever os modelos de formação
docente, significando com isso:
Nesse contexto, a formação inicial como preparação profissional tem papel
crucial para possibilitar que os professores se apropriem de determinados
conhecimentos e possam experimentar, em seu próprio processo de
aprendizagem, o desenvolvimento de competências necessárias para atuar
nesse novo cenário. A formação de um profissional de educação tem que
estimulá-lo a aprender o tempo todo, a pesquisar, a investir na própria
formação e a usar sua inteligência, criatividade, sensibilidade e capacidade
de interagir com outras pessoas. (Diretrizes Curriculares Nacionais para a
formação inicial, 2000, p.1)

Desse modo, segundo DEBUS, (2018) o conceito de autonomia e a sua
atualidade nos processos e práticas de ensino/aprendizagem é tentar entender como
este conceito dialoga com outros conceitos que hoje compõem o mesmo campo
semântico, tais como emancipação, protagonismo, autoria, independência, interação
e participação.
Como podemos observar é uma proposta de reflexão acerca da prática docente,
considerando assim a necessidade de hoje o conceito de autonomia na educação
ser problematizado, atualizado e ressignificado.
Na figura 7, o Professor Dr. José Carlos Debus, ministrando a Palestra.
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Fonte: autores

Diante desse cenário a formação inicial dos docentes, precisa estar mediada
pela discussão entre teoria e prática, visando a compreensão do processo
educacional e suas transformações.
O Workshop: Contação de histórias para a diversidade, com Professora
Especialista Mirian Cardoso, trouxe um momento lúdico, diversas narrativas do
universo infantil, abordando questões relacionadas à diversidade. Além das
narrativas, também foi possível explorar os recursos utilizados e as técnicas orais e
corporais, que estas histórias podem ser contadas.
Na figura 8, a professora Miriam, fazendo uma contação de história, utilizando
o recurso do fantoche.

Fonte: autores

é através duma história que se podem descobrir outros lugares, outros
tempos, outros jeitos de agir e ser, outra ética, outra ótica. É ficar sabendo
historia, geografia, filosofia, sociologia, sem precisar saber o nome disso tudo
e muito menos achar que tem cara de aula (ABRAMOVICH, 1995, p.17).

A contação de histórias pode favorecer de maneira significativa a prática
docente. Esta ferramenta é uma estratégia pedagógica que estimula a imaginação,

648

desperta o pensamento narrativo, desenvolve habilidades cognitivas, provoca o
processo de leitura e escrita, além de ser uma atividade interativa e prazerosa. Contar,
ler e ouvir histórias fortalece, enriquece a criatividade e a imaginação.
O relato de experiência, aqui descrito, foi realizado com discentes do Polo
UNINTER de Sombrio - SC. O Abril com os Livros tem por finalidade a melhoria da
qualificação profissional na Formação Inicial.
Considerações finais
Concuindo este trabalho entende-se que a tarefa de formar leitores coloca escola
e professores diante do desafio de convencer crianças e jovens da importância que
tem para a sociedade e para os indivíduos, os escritores e os pensamentos
produzidos por histórias coletivas e pessoais despertam no aluno o gosto pelo texto
literário, isto, significa favorecer-lhe contato com diferentes olhares e entendimentos
acerca da realidade e submetê-lo ao poder transformador da literatura em uma
descoberta do fascínio causado pelo caráter estético da linguagem. Assim, o Polo
UNINTER de Sombrio que, tem um grande compromisso com a educação e com a
formação de excelência de seus alunos e, para tal resultado oferece trabalhos como
este intitulado, Abril Com os livros, para despertar e aguçar o gosto pela leitura, para
que assim, possam lá na sala de aula, passar este mesmo amor para seus alunos.
A pesquisa nao pretende esgotar-se por aqui, mas sim, instigar novos
pesquisadores a realizar novas produções científicas acerca do tema, pois assim,
futuros professores poderão atuar de forma mais acertiva para preparar grandes
leitores.
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COMO EXPERIÊNCIAS SENSÍVEIS PODEM AUXILIAR NO ENSINO DE
LITERATURA PARA ADOLESCENTES?
Letícia Caroline da Silva Jensen
(Univille)
Silvia Sell Duarte Pillotto
(Univille)
Introdução
Na sociedade contemporânea, pensar a educação deve ser um exercício
abrangente, que não envolva só as atividades realizadas dentro dos muros escolares,
mas os outros contextos relacionados às crianças e adolescentes. Ao trabalhar com
um espaço não formal de educação, assimilamos tais ideias, baseando-nos no que
Brandão (1995) ressalta ao falar que não existe um único modelo de educação.
“Mesmo os grupos que, como os nossos, dividem e hierarquizam tipos de saber, de
alunos e de usos do saber, não podem abandonar por inteiro as formas livres,
familiares e/ou comunitárias de educação” (BRANDÃO, 1995, p. 31).
Nossa pesquisa se deu no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS)
do Bairro Jardim Paraíso, localizado na região Nordeste de Joinville, contando com
aproximadamente 18.600 habitantes (JOINVILLE EM DADOS, 2017). É um dos
espaços urbanos mais estigmatizados, pela alta incidência de violência. O CRAS
atende o público adolescente no contraturno escolar, promovendo atividades diversas
de cidadania.
Partindo desse contexto, passamos a nos perguntar: como experiências
sensíveis podem auxiliar no ensino de literatura para adolescentes? Planejávamos
trabalhar a literatura a partir de uma abordagem inclusiva, acolhendo o diferente e as
culturas locais, abraçando o que o grupo nos traria, assim como nos fala Brandão
(1995, p. 47): “A educação do homem existe por toda parte e, muito mais do que a
escola, é o resultado da ação de todo o meio sociocultural sobre os seus participantes.
É o exercício de viver e conviver o que educa”.
Assim chegamos ao conceito de experiência sensível, que nos proporcionou a
entrada e o caminhar por entre esse grupo, de forma menos invasiva e mais
cuidadosa. Nosso objetivo não era ensiná-los a ler, escrever ou interpretar textos
literários, mas experiênciá-los a partir de todos os sentidos. Meira, Pillotto (2010, p.48)
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destacam: “[...] o sensível e o intelectual não estão dissociados dos processos
cognitivos, uma vez que o indivíduo necessita do sistema corporal, sensível e
cognitivo para comunicar no mundo das ideias, das sensações e das emoções”. As
autoras corroboram a importância das relações afetivas na prática pedagógica: “[...]
colocar o afeto numa relação pontual é sempre apostar na reinvenção do amor, buscar
o sentido da experiência sensível que o corpo renova e a mente procura converter em
tempo e lugar de aparições” (MEIRA, PILLOTTO, 2010, p. 11).
A partir daí, pensamos em cinco encontros, com uma média de seis
adolescentes, entre 11 e 15 anos, trabalhando quatro textos literários de autores
brasileiros. Como atuamos a partir da cartografia, que será mais explicitada ao longo
deste artigo, não tínhamos um cronograma rigidamente estabelecido e fechado. A
construção da pesquisa também se deu no campo, com as sugestões e os interesses
dos adolescentes. Foi assim que acolhemos a ideia de um encontro para contação de
histórias e outro de intercâmbio com um grupo de idosos também participante do
CRAS/Jardim Paraíso.
Nos próximos itens, trabalharemos o conceito de literatura que parte dos
pressupostos de Barthes (2006), de literatura como jogo e texto de fruição — o que
nos permite intercalar com a ideia de experiência sensível, promovendo oficinas que
desenvolvam o se deixar levar pelo texto literário e pelas atividades. A partir daí,
pensamos a literatura como experiência, no sentido explicitado por Agamben (2008).
Para completar, explicitaremos a metodologia utilizada que, além da
cartografia, se vale da pesquisa narrativa, para contribuir com o compartilhar de
histórias tanto dos adolescentes quanto das próprias pesquisadoras, auxiliando no
diálogo e na entrega durante as atividades.
Por fim, traremos algumas observações e pistas a serem seguidas, uma vez
que os métodos subjetivos escolhidos para a realização da pesquisa não permitem
fechar resultados específicos e determinados.
Educação não formal
O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) faz parte da Política
Nacional de Assistência Social (PNAS), aprovada em 2004, com o objetivo de atender
áreas de vulnerabilidade social, executando serviços de proteção social básica. Entre
os serviços oferecidos, estão: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família
(Paif), que integra o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV),
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onde se encaixam crianças, adolescentes e idosos. Nesse sentido, também se
configura como um espaço não formal de educação que, como se volta para a
assistência social, tem, por objetivo, justamente, contribuir para a emancipação dos
adolescentes e familiares que participam de suas atividades, com o intuito de
desenvolver o senso crítico perante a sociedade.
Assim, a educação não formal também se relaciona com a formação dos seres
humanos, independente de seus contextos culturais ou sociais. O educador deve estar
atento para tais diferenças, com o intuito de acolher seus estudantes da melhor
maneira possível, em suas principais dificuldades e necessidades.
Nosso objetivo não foi categorizar os tipos de educação entre melhores ou
piores, mas abordá-los como complementares, assim como Gohn (2015). Para ela, a
educação é um conjunto, que inclui os pressupostos formais e informais, como a
cultura familiar, religiosa, de cada território ou classe social etc.
A educação não formal não é nativa, no sentido de herança natural; ela é
construída

por

escolhas

ou

sob

certas

condicionalidades,

há

intencionalidades no seu desenvolvimento, o aprendizado não é espontâneo,
não é dado por características da natureza, não é algo naturalizado (GOHN,
2015, p. 16).

Nesse sentido, a arte tem espaço especial na educação não formal, já que ela
pode auxiliar na democratização da cultura e no desenvolvimento do pensamento
crítico. “Os processos de aprendizagem na educação não formal ocorrem a partir da
produção de saberes gerados pela vivência, por exemplo, na arte de tocar um
instrumento ou desempenhar uma atividade — de dança, teatro, pintura etc.” (GOHN,
2015, p. 17).
Em nossa pesquisa, essas vivências se deram a partir da literatura, da leitura
e da escrita de textos, da contação de histórias e da dramatização de enredos,
partindo de processos de educação flexíveis que, como Gohn (2015) nos pede
“valorizem o contexto do erro e da dúvida”.
Literatura e experiência sensível
É a partir de Barthes (2006), com seus conceitos de textos de fruição e de
prazer, que abordamos os textos literários com os adolescentes. O texto de prazer é
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aquele que segue os padrões já conhecidos da narrativa, que não questiona valores,
que vem da cultura e por isso deixa o leitor em um lugar confortável. Já o texto de
fruição é aquele que deixa espaços, as chamadas fendas, onde o leitor pode articular
seu conhecimento e sua cultura, dialogando com a narrativa.
Texto de fruição: aquele que põe em estado de perda, aquele que desconforta
(talvez até um certo enfado), faz vacilar as bases históricas, culturais,
psicológicas do leitor, a consistência de seus gostos, de seus valores e de
suas lembranças, faz entrar em crise sua relação com a linguagem
(BARTHES, 2006, p. 21).

É nesse diálogo entre texto e leitor, proposto por Barthes (2006), que se insere
outro conceito — o da leitura como um jogo, uma brincadeira. A partir do momento em
que o leitor faz o movimento de sair do texto, ir para outra instância e voltar para o
texto com outras concepções, está jogando com a narrativa. Quando o texto permite
esse movimento, o leitor passa a sentir prazer com a leitura, a se deliciar com aquilo
que lê.
Desenvolver práticas educativas com arte e educação requer partilha, criação
de pontos de intersecção entre diversas áreas que, unidas, darão vida aos gestos
criadores, alimentando-nos dos combustíveis de que precisamos para movimentar
tanto o físico quanto o mental. As relações afetivas envolvem também as desilusões
e desencantamentos. De acordo com Meira, Pillotto (2010, p.13): “Desencantar-se
também é parte do inventário das relações afetivas. O importante, nesse momento, é
buscar ‘forças’ que façam com que o desencanto se transforme em virada criativa”.
Passamos a abordar, então, a literatura como experiência, nos valendo do
conceito trazido por Agamben (2008). O filósofo nos diz que a experiência não é aquilo
que pode ser quantificado, como a tradição racionalista vem impondo, mas o que
fazemos e que nos impacta, produzindo sentires e autoconhecimento.
Porque a experiência tem o seu necessário correlato não no conhecimento,
mas na autoridade, ou seja, na palavra e no conto, e hoje ninguém mais
parece dispor de autoridade suficiente para garantir uma experiência, e se
dela dispõe, nem ao menos o aflora a ideia de fundamentar em uma
experiência a própria autoridade (AGAMBEN, 2008, p. 23).
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Nesse sentido, trabalhamos a literatura como uma experiência coletiva entre
os adolescentes, na qual, por meio do diálogo e da troca de ideias, eles pudessem
explorar o que há de mais profundo em suas inquietações, promovendo
transformações externas e internas. Para Agamben (2008), a experiência foi
exteriorizada do homem, exposta em laboratórios e experimentos que só revelam
dados frios e não demonstram a interioridade presente na raiz de cada experiência
individual do sujeito. Nesse sentido, a fantasia e a imaginação também são excluídas,
deixando lugar só para o que pode ser calculado e racionalmente exposto.
Metodologia
Partindo das práticas educativas mediadas pelas experiências sensíveis,
propusemos, inicialmente, três encontros para discutir poema, conto e crônica, com
textos de Cecília Meireles e José Paulo Paes, Luiz Fernando Veríssimo e Clarice
Lispector, respectivamente. O método da cartografia nos levou a abordar o campo de
pesquisa como processo, um território desconhecido a ser desbravado com auxílio
dos participantes da pesquisa.
Ao cartógrafo cabe se deixar levar, em certa medida, por esse plano coletivo,
não por falta de rigor metodológico, mas porque uma atitude atencional
própria do cartógrafo, que o permite acompanhar as modulações e
individuações dos objetos e da realidade (PASSOS, KASTRUP e ESCÓSSIA,
2015, p. 105).

A pesquisa narrativa, por sua vez, como outra abordagem envolvendo
subjetividade, auxiliou na análise das histórias de vidas, tanto nossas quanto dos
adolescentes envolvidos na pesquisa. A junção de histórias de vida, arte e educação
vai ao encontro da ideia de Martins, Tourinho e Souza: “Histórias de vida, arte e
educação formam um tríptico no qual encontramos imagens de convergência,
algumas apontando em direção ao comum e outras expandindo e abrindo para pontos
que podem ser constantemente interrogados, transformados, rearranjados” (2017, p.
14).
No primeiro encontro, entregamos versos dos poemas “Convite”, de José Paulo
Paes, e “Motivo”, de Cecília Meireles, para que eles lessem e montassem suas
próprias narrativas. Ao perguntar se eles sabiam que tipo de texto era aquele, já fui
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surpreendida por uma das adolescentes, de 11 anos: “Uma poesia porque rima e
mexe com o coração. Mexeu com o meu coração, me trouxe alegria”.
Na medida em que as leituras eram realizadas, vinham mais exclamações: ‘Ai,
não vou saber isso aqui’. ‘Não entendi nada’. ‘Não gostei dessa daqui, porque não
entendi’. ‘Não quero ler’. Até que uma das adolescentes, de 12 anos, se propõe a ler
o que escreveu: “Quem julga não sabe ser julgado. Nem amado”.
Eles começavam a se deixar levar pela fruição do texto e pela fruição da escrita.
Experimentando versos, rompíamos com as exigências e os paradigmas da literatura,
aceitávamos o que acontecia dentro de nós e externávamos em textos. Sentimentos
transbordando, sensações percorrendo os corpos e se refletindo nas narrativas.
Aos poucos, nos deliciávamos com o que ocorria na oficina, nos lambuzávamos
com letras e versos. Os adolescentes enfrentavam as páginas em branco, expondo
seus poemas e narrativas, e chegávamos ao conceito de obra aberta:
Assim, a “estrutura de uma obra aberta” não será a estrutura isolada das
várias obras, mas o modelo geral (sobre o qual já se discutiu) que descreve
não apenas um grupo de obras, mas um grupo de obras enquanto postas
numa determinada relação fruitiva com seus receptores (ECO, 2003, p. 29).

Os textos na íntegra foram, primeiramente, separados em versos, para que o
grupo envolvido tivesse a liberdade de produzir suas próprias criações, em um jogo
dialógico com os temas e os autores.
Neste sentido, portanto, uma obra de arte, forma acabada e fechada em sua
perfeição de organismo perfeitamente calibrado, é também aberta, isto é,
passível de mil interpretações diferentes, sem que isso redunde em alteração
de sua irreproduzível singularidade. Cada fruição é, assim, uma interpretação
e uma execução, pois em cada fruição a obra revive dentro de uma
perspectiva original (ECO, 2003, p. 40).

É como diz Eco (2003, p. 43), ao estabelecer que tudo influencia o leitor no
momento de sua leitura: “[...] inclusive, conforme seu estado de ânimo, ele escolherá
a chave de leitura que julgar exemplar e usará a obra na significação desejada”.
Nenhuma obra de arte, diz Eco (2003), tem um significado fechado, por mais que o
autor a produza a partir daquela perspectiva. Os olhos, a mente e o coração de quem
está do lado externo da obra que determinará por quais caminhos ele irá percorrer.
Nesse sentido, o autor produz uma forma acabada em si, desejando que a
forma em questão seja compreendida e fruída tal como a produziu; todavia,
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no ato de reação à teia dos estímulos e de compreensão de suas relações,
cada fruidor traz uma situação existencial concreta, uma sensibilidade
particularmente condicionada, uma determinada cultura, gostos, tendências,
preconceitos pessoais, de modo que a compreensão da forma originária se
verifica segundo uma determinada perspectiva individual (ECO, 2003, p. 40).

No segundo encontro, o texto de Clarice Lispector, “Quando chorar”, foi lido em
voz alta por todos e, aos poucos, pedíamos que nos contassem histórias sobre choro.
Uma das adolescentes, de 14 anos, não conseguia escrever. Colou uma fita adesiva
na boca quando soube que teria que contar uma história própria. Ela se negava a falar
ou ler desde o início das atividades. Agora, seu silêncio era expresso de forma mais
enfática: colando a boca para que não emita sons. Como acessá-la? Como saber o
que foi mexido dentro da adolescente, o que lhe tocou? O que lhe moveu? É a partir
da narrativa da irmã, que conta como a mãe faleceu quando elas eram ainda mais
jovens, que a adolescente retira a fita adesiva da boca e me pede uma nova folha, na
qual escreve:
“Sorria. É melhor que chorar. Não sei. Só às vezes porque um sorriso demonstra
alegria, um gesto e até um olhar. Mas chorar é bom. As pessoas desabafam e não
ficam muito magoadas. Elas expressam por choro. As lágrimas saem, todos os
rancores, as mágoas. Tipo se expressam pelo choro”
Na terceira oficina, trabalhamos o conto “Hábito Brasileiro”, de Luiz Fernando
Veríssimo. Desta vez, eles foram convidados a conversar com os idosos também
participantes do CRAS. Munidos de pranchetas, canetas e papéis foram entrevistálos em busca de suas histórias de vida.
O único menino da turma era um dos mais tímidos. Sempre de capuz na
cabeça, no início se negava a ler e a escrever, sempre compenetrado em seus
próprios pensamentos. Nesse dia, ele se empolgou e foi com passos decididos
encontrar um dos idosos. Os dois ficaram conversando por bastante tempo. Na volta,
o adolescente pegou uma folha nova, uma régua para traçar linhas perfeitas e
escreveu sua narrativa.
A vida de José
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Seu José tem 62 anos. Mora aqui há 12 anos. Mora no canto do rio. Tem dois filhos,
sete netos. Nascido no Paraná no dia 10 de janeiro de 55. É viúvo. Foi pescador por
oito anos e se inspirou a fazer um barco no isopor.
Em sua timidez e relutância, o adolescente demonstrou no papel seu lado autor
que se constrói e desconstrói não só nas oficinas, mas também fora delas. Uma
produção com tempo próprio, que precisa de concentração máxima, que se esconde
nos olhares furtivos e tímidos, mas que se revela de uma riqueza sem tamanho. Um
brincar com a escrita e a leitura que vai se anunciando prazeroso. Eles precisavam se
envolver de tal forma que a leitura implicasse em uma viagem que, por meio da ficção,
refletissem sobre a vida real, ampliando as percepções de mundo a partir de um olhar
sensível. Assim como nos fala Jouve (2002, p. 123): “Se a leitura é uma experiência,
é porque, de um modo ou de outro, o texto age sobre o leitor”.
Afetados pelo que lhe acontecia, os adolescentes expressavam no papel seus
sentimentos. Eles começavam a mergulhar e se deixar levar pela literatura, assim
como nos fala Jouve (2002, p.137): “A leitura literária tem, portanto, um duplo
interesse em nos mergulhar numa cultura e fazer explodir-lhe os limites”. Todos juntos
explodíamos paradigmas, construíamos outras regras, desconstruíamos ideias e
partilhávamos nossas experiências em uma viagem fascinante sem roteiro e sem
ponto final.
Considerações
Além dos encontros programados, tivemos outros dois, envolvendo contação
de histórias, que se tornaram muito significantes. Isso porque, eles surgiram de um
pedido dos próprios adolescentes. Depois de negar a leitura e a escrita por muitas
vezes, eles se deixaram levar. Mergulharam na arte e nos pediram para compor e
encenar uma história. A literatura, como experiência e como o suporte artístico da
pesquisa, foi a geradora das fagulhas. O início do incêndio necessário no campo, que
fez com que os adolescentes se movimentassem, em busca de lugares seguros, ou
se aventurando em espaços inseguros, se abrindo e demonstrando/reconstruindo
suas personalidades. A experiência trouxe para eles a potência, no sentido explicitado
por Agamben (2017).
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Para cada homem chega o momento em que deve pronunciar esse “eu
posso”, que não se refere a qualquer certeza nem a qualquer capacidade
específica, e que no entanto o compromete e põe em jogo inteiramente. Esse
“eu posso” além de toda faculdade e de todo saber fazer, essa afirmação que
não significa nada coloca imediatamente o sujeito em face da experiência
talvez mais exigente — e, no entanto, ineludível — com que ele alguma vez
se confrontou: a experiência da potência (AGAMBEN, 2017, p. 244).

Percebia, ao longo de suas falas, a presença da ordem pedagógica comumente
utilizada na escola, seja no momento da leitura ou das interpretações, em que buscar
o certo/errado nas respostas era mais importante do que se deixar levar pela história.
Nesses momentos, sentava ao lado de cada um, tentava contornar tais interpretações,
guiando-os a outros espaços possíveis, para além do que estavam acostumados a
praticar.
Livres para errar e para se arriscar, os adolescentes viam sua potência
aparecer. Ao mesmo tempo, nós, como pesquisadoras, percebíamos que podíamos
ousar, explorar outros caminhos, nos deixar levar pelos movimentos ondulantes que
nos envolviam. Percebíamos nossa potência ao mesmo tempo em que
reconhecíamos a impotência. “Autenticamente livre, nesse sentido, seria não quem
pode simplesmente cumprir este ou aquele ato, mas aquele que, mantendo-se em
relação com a privação, pode sua impotência” (AGAMBEN, 2017, p. 250). Estávamos
livres para explorar os caminhos cartográficos da pesquisa, a literatura como arte,
desmontando ordens, provocando desordens e evocando ordens diferenciadas.
Nesse sentido, a sensibilidade e o saber sensível passam a ser essenciais. São
eles que nos darão as ferramentas para acessar a arte e a vida de forma diferenciada,
com uma postura que compartilha e não separa, agregando o que nos é proposto. “A
arte é quem permite essa imersão, por seus processos, materiais, ações, eventos,
quando possibilita dar forma a algo, transfigurá-lo a partir de dados do sensível e do
inteligível” (MEIRA, 2013, p. 57).
Observamos que, pela experiência sensível com a literatura, os adolescentes
(res)significaram sua relação com a leitura e a escrita. As relações entre literatura
educação, nesse

lugar

de

possibilidades, também contribuíram para

que nós,

pesquisadoras adentrássemos em lugares outros de sensibilidades.
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LITERATURA INFANTIL E ENSINO DA MATEMÁTICA: UMA RELAÇÃO
POSSÍVEL (?)
Erotildes Pereira Leite
(IFMT)
Marinete Maria da Guia Campos Barros
(IFMT)
Epaminondas de Matos Magalhães
(IFMT)
Introdução
Algumas das formas de propiciar a relação em atividades que envolvem ler,
escrever, falar e ouvir sobre matemática, e a ênfase em cada um desses aspectos,
devem engendrar um esforço considerável por parte do professor que conduz o
trabalho em sala de aula. No contexto atual, o professor repetidor de normas, regras
e conceitos fragmentados está perdendo espaçopara aqueles que buscam
alternativas metodológicas para um trabalho eficaz e interdisciplinar, em que múltiplas
linguagens busquem a convergência na construção do conhecimento, através das
intersecções possíveis e complementares.
Dentre as formas que poderíamos elencar na proposição de um trabalho que
potencializaria a relação matemática/linguagem materna, objetivando influenciar os
nossos alunos a serem leitores, além de trabalhar formação de conceitos
matemáticos, (tais como uso de jornais, a escrita de poesias, a resolução de
problemas, elaboração de textos e muitos outros), optamos por fazer ligação entre a
matemática e a literatura infantil, sendo que esta última se expressa pelo viés
particular da linguagem literária. Sabemos que há um despertar nos últimos tempos
nessa temática, em que várias publicações de pesquisas afirmam que é possível e
muito rico trabalhar, conjuntamente, matemática e literatura e, há no mercado editorial
excelentes livros de literatura infantil e juvenil já publicados.
O presente trabalho traz além do relato de experiência vivenciada com os
alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, algumas considerações sobre a importância
da leitura envolvendo a literatura infantil, e sobre o que alguns estudiosos pensam da
conexão dessa vertente com o ensino matemático.
Leitura e Literatura infantil
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Falar sobre a literatura infantil é vincular um determinado tipo de texto com as
práticas pedagógicas que foram se impondo na educação, principalmente após a
segunda metade do século XIX, onde até então os paradigmas vigentes eram o
nacionalismo, o intectualismo, o tradicionalismo cultural com seus modelos de cultura
a serem imitados e o moralismo religioso, com as exigências de retidão e caráter, de
honestidade, de solidariedade e de pureza de corpo e de alma em conformidade com
os preceitos cristãos.
Na educação e leitura no Brasil, no final do século XIX, com o surgimento de
Monteiro Lobato e sua proposta inovadora, a criança passa a ter voz, ainda uma voz
ouvida pela boneca Emília, mas com contestação e a irreverência infantis sem
barreiras começam a ser lidas e vistas pelas ilustrações dos personagens do Sítio do
Pica-pau Amarelo.
Evidentemente, esse foi o primeiro impulso, para uma nova literatura destinada
às crianças no Brasil, uma literatura que ainda passaria por inúmeras transformações,
por uma ditadura militare por grandes mudanças na tecnologia e na sociedade. Essas
mudanças foram, de maneira histórica e dialógica, trazendo para a chamada literatura
infantil a diversidade de valores de mundo contemporâneo, o questionamento do
papel do homem frente a um universo que se transforma a cada dia, e, além disso,
trouxe também as vozes de diferentes contextos sociais e culturais presentes na
formação do povo brasileiro, sua diversidade e dificuldade de sobrevivência e, o mais
importante, trouxe as vozes e sentimentos da criança para as páginas dos livros, para
as ilustrações e para as diferentes linguagens que se fazem presentes na produção
artística para crianças.
Temos hoje, uma produção literária para as crianças que nasce apenas da
necessidade de se transformar em recurso pedagógico, mas cujas principais funções
são o lúdico, o catártico e o libertador, além do pragmático e do cognitivo. Hoje
podemos contar com um acervo maior de produções ricas atendendo o universo
infantil e juvenil, com temáticas diversas e atualizadas o que ajuda a potencializar o
aprendizado do aluno atendendo praticamente todas as áreas de conhecimento.
A literatura e a linguagem matemática
Muitos estudos em Educação Matemática ancoram-se no paradigma
construtivista de aprendizagem, enfatizando o papel da linguagem na construção do
conhecimento, considerando-a não um meio de transportar estruturas conceituais do
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professor para os estudantes, mas sim, um meio de interação, que permite ao
professor condicionar e guiar a construção cognitiva de seu aluno. Dessa forma,
observamos que a língua Materna e a Matemática são duas disciplinas presentes em
todos os currículos da educação básica, no entanto no contexto da sala de aula, nem
sempre há articulação entre os saberes advindos dessas áreas. Investigar
possibilidade de articular conhecimentos matemáticos fazendo uso da literatura
infantil pode contribuir como suporte teórico e prático em Educação Matemática.
Inegavelmente,

o

texto

literário

com

sua

linguagem

polissêmica

e

plurissignificativa é um espaço de síntese da experiência humana, dos sentimentos,
emoções, agregações de experiências culturais e subjetividades; por tais atributos,
esta possibilita uma melhor compreensão do mundo, dos valores sociais e culturais
da sociedade. Assim, a literatura vem se destacando em diversos estudos, como fator
essencial na formação de leitores e ótimo propulsor para o trabalho interdisciplinar, de
modo que isso insere no ensino da matemática.
Hoje podemos encontrar no mercado editorial vários livros de literatura infantil
que trazem uma aproximação com a matemática. Certamente isso passa a ser uma
fonte de possibilidades para que o professor possa desenvolver metodologias
diferenciadas de aprendizagem, e assim trabalhar as habilidades de leitura,
construção da autonomia de pensamento e também o estabelecimento de relações e
inferências, com as quais os alunos podem fazer conjecturas, resolver problemas,
expor e contrapor ponto de vista.
Smole (2007, p. 2) aponta que “a história contribui para que os alunos
aprendam e façam matemática, [...] o que permite que habilidades matemáticas e de
linguagem desenvolvam-se juntas enquanto os alunos lêem, escrevem e conversam
sobre ideias matemáticas que vão aparecendo ao longo da leitura”. É neste contexto
que a conexão da matemática com a literatura infantil se estabelece.
Assim, percebemos a importância do trabalho da leitura literária na escola.
Sabendo que escola é constituída de grupos heterogêneos de alunos, onde cada um
tem suas particularidades, experiências pessoais e sua própria leitura. Muitas das
vezes essas características não são levadas em conta na escola, sendo
desconsideradas através de práticas rudimentares alicerçada de exercícios
mecânicos que afastam ainda mais os alunos da leitura.
Exigir que os alunos leiam livros apenas para fazer continuamente atividades
como, resumos, fichamentos, ficha de leitura, responder questionários, provas, etc.
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Oferece uma sobrecarga que ao invés de motiva-los a se tornarem leitores acaba os
afastando disso.
Smole (2007, p. 5) afirmam “que a literatura poderia ser um modo desafiante e
lúdico para as crianças pensarem sobre algumas noções matemáticas e, ainda, servir
como um complemento para o material tradicionalmente utilizado nas aulas: a lousa,
o giz e o livro didático”.
A abordagem trazida nos livros de literatura ou nos livros paradidático de
matemática tratam de alguns temas ou ideias de modo diferente do que geralmente é
proposto em um livro didático, ou mesmo de assuntos que não encontramos nos livros
didáticos.
Normalmente, o tema do livro é abordado por meio de uma história, de
problemas ou desafios que não apenas incentivam os alunos a lerem e refletirem, mas
também fazem com que eles ampliem seus conhecimentos de matemática, leitura e
escrita, além de ser um propulsor agente para o trabalho interdisciplinar.
A experiência pedagógica
A matemática sempre fora considerada pelos estudantes como uma disciplina
de difícil entendimento. Partindo dessa óptica, estudos ligados à Educação
Matemática estão criando condições metodológicas no intuito de melhorar esse
processo.
Contrariando o que muitos pensam, a matemática não é somente números,
regras, definições, propriedades e um amontoado de cálculos. Ela possui relações
com a história, que através de livros literários narra os fatos e acontecimentos
transcorridos ao longo da história.
Diante desse aspecto, buscamos desenvolver um estudo utilizando sequência
didática básica onde se envolveu a literatura em contexto com situações problemas.
Esse trabalho foi desenvolvido em duas unidades escolares públicas, com os alunos
dos 6º anos.
A sequência proposta está sendo pautada em alguns autores, tais como;
Cosson (2012), onde buscamos diante de seus estudos, nos referenciar na
concepção da “Sequencia didática” do Letramento literário, pois trabalharemos com
livros de literatura que sejam concomitante com a metodologia de resolução de
problemas, além da própria estrutura da sequencia didática para as demais atividades.
O autor nos aponta que a sequencia básica da sequencia didática com a literatura
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deve se seguir em quatro processos: Motivação ( preparação do leitor para entrar no
texto),

aqui aproveitamos de todos os recursos disponíveis no material,

principalmente no livro digitalizado ou não, as imagens, as cores e as inferências para
levantar expectativas. Introdução( momento de apresentação do autor e da obra),
fator importante para que os alunos conheçam quem são os mensageiros daquele
texto.

Leitura (principal etapa daproposta de letramento, o acompanhamento e

direcionamento das estratégias de

leitura), necessário esse

acompanhamento

porque a leitura tem uma direção, um objetivo a cumprir, e esse objetivo não deve
ser perdido de vista. Interpretação ( momento de construção dos sentidos, por meio
de inferências) ação que todos os meios em conjunto, o autor, o leitor e a comunidade.
Para Cosson (2012, p. 64), a interpretação envolve práticas e postulados
numerosos e impossíveis de serem conciliados, pois toda reflexão literária traz
implícita ou explicitamente uma concepção do que seja interpretação ou de como se
deve proceder para interpretar textos literários.
Solé (2003), como base para o desenvolvimento das “Estratégias de leitura”,
onde nos aponta que a leitura é um processo que depende das relações do leitor com
o que lê, com o seu meio social e cultural. Não se trata de ensinar somente a estrutura
do texto, mas de mostrar ao leitor as pistas que melhor conduzem a sua compreensão,
levando-o a perceber como utilizá-las. Ao se considerar estratégias como processos
que envolvem o cognitivo (ação inconsciente) e o metacognitivo (ação consciente),
elas não podem ser consideradas como técnicas, receitas ou habilidades específicas,
pois cada leitor lê de diferentes formas, utilizando dos conhecimentos prévios e de
seus objetivos. Assim, ela propõe que, ao longo de toda a atividade de leitura, as
estratégias devem ocorrer simultaneamente nas etapas: antes da leitura, durante a
leitura e depois da leitura. E é o que propomos fazer diante das atividades aqui
propostas.
Smole e Diniz (2001), que traz algumas propostas voltadas para a prática de
“Ler, escrever e resolver problemas”, para elas a primeira característica da perspectiva
metodológica da resolução de problemas, é considerar que os alunos devem aprender
a ler matemática e ler para aprender matemática durante as aulas dessa disciplina,
pois para interpretar um texto matemático, o leitor precisa familiarizar-se com a
linguagem e os símbolos próprios desse componente curricular, encontrando sentido
no que lê, compreendendo o significado das formas escritas que são inerentes ao
texto matemático, percebendo como ele se articula e expressa conhecimentos. Assim,
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as autoras propõem que as aulas de matemática valorizem a comunicação, a
linguagem, a leitura e a interpretação, no ensino aprendizagem.
Dentre as competências e habilidades básicas, propostas para o Ensino
Fundamental, a leitura e a interpretação são fatores essenciais à prática da
metodologia de resolução de problema, sendo assim a principal finalidade deste
trabalho é a leitura e compreensão de enunciado de problemas matemáticos, sendo
sua resolução uma consequência da compreensão.
Quantos aos objetivos, espera-se que, com as propostas, os estudantes;
Participem de situações de leitura/escuta, produção oral e escrita de texto
relacionadas a conteúdos matemáticos; Interpretem frases e expressões próprias da
linguagem matemática em textos de enunciados de problemas; Estabeleçam relação
entre as estratégias (pessoais ou convencionais) de resolução da situação-problema
proposta; Explorem o texto do problema para levantar e identificar informações –
palavras, expressões, números – que ajudem a construir estratégias de solução.
As obras trabalhadas foram: “Os problemas da família Gorgonzola” da autora
Eva Furnari, “Poemas Problemas” da autora Renata Bueno, Poesia de Millôr
Fernandes “O quociente e a incógnita” e “As aventuras matemáticas” David Glover.
As atividades desenvolvidas com essas obras foram diferentes momentos
envolvendo a leitura: individual, coletiva, com e sem inferências, linear e não linear.
Registros de atividades envolvendo as situações problemas, de forma coletiva
e individual.
Construção do dicionário: trabalhamos com a linguagem matemática, usando
frases que denotam significado a elas. Os alunos deveriam circular as palavras
encontradas no livro de literatura e na poesia
Construção de livro de história: criação ou adaptação de uma história
envolvendo alguns conceitos matemáticos. Os alunos criaram o livro a partir da
história da coleção “As aventuras matemáticas”. Para a construção do livro os alunos
formaram grupo de trêscomponentes, cada um com uma respectiva função:
organizador, editor e ilustrador, que eles mesmo combinaram entre si.
Imagem 1 - Atividades desenvolvidas com o livro de literatura
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Imagem 2 – Confecção do dicionário de matemática

Imagem 3 – Construção do livro de história
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Resultados e discussões
Os alunos demonstraram aceitação e entusiasmo ao desenvolver as
atividades, pois se envolveram nas histórias, o que colaborou para a troca e
compartilhamento de saberes.
Smole (2007, p. 9) diz que, umlivro às vezes sugere uma variedade de atividades que
podem guiar os alunos para tópicos matemáticos e habilidades além daquelas mencionadas no
texto. Isto significa que “garimpando” nas entrelinhas podemos propor problemas utilizando as
ideias aí implícitas. Em todos os problemas propostos, os alunos sempre queriam saber antes
mesmo de o lerem, qual era a operação aritmética que deveriam realizar para solucioná-lo.
Assim, perceberam que os problemas matemáticos podem ser resolvidos de outras maneiras e
não só através de cálculos, e que existe vários tipos de problemas que vai além dos problemas
convencionais apresentados na maioria dos livros didáticos.
Considerações
As atividades de linguagem e matemática podem ser desenvolvidas com a
literatura e tornam-se mais atraentes para os alunos.
A conexão entre literatura infantil e matemática encoraja o aluno a compreender
e familiarizar-se com a linguagem dos símbolos matemáticos, possibilitando
estabelecer ligações cognitivas entre a linguagem materna, conceitos da vida real e a
linguagem matemática.
Assim entendemos que essa rica experiência pedagógica, vivenciada com os
alunos do 6º ano do Ensino Fundamental, não deve ficar guardada, mas sim,
compartilhada a fim de haver uma troca de conhecimentos.
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MEDIAÇÃO DA LEITURA E A ESCRITA LITERÁRIA NA OFICINA LITERÁRIA
BOCA DE LEÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA: PROPOSTA
DE SERVIÇO DE EXTENSÃO
Evandro Jair Duarte
(Fundação Catarinense de Cultura)77
Considerações iniciais
Encontro na leitura o caminho que posso percorrer para o meu crescimento e
desenvolvimento pessoal, profissional e humano. Os textos que leio podem se voltar
para as funções educativa, informativa, social, terapêutica, entre outras. Em cada
momento de minha vida eu passei, passo e passarei por essas funções, que em ora
é para minha educação, ora para meu encontro com o texto estético e terapêutico, por
meio de escritos que estão repletos de questões sociais e relacionadas com temas
humanizadores, com uma literatura possibilitadora de um ato leitor que me leva à
momentos de reflexões.
Posso afirmar que a leitura de textos literários me oferece inúmeros
benefícios, entre eles estão: aumentar vocabulário, criatividade e imaginação;
experienciar vivências diversas em segurança; aliviar tensões físicas e mentais do
dia-a-dia; aprender sobre outras culturas, etnias e ideias; aumentar a capacidade
humana da empatia e tolerância, dentre outros. Esta afirmativa é declarada por eu já
ter a oportunidade de vivenciar e experimentar esses benefícios.

77 Doutorando e Mestre em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em
Ciência da Informação da Universidade Federal de Santa Catarina (PGCIN/UFSC).
Especialista em Gestão da Informação e Inovações Tecnológicas pela Faculdade Internacional
de Curitiba (FACINTER). Bacharel em Biblioteconomia – Habilitação em Gestão da
Informação pela Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC). Bibliotecário da
Fundação Catarinense de Cultura (FCC) com lotação no cargo do Setor de Obras Raras da
Biblioteca Pública de Santa Catarina (BPSC). E-mail: evandrojairduarte@gmail.com
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Como bibliotecário, um dos serviços de informação que eu posso ofertar às
pessoas é a mediação da leitura, atividade da qual me sinto à vontade para exercitar,
pois vai ao encontro da familiaridade e proximidade que tenho com o objeto livro e
com as minhas práticas de leitura. Na Biblioteca Pública de Santa Catarina eu realizei
a leitura de muitos textos e mediei outros tantos. Neste espaço de leitura eu coordeno
desde o ano de 2016 a Oficina Literária Boca de Leão, nela eu estou no meio dos
participantes com a contribuição de levá-los a interagir com outras pessoas e em um
processo de interação contínua com textos. Assim, a partir deste encontro, cada um
dos viventes desta experiência estética produz textos sem a preocupação com grafias
e ortografias.
De igual modo, não há preocupação com o tipo de texto resultante da prática,
se ele é conto, crônica, poesia... Nas primeiras práticas de escrita o importante é o
exercício e a liberdade para imaginar, criar e expressar a criatividade dos participantes
em um movimento crescente de reconhecer elementos que compõem as histórias
como: personagens, narradores, enredos, outros.
Na Oficina Literária Boca de Leão, eu inicio os primeiros encontros com os
inscritos no módulo Escrita Criativa, com provocações em forma de exercícios escritos
sem a preocupação com gênero literários. Neste momento, eu os aviso para não
pensarem se os textos são contos, crônicas, poesias, ou qualquer outra forma textual.
De igual modo, eu os alerto para não se preocuparem com acentuação de palavras,
escrita correta de palavras, ou quaisquer outras urgências que podem ser sanadas
em momento oportuno como a fase de edição – lapidação do texto.
Percebo que os participantes se soltam aos poucos e deixam o medo de lado.
A proposta da Oficina é escrever e socializar para apreciação dos demais
participantes e indicação de melhorias ou substituições de palavras ou expressões.
Na Oficina, ocorrem leituras de textos diversos (autores nacionais e internacionais),
escritas textuais (autorais), socialização dos escritos e sugestões variadas acerca do
conteúdo e da forma nas produções por meio da inferência dos demais participantes.
Esta é uma forma de contribuição dos primeiros leitores ou ouvintes dos textos
nascentes na Oficina.
O segundo módulo da Oficina Literária Boca de Leão é a escrita de contos
curtos. Nesta etapa dos encontros eu os instruo a construir, primeiramente,
personagens rasos (com características simplificadas), para posteriormente
construírem personagens redondos (mais complexos, com características mais
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elaboradas). Em seguida, possibilito a reflexão e o exercício de elaboração dos
personagens secundários. Na sequência, conduzo os participantes a pensarem nas
formas de elaboração dos narradores para após pensarem na ambientação da história
e na trama.
Quando já há uma história, eu os encorajo a socializar suas produções e a
ficarem abertos a realizarem críticas construtivas acerca dos textos lidos. De igual
forma, eu os convido a receberem as críticas e a acatarem se julgarem pertinentes,
pois tratam-se sugestões de melhorias dos seus primeiros leitores ou ouvintes.
Uma novidade a ser implantada na Oficina Literária Boca de Leão são as
Vivências de Biblioterapia, que por meio da mediação de textos literários por meio da
leitura, narração ou dramatização os participantes são convidados a interagirem com
diálogos sobre temas voltados para o desenvolvimento humano.
Diante da apresentação das práticas profissionais por mim exercida na
Biblioteca Pública de Santa Catarina (Estadual), considero que o serviço de
informação Oficina Literária deva oferecer suas práticas fora das paredes
institucionais e ser levada até a comunidade catarinense, como um serviço de
extensão às atividades realizadas no espaço físico da biblioteca. Desta feita, já realizei
algumas ações para verificar a recepção do público em relação aos serviços da
Biblioteca Pública. Deste modo, ministrei diversas palestras em escolas,
universidades, e outros espaços da grande Florianópolis, representando a Biblioteca
Pública de Santa Catarina.
Levar a Oficina Literária Boca de Leão às escolas públicas municipais e
estaduais da grande Florianópolis é uma forma de oferecer àqueles que têm desejo
de iniciar na escrita literária de forma gratuita. Além de oportunizar e encorajar os
adolescentes e jovens da comunidade escolar a produzirem textos com o intuito de
posteriormente enviarem seus escritos para publicação em formato e-book de forma
gratuita.
Percebo que ao publicar os textos dos participantes da Oficina Literária de
forma gratuita é uma maneira de valorizar todos os esforços de estudos, práticas de
escrita, revisão, edição de seus textos. Eles ficam satisfeitos e pode ser que se tornem
mais confiantes a continuar na prática e produzirem novos textos de maneira
independente. Muitos participantes da Oficina Literária Boca de Leão já publicaram
livros como autores independentes.
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Ouso dizer que a Oficina Literária desenvolve na Biblioteca Pública a função
social quando promover a leitura, a escrita e a reflexão sobre textos diversos é a
oportunidade de provocar nos participantes destes processos a reflexão, a criticidade
e a percepção de mundos.
Como pergunta de pesquisa estipulei a seguinte questão: Com exceção da
contação de histórias, como a Biblioteca Pública de Santa Catarina pode se aproximar
da comunidade catarinense?
Desta forma, cheguei ao seguinte objetivo geral: Propor um serviço de leitura
e escrita de textos literários como serviço de extensão da Biblioteca Pública de Santa
Catarina às escolas públicas municipais e estaduais da grande Florianópolis (SC).
Como objetivos específicos, descrevo os seguintes: a) descrever a proposta de
extensão dos Serviços de Informação da Biblioteca Pública de Santa Catarina
denominada Oficina Literária Boca de Leão; b) elaborar a metodologia da Oficina; c)
organizar o cronograma de aplicação e desenvolvimento da Oficina; d) compilar os
textos para o e-book.
Na próxima sessão deste texto eu apresento a fundamentação teóricoconceitual das ideias aqui apresentadas.
O leitor, a leitura, o efeito estético e a mediação da leitura
Ser leitor no presente século é se deparar com vasta literatura e suportes
informacionais em constante mudança, com inovação de plataformas, como: livro
impresso, livro eletrônico, aplicativos, entre outras. Na prática da leitura, o sujeito leitor
tem o direito de ler o que deseja e da forma que melhor lhe agrada. Ele tem, segundo
Pennac (1993), o direito de ler trechos, o direito de não ler, o direito de ler o que
deseja, o direito de pular páginas, o direito de não terminar um livro, entre outras
possibilidades e formas de explorar o texto.
Pondero que na leitura de fruição, o leitor precisa ser livre para escolher o que
lhe chama atenção em matéria de assunto e conteúdo para se engajar no processo
da prática da leitura. Quando não é desta forma, a leitura é obrigatória e mesmo em
prática imperiosa, o leitor ainda pode se mostrar transgressor, isso quando ele resolve
exercer o direito que tem, ao ler da forma que deseja - se linear ou pulando trechos –
parando e prestando atenção ao que lhe agrada e interessa.
Após breve divagação, voltando-me para a leitura de textos literários, recorro
a uma frase de Terra (2014, p. 7) para mencionar que “A leitura é uma prática social
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de construção de sentidos decorrente de um processo interativo entre autor e leitor,
mediado pelo texto.” Percebo neste trecho muito das teorias de Wolfgang Iser ao
priorizar a relação do leitor com o texto, explicarei mais a frente. Importa destacar que
na leitura realizamos uma prática social e de interação, em que o texto é o condutor
do encontro autor-leitor, o que irei desenvolver neste texto mais a frente como a tríade
autor-texto-leitor.
A leitura de texto literário se volta para uma linguagem com características
próprias e diversificada de outros tipos de textos. Na leitura literária, independente dos
motivos que levam leitores a praticarem este ato, interessa verificar acionar em cada
leitor a percepção estratégias para que ele possa perceber a forma como ela é
construída, reconhecer o ponto de vista do narrador, refletir sobre os fatos narrados,
e se ater ao que não foi dito e sim sugerido. Nesta incompletude estão as lacunas a
serem preenchidas pelos leitores (TERRA, 2014).
Leitura e texto provocam no leitor uma ação que requer a manifestação de
recursos para permiti-lo reconhecer elementos de signos, sentidos e significados em
ato de explorar o texto e perceber os ditos e não-ditos, levando o leitor a um jogo, que
é uma reação leitora em relação ao texto e inicia aí um jogo. Neste jogo, Iser (1996)
explica ser o texto o campo do jogo, o qual jogarão autor e leitor durante a leitura. Em
seguida explicarei melhor isto, agora cumpre trazer Eliana Yunes para esta conversa,
uma teórica importante da área da leitura e literatura. Em seu texto Leitura como
experiência, Yunes (2003) informa que na leitura, o leitor se reaproxima da vida,
atualiza o texto de acordo com sua experiência, seu tempo histórico. Esta Autora
alerta para a função do leitor, com base em Roger Chartier, é a de dar existência ao
texto este encontra o seu texto e o lê. Ideia explorada por Iser (1996). Ideia refletida
em Yunes (2003, p. 14) quando nos conduz à seguinte afirmativa: “A noção de leitura
como experiência é favorecida enormemente pela opção de tratar com a literatura,
com a ficção. Nelas o sujeito se experimenta e se transforma enquanto transforma o
texto.”
Visualizo neste trecho de Yunes o cerne da Oficina Literária Boca de Leão e
suas práticas, inclusive a da Biblioterapia. Assim como Yunes (2003) bebeu das águas
oferecidas por Wolfgang Iser, iremos delas beber e nos saciar neste momento. Iser
(1996, v. 1, p. 23) nos esclarece que um dos benefícios do ato da leitura está na
reflexão e intepretação de textos literários e encontrar neles as significações explícitas
e sobretudo as que, aparentemente, estão ocultas nos textos. Para o Autor, “[...] a
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interpretação tem de descobrir a significação oculta de um texto literário [...].” (ISER,
1996, v. 1, p. 25). Nesta prática leitora, o leitor está em campo para jogar com o autor,
buscando a estratégia para alcançar seu objetivo e inferir nas lacunas existentes. No
jogo da leitura, “[...] o sentido é algo que pode ser subtraído do texto” (ISER, 1996, v.
1, p. 25).
Da leitura de textos literários, o leitor retira o que lhe dá sentido por meio da
reflexão e interpretação. A esse respeito, Iser (1996, v. 1, p. 34) declara que o texto
produz um efeito sobre o leitor, todavia “O efeito depende da participação do leitor e
sua leitura;” para ocorrer. Percebo nestas explicações que o texto existe e precisa do
leitor para que possa ser lido e compartilhado e então ser dinamizado em experiências
de leitura. Desta última, cada leitor fara sua reflexão e conseguirá abstrair do texto o
que é possível naquele momento. Em uma nova visitação à produção textual, esta
arte tem condições de provocar no leitor efeitos. Conforme Iser (1996), quando o texto
revela condições favoráveis ao efeito estético, a interpretação, além de revelar
sentidos ao leitor, o verdadeiro receptor da história, acarretando sobre eles os seus
efeitos. Na leitura de textos que tocam o leitor em efeito imediato, com a possibilidade
de experiências de mundos, estes que mesmo inexistentes são revelados e diante do
que é estranho, o leitor os compreende. Iser (1996, v. 1, p. 51) nos informa que “A
obra é o ser constituído do texto na consciência do leitor.”
É neste entendimento que eu pretendo propor um serviço de informação à
comunidade escolar da rede pública de Florianópolis, em que de um lado há o texto e
do outro o leitor, neste campo o leitor joga com o autor e o texto é explorado das mais
diversas formas. Como encontramos em Iser (1996) o leitor como receptor da obra é
o responsável por constitui-la em sua consciência e dar sentidos a ela. “A obra é o ser
constituído do texto na consciência do leitor.” (ISER, 1996, v. 1, p. 51).
Da prática da leitura, no jogo do texto, o leitor tem a possibilidade de se colocar
em campo e jogar nos espaços vazios do texto literário e no horizonte de expectativas
que Iser menciona em sua obra. Sobre isso, Caldin (2012, s. p.) declara que tanto os
espaços vazios quanto o horizonte de expectativas
[...] permitem averiguar como o receptor (leitor) do texto reelabora sua leitura
a partir e inferências da realidade. Dessa forma, ler se configura como um
processo dinâmico, o leitor indo além do texto, ao identificar o que está
ausente ou obscuro.
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O leitor percebe o que antes estava invisível ou não-dito para que ele
pudesse entrar no jogo, o que Caldin (2012) afirma que é característico de Wolfgang
Iser, um teórico que traz prioridade para a interação ocorrida entre texto literário e
leitor. Desta feita, o texto não é findado, ele não se basta, o autor o criou e registrou
suas ideias e experiências no mundo, todavia a obra necessita ser recebida pelo
leitor que acrescenta à experiência da leitura o que já viveu, conheceu, pesquisou,
estudou... ao trazer suas vivências para a leitura e interpretação do texto, ele tem
condições de inferir novos sentidos ao que foi lido. “Assim, o texto literário teria uma
dupla função: comunicar o que o autor disse e estimular as competências do leitor.”
(CALDIN, 2012, s. p.).
O jogo do texto literário tem o corpo textual servindo de campo, o corpo do autor
apresentando a obra e colocando no jogo para que o leitor seja intérprete e faça suas
jogadas de inferências. Na interação há a necessidade da mediação.
Na Ciência da Informação e na Educação é possível encontrar uma corrente
conceitual que trata da mediação, que neste texto a abordagem será específica para
a mediação da leitura. Considero o ato de mediar como a disposição de se colocar no
meio e intervir para que o encontro e o diálogo ocorram entre texto e seus receptores.
Bortolin e Santos Neto (2015, p. 35) afirmam que “[...] só existe mediação com a
interferência de um terceiro, seja para articular, mediar ou conciliar”.
Em uma prática mediadora é necessário sair da passividade e se agente ativo
na prática da mediação. O mediador tem um importante papel na ação, ele é “[...]
aquele que se posiciona de maneira intencional e medeia algo ou alguma coisa para
alguém, com o intuito de modificar a situação ou solucionar problemas” (BORTOLIN;
SANTOS NETO, 2015, p. 39).
Diante da necessidade de informação de um interagente que busca por auxílio
em fontes de informação, o mediador deve se colocar à disposição para que junto ao
mediado encontre soluções para seus problemas. No caso da leitura literária, ele
precisa estar disposto a levar textos variados ao público e contribuir com o diálogo,
cabendo a ele puxar o fio da meada e trazer a conversa para o tema central do texto.
No entanto, Bortolin e Santos Neto (2015, p. 40) esclarecem um importante aspectos
desta atividade é que “A mediação não depende somente do mediador, mas de outros
fatores: o meio e o mediando. A mediação só se dá efetivamente se o sujeito que a
recebe, reconhece e a valoriza como tal.” O mediado precisa aceitar o trabalho do
mediador e juntos articulam para chegar a um objetivo. Não que este exercício seja
algo tranquilo a todo o tempo, ou fácil, pois cada ambiente, cada mediado, cada
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informação influencia na forma da mediação e nas estratégias adotados pelo
mediador.
Mediação exige que o mediador seja capacitado para exercer as atividades
necessárias para a tarefa, o profissional que se interessar por trabalhar com esta área
precisa ser compromissado e disposto a realizar a ação de forma permanente. Ele
precisa se colocar no meio e participar do processo. Mediação da leitura contribui para
formar leitores ao possibilitar o acesso à leitura. Para tanto é fundamental que o
mediador seja um sujeito leitor, com compromisso com o que faz e planejar as práticas
de modo a permitir a interação com flexibilidade na relação e com embasamento
teórico dos temas abordados. Ele precisa estar preparado. (SILVA; BORTOLIN,
2006). Sobre ser o mediador um leitor, Martins (2006) informa que sua principal
característica deva ser esta, de uma pessoa que lê, se envolve com o que foi lido, que
analisa as entrelinhas, que busca por novas significações e compartilha com os
mediados. Para a Autora, “Ensinar o prazer da leitura é também se apresentar às
crianças como alguém que gosta de ler.” (MARTINS, 2006, p. 62).
Os mediadores de leitura participam deste projeto especial em espaços que
precisam ser ativos e participativos, no qual os mediados tenham interação na
escolha, na seleção dos textos e durante a leitura e discussão acerca dos temas dos
escritos eleitos para o momento da mediação (MARTINS; BORTOLIN, 2006). A
mediação da leitura exige a presença do mediador como sujeito ativo na partilha da
leitura e no desenvolvimento dos mediados em ação conjunta com eles, colocar o
participante no meio da ação também é fundamental (MARTINS, 2006).
Desta maneira que a mediação da leitura foi aqui apresentada é que desejo
levar às escolas por meio das práticas da Oficina Literária Boca de Leão, com
exercícios de leitura e interpretação, outros de práticas escritas e com vivências de
Biblioterapia. Segundo Martins (2006, p. 62, grifo da autora), “[...] a pessoa que irá
mediar a leitura deve conhecer particularmente os seus leitores para que não caia no
erro de ‘mediar’ doses fortes de leitura [...]”. Esta orientação de Martins é importante
tanto para a mediação quando para Biblioterapia. A cada leitor o seu livro, a cada livro
o seu leitor são duas das leis de Ranganathan, aqui encontro uma direção de que aos
poucos eu posso inserir textos que poderão ser uma prática crescente em
conhecimento, conforme o nível de entendimento, de compreensão e de interpretação
dos leitores. Conhecer os participantes da Oficina Literária, o nível de envolvimento
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com a leitura e os gêneros literários é fundamental para que no coletivo possamos
escolher os textos a serem mediados.
Outro fator que merece desta que é o ambiente da mediação, ele precisa ser
convidativo, aprazível, encantador e criativo. Com este local pronto, é possível
planejar uma ação constante em prol da leitura, com escolhas coletivas do material
literário e aplicação prática da mediação (MARTINS, 2006).
Para encerrar esta reflexão sobre a mediação da leitura, tomo emprestado de
Bortolin (2006) a afirmativa de que o leitor participa da construção do texto durante o
ato da leitura, demonstrando ser ele um sujeito ativo e reflexivo nesta prática. “Ler
exige do leitor uma cumplicidade com o autor [...]” (BORTOLIN, 2006, p. 65).
Considero que no ato de ler um texto literário o leitor adentra o mundo vivido pelo
autor e fantasiado em um texto. Nesta prática, mesmo em cumplicidade com o autor,
o leitor pode discordar de suas decisões. Ao se identificar, projetar ou introjetar ideias
dos textos, o leitor amplia a forma de perceber o mundo e de igual forma a si mesmo.
Na leitura há crescimento de habilidades e competências. O mediador precisa animar
esta prática, motivar os participantes e promover ações contínuas de promoção e
incentivo à leitura (BORTOLIN, 2006).
Para este trabalho, o ambiente de atuação do mediador da leitura é a
Biblioteca Pública, assim convém lembrar as Missões da Biblioteca Pública, conforme
Biblioteca Nacional (Brasil) (2010, p. 23, grifo meu):
As seguintes missões básicas relacionadas à informação,
alfabetização, educação e cultura devem estar na essência dos
serviços da biblioteca pública:
1. Criar e fortalecer hábitos de leitura nas crianças desde a
mais tenra idade;
2. Apoiar tanto a educação individual e autodidata como a
educação formal em todos os níveis;
3. Proporcionar oportunidades para o desenvolvimento
criativo pessoal;
4. Estimular a imaginação e criatividade da criança e dos
jovens;
5.

Promover

o

conhecimento

da

herança

cultural,

apreciação das artes, realizações e inovações científicas;
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6. Propiciar acesso às expressões culturais das artes em
geral;
7. Fomentar o diálogo intercultural e favorecer a diversidade
cultural;
8. Apoiar a tradição oral;
9. Garantir acesso aos cidadãos a todo tipo de informação
comunitária;
10. Proporcionar serviços de informação adequados a
empresas locais, associações e grupos de interesse;
11. Facilitar o desenvolvimento da informação e da habilidade
no uso do computador;
12. Apoiar e participar de atividades e programas de
alfabetização para todos os grupos de idade e implantar tais
atividades se necessário.
Encontro nas missões básicas da Biblioteca Pública e destaco em negrito o
que considero ir ao encontro dos objetivos do serviço de extensão a ser proposto da
próxima sessão deste texto. O oferecimento da Oficina Literária para as escolas
estaduais pode contribuir para essas missões alçarem êxitos e a Biblioteca Pública
realizar sua função social na sociedade catarinense. O serviço de informação Oficina
Literária Boca de Leão pode e deve ser levado ao público que não tem frequentado a
biblioteca como um serviço de extensão das práticas realizadas no prédio institucional.
Oficina literária boca de leão como proposta de serviço de extensão em
bibliotecas escolares
A Biblioteca Pública de Santa Catarina é a sexta biblioteca pública mais antiga
do Brasil. Em 2019 completou 165 anos, nos registros históricos descobri que suas
origens datam de 1854 por força da Lei nº 573 com a sanção do então presidente da
Província João José Coutinho, sendo primeiramente instalada nas dependências da
Assembleia Legislativa Provincial (MACHADO, 2014). Após a saída das instalações
da Assembleia Legislativa, a biblioteca teve sede no Liceu de Artes e Ofício e por
outros 5 lugares (JORNAL O ESTADO, 1955). No ano de 1973 esteve sede na Rua
Visconde de Ouro Preto n. 39 e, por fim, chegou à Casa da Cultura Embaixador
Edmundo da Luz Pinto, localizada à Rua Tenente Silveira, n. 343 (MACHADO;
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MARCELINO, 2017). Desde então, a BPSC está com as portas abertas de 2ª a 6ª
feira das 8h às 19h e aos sábados das 8h às 12h neste endereço, no centro de
Florianópolis (SC). O prédio atual possui cinco andares de lugares para usos e
interação, sendo: o subsolo com auditório, laboratório de conservação e salas para
depósito; térreo com recepção, hall, setor infantojuvenil, setor de empréstimo e
devolução e reprografia; primeiro andar para as obras gerais e, material de referência;
segundo andar com acervo de história, geografia e literatura, ainda com material
Braille e periódicos; terceiro andar com as salas de digitalização, administração,
secretaria e setor de processamento técnico, setor de Santa Catarina e Obras Raras
Gerais. Esta biblioteca tem como missão “[...] manter, conservar e disponibilizar parte
da memória cultural do Estado para a população catarinense e promover o hábito da
leitura junto a ela.” (BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA, 2018, s. p.).
Esta instituição trabalha com o quadro funcional misto, em que há o pessoal
efetivo, pessoa comissionado, e terceirizados, com um total de 32 pessoas
trabalhando. Os serviços oferecidos pela BPSC são: consulta local, empréstimo
domiciliar, consulta e renovação online, hemeroteca, mural livre e oficina literária.
Destes serviços, o que nos interessa é a Oficina Literária Boca de Leão (OLBL)
idealizada por Claudete Terezinha da Mata e criada em 24 de julho de 2012, recebeu
o apoio da Fundação Catarinense de Cultura (FCC78). Na OLBL as ações sempre
foram voltadas para o público em geral da comunidade da Grande Florianópolis, ou
seja, para todos aqueles que desejassem escrever textos criativos e literários, que ao
final de cada ano, iriam compor uma coletânea literária para socializar a produção na
oficina. Eram dados os primeiros passos na arte de escrever. Os encontros desde o
ano de 2012 foram realizados às terças-feiras no auditório da Biblioteca Pública de
Santa Catarina (BPSC). A supervisão e ministração das oficinas foram feitas por sua
idealizadora até o ano de 2015. No ano seguinte, o projeto da OLBL foi doado por
meio de termo assinado pela idealizadora, pela presidente da FCC e pela
Administradora da BPSC. Assim, em 2016, eu, Evandro Jair Duarte, fiquei
responsável por Coordenar e Ministrar as práticas da OLBL. Assim sendo, esta oficina
78 Link da notícia no site da FCC
http://www.biblioteca.sc.gov.br/index.php?mod=pagina&id=13565&grupo=300
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tratou-se de uma ação que visava integrar a comunidade com a BPSC para promover
o gosto pela escrita e pela leitura, tendo em vista que para escrever é preciso ler e
conhecer o universo literário. A OLBL propôs ser uma atividade aberta ao público da
comunidade na qual a BPSC está inserida. Para tanto, aos interessados, foi
necessário realizar prévias inscrições.
Os encontros iniciaram em 29 de março de 2016 e ocorreram até dia 8 de
novembro de 2016, sendo duas reuniões quinzenais no auditório da BPSC, nas
terças-feiras das 19h às 21h; um encontro especial foi marcado em datas previamente
marcadas para trazer autores (parceiros promotores do livro e da leitura), eles foram
convidados para conversar com os participantes e incentivá-los a ler e escrever. Como
a OLBL não dispõe de recursos, os escritores são colaboradores que fazem parte do
rol de amigos do Coordenador do Projeto.
Para os encontros foram necessários um datashow com caixa de som, para
possibilitar a reprodução de slides e vídeos. A contrapartida dos participantes da OLBL
para a FCC e BPSC foi a elaboração de um único conto por participante com cessão
de direitos autorais para as instituições promotoras da Oficina; assim foi ser solicitado
à Biblioteca Nacional o registro de um e-book79que foi disponibilizado no site da
Biblioteca Pública de Santa Catarina (BPSC) com acesso aberto e gratuito para quem
desejar fazer o download e proceder com o ato de leitura dos contos produzidos como
o material resultante da OLBL.
Ao final dos encontros os textos foram coletados e editados e compuseram o
e-book, obtendo a participação de 15 escritores participantes da Oficina. A coletânea
foi lançada em outubro de 2017, durante a Semana do Livro e das Bibliotecas. No ano
de 2018 o Projeto Oficina Literária Boca de Leão foi desenvolvido com encontros
semanais às terças-feiras das 19h às 21h, no auditório da Biblioteca Pública de Santa
Catarina; foi ofertada da seguinte maneira: 1 Oficina de Escrita Criativa com 4
encontros semanais em abril. No ano de 2019 ocorreu uma versão pocket da Oficina
de Escrita Criativa no mês de agosto, com a realização de quatro encontros semanais.
Durante o mês de outubro foi iniciada outra vez o módulo Escrita Criativa e durante o
79 E-book 15 Bocas de Leão
http://www.fcc.sc.gov.br/bibliotecapublica//pagina/20720/bibliotecapublicalancaebook15bocasdeleao
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mês de novembro será ofertado o módulo Escrita de Contos Curtos e um novo módulo:
Vivências de Biblioterapia. Este último se estenderá até o mês de dezembro deste
ano.
Para o ano de 2020, eu elaborei o projeto com vistas a oferecer à comunidade
escolar da rede pública (municipal e estadual) a Oficina Literária Boca de Leão com
desenvolvimento das atividades dentro das dependências das escolas interessadas.
Como forma de divulgação do projeto, a FCC fará publicações em seus canais de
comunicação, nas mídias televisivas e site da BPSC para que os interessados possam
entrar em contato e agendar conforme a metodologia do projeto, conforme descrição
a seguir.
Objetivo da oficina literária boca de leão
A Oficina Literária Boca de Leão tem como objetivo trazer os alunos da
comunidade escolar da rede pública municipal e estadual de Florianópolis (SC) com
o intuito de desenvolver nos participantes a prática da leitura e da escrita, culminando
em publicação de textos em e-book gratuito para download.
Público-alvo da oficina literária boca de leão
Alunos regularmente matriculados nas escolas da rede pública municipal e
estadual de Florianópolis (SC) que estejam alfabetizados com desenvolvimento da
leitura avançado. Preferencialmente, os alunos dos 5ºs anos em diante. O projeto
pode ser desenvolvido em turmas específicas (com todos os alunos) ou apenas com
alunos interessados em atividades extracurriculares em horário diferente das aulas.
3.3 Local de desenvolvimento da oficina literária boca de leão
Sala de aula das escolas da rede pública municipal e estadual de Florianópolis
(SC) ou biblioteca das escolas.
3.4 Práticas desenvolvidas na oficina literária boca de leão
As atividades a serem desenvolvidas nas Oficinas são:
4 encontros para a prática da Escrita Criativa;
1 encontro para socialização de um texto por aluno a ser selecionado para
compor o e-book e contribuições de melhorias;
4 encontros para a prática de Contos Curtos;
1 encontro para a socialização de um conto curto para receber contribuições
de melhorias e compor o e-book;
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4 encontros para as Vivências de Biblioterapia;
1 encontro para entrega dos textos para o e-book com assinatura do Termo de
Doação de Direitos Autorais para a finalidade da composição do livro eletrônico a ser
disponibilizado no site da BPSC de forma gratuita para download e leitura.
3.5 Certificação dos participantes
A certificação acontecerá mediante a participação dos alunos com frequência
de 75% e superior. Os faltantes de que estiverem abaixo da margem mínima exigida
de presença não receberão certificação e não poderão participar do e-book.
O lançamento do e-book
O processo de compilação, edição do corpo do livro, a revisão ortográfica e
gramatical dos textos, a elaboração da capa, solicitação do registro de ISBN junto à
Biblioteca Nacional e o lançamento acontecerá no ano seguinte ao desenvolvimento
da Oficina, em data comemorativa a ser marcada juntamente com a Direção das
Escolas.
Este é o projeto que estará à disposição da Administração da Biblioteca Pública
de Santa Catarina para ser desenvolvido no ano de 2020 junto as Escolas da Rede
Pública Municipal e Estadual de Florianópolis (SC).
Considerações finais
A leitura possibilita o homem a se humanizar e a desenvolver seu intelecto,
contribuindo para sua vida pessoal, acadêmica e profissional. O leitor quando se
apropria dos textos podem ter suas competências e habilidades ampliadas. Com a
ajuda de um mediador, os interagentes de espaços de informação podem ter suas
necessidades de informação satisfeitas local ou externamente. Caso a informação
não esteja no local, o mediador pode encaminhar o interagente para outros espaços
de informação e encontrar o que precisa para sua necessidade que demande por
informação.
No cerne deste trabalho que é a mediação da leitura de textos literários,
espero que o leitor consiga encontrar nos espaços de mediação a oportunidade de ler
e dialogar sobre os diversos textos mediados e articular as ideias de forma a contribuir
para reverter ao sujeito como algum benefício que a leitura possa trazer ao sujeito
leitor.
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A proposta da Oficina Literária Boca de Leão fora das paredes da Biblioteca
Pública de Santa Catarina, sendo ofertada para a Comunidade Escolar da Rede
Pública Municipal e Estadual poderá contribuir para a função social da Biblioteca
Pública de promover a prática da leitura e, consequentemente, acarretar na prática da
escrita e na vivência de Biblioterapia a ser desenvolvida pelo bibliotecário responsável
pelo projeto.
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O CONTRATO DE COMUNICAÇÃO DO CONTO MARAVILHOSO NOS LIVROS
DIDÁTICOS - UMA ABORDAGEM
Mônica Spitz Garcia
(UFF-RJ)
Introdução
Esta comunicação tem por embasamento teórico a proposta de análise do
discurso elaborada pelo linguista francês Patrick Charaudeau. À luz dessa teoria,
analisaremos o contrato de comunicação do conto infantil O Chapeuzinho Vermelho,
de Charles Perrault, e sua aplicação pedagógica em um dos volumes da coleção
didática Português: Linguagens, de William Cereja e Thereza Cochar.
O conto em questão figura-se como texto do volume destinado ao 6º ano (antiga
5º série), cuja clientela apresenta-se, em tese, adequada ao universo literário infantojuvenil.
Tal escolha justifica-se também pela preocupação dos autores em atender a
um dos objetivos dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), que orienta para a
seleção textual a partir da multiplicidade de gêneros.
Quanto à opção pela teoria semiolinguísitica, cremos serem as noções de
"contrato de comunicação", "cena enunciativa" e "ethos" subsídios operacionais
eficazes para a mediação de leitura no ambiente escolar. Tal análise permite
evidenciar os "jogos de enunciação" que o enunciador escolhe ao pôr em prática seu
projeto de fala, a cena que constrói para legitimá-lo, e também a corporalidade com
que se reveste para dar credibilidade ao que enuncia.
Discutiremos e defenderemos a classificação da literatura infantil como gênero
literário de mesma importância que outros gêneros pertencentes à tipologia textual
literária, observando, à luz da semiolinguística, suas peculiaridades, justificando,
assim, o conto maravilhoso como um subgênero da literatura infantil.
Ao analisarmos o conto maravilhoso na coleção didática em questão, daremos
destaque, além dos critérios teóricos supracitados, a apresentação, a motivação para
a leitura, a intertextualidade e o estudo do texto propriamente dito.
Dessa

forma,

pautando

nossas

considerações

na

semiolinguística,

pretendemos fornecer orientações que justifiquem o a escolha do conto maravilhoso
no livro didático e auxiliem o trabalho do professor como mediador de leitura.
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O contrato de comunicação
Patrick Charaudeau (1996) afirma que em qualquer situação de discurso é
possível depreender-se dois componentes: o linguístico e o situacional. O primeiro se
refere ao material verbal utilizado na comunicação, e que se manifesta através de uma
língua. Já o segundo, compreende a atmosfera psicossocial que integra o ato de
comunicação. Tal proposta procura comunicar aspectos linguísticos, sociológicos e
psicológicos aos atos de linguagem. Daí se infere que, numa relação discursiva,
existem duas realidades, ao mesmo tempo distintas e pertinentes: uma realidade
externa ou extralinguística, e outra interna, o local da manifestação discursiva.
O ato de linguagem configura-se, pois, com uma dupla função mediadora: uma
função cosgnoscitiva (EU/mundo) e uma função comunicativa (EU/TU). Para isso,
estabelece-se entre os parceiros uma espécie de contrato de comunicação, num
movimento contínuo e oscilatório entre os espaços externo e interno da cena de
enunciação.
Nesse contrato, a condição mínima é o direito à fala - estabelecido por cada
interlocutante, o que pressupõe um reconhecimento de um SABER, de um PODER e
de um PODER FAZER.
Um locutor não terá a atenção necessária de seu destinatário se este não lhe
atribuir um certo saber, ou seja, um caráter de verdade, que "autentique" seu ato de
fala. No momento em que isso se dá, é conferida a legitimidade ao seu projeto e o
contrato de comunicação passa a ter boas chances de sucesso. Muitas vezes,
também, a legitimidade é reforçada pela posição sócio-profissional do sujeito falante,
que detém, assim, o reconhecimento do PODER em seu ato de fala.
No entanto, a legitimidade pode ser ameaçada, no ato de fala, se o sujeito
falante não dispuser de mecanismos para manter a sua competência comunicativa.
Nesse caso, o "saber fazer" aciona componentes dos espaços externo e interno, já
que, para ter direito à palavra, esse falante precisa também incorporar a seu projeto
elementos de natureza puramente comunicativa. O resultado será a credibilidade,
conferida pelo destinatário, ao ato de fala.
Charaudeau explica:
O projeto de fala do sujeito falante é construído em torno de um certo número
de objetivos que vão engendrar o mesmo número de objetivos comunicativos
(1996:36)
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Tais objetivos variam em decorrência do projeto de fala e dividem-se em quatro,
a saber:
a) Objetivo factitivo: leva o interlocutante a "fazer fazer" ou "fazer dizer" através da
autoridade (PODER) que lhe é conferida ou, na falta dela, de sugestões.
b) Objetivo informativo: transmissão de SABER, incorporando o novo à situação de
linguagem. O sujeito falante assume o papel de provedor desse SABER e seu
interlocutor deve, pelo menos em tese, ser aquele que possui vazios a serem
preenchidos.
c) Objetivo persuasivo: leva o interlocutor a "fazer crer" um conteúdo de comunicação.
Para isso, o sujeito falante lança mão de estratégias inerentes ao campo da
racionalidade. No entanto, tal objetivo deixa o interlocutor a possibilidade de
contestação e contraargumentação.
d) Objetivo sedutor: consiste em o sujeito falante atingir o controle através do "fazer
prazer" ao seu interlocutor. Para isso, aciona sentidos positivos, seja através do real,
seja através do imaginário. Vemos, assim, o "fazer prazer" ocasionando um "fazer
fazer".
Se afirmamos que o ato de linguagem realiza-se em dois espaços, o externo e
o interno, depreende-se dessa dupla estruturação a determinação dos tipos de
sujeitos de linguagem.
O espaço externo do ato de linguagem configura-se como um espaço de
limitações, onde os parceiros, seres sociais, possuidores de intenções, assumem o
papel de sujeito comunicante e sujeito interpretante.
Já o espaço interno envolve os protagonistas ou intralocutores. Seres que,
dotados da fala, são responsáveis pelo ato de enunciação. Representam o sujeito
enunciador e o sujeito destinatário. É nesse espaço que são concretizadas as
estratégias do ato de comunicação, atendendo às finalidades do espaço externo e
compensando as suas limitações.
Além de comportar os espaço externo e interno, o ato de linguagem, enquanto
contrato, pode se estruturar em diferentes níveis, a saber: o situacional, o
comunicacional e o discursivo.
O nível situacional corresponde à realidade externa do ato de linguagem, pois
é dele que se inferem a finalidade, a identidade entre os interlocutores, o domínio do
saber do sujeito comunicante e o suporte material onde o ato se realiza.
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O nível comunicacional corresponte às estratégias linguísticas utilizadas pelo
sujeito enunciador para que sua fala seja reconhecida pelo destinatário.
Já o nível discursivo corresponde à interação entre os níveis situacional
(espaço de limitações) e comunicacional (espaço de estratégias), sobredeterminada
pelo projeto de fala do sujeito comunicante, tornando-se também sujeito enunciador.
O resultado desse processo será o conjunto de atos linguajeiros, que culminarão no
texto propriamente dito.
A cena enunciativa e a noção do ETHOS
Os enunciados de um projeto de fala estão ancorados em cenários, que vão
desde o tipo de discurso a que nos propomos até o quadro cênico que compomos
para a nossa enunciação. Daí a depreensão do texto em cenas, representadas por
uma cena englobante, uma cena genérica e uma cena enunciativa.
A cena englobante corresponde ao tipo de discurso em que o texto se
enquadra, que, por sua vez, pode se manifestar sob a forma de gêneros, como diz
Dominique Maingueneau: "...os gêneros de discurso pertencem a diversos 'tipos' de
discurso associados aos vastos setores da atividade social"(2002:61).
Um texto, além de comportar uma cena englobante, também comporta uma
cena genérica, isto é, o lugar de manifestação do gênero do discurso.
O projeto de fala pode se apresentar sob diferentes formas, a fim de ser
legitimado pelo enunciador, e, consequentemente, obter sucesso. Tratamos aqui da
cenografia, ou da cena enunciativa:
Tomar a palavra significa, em graus variados, assumir um risco; a cenografia
não é simplesmente um quadro, um cenário, como se o discurso aparecesse
inesperadamente no interior de um espaço já construído e independente dele;
é a enunciação que, ao se desenvolver, esforça-se para construir
progressivamente o seu próprio dispositivo. (MAINGUENEAU, 2002, p. 87)

Vimos que a enunciação vem inscrita em uma cena. No entanto, como ato de
fala, prescinde de um enunciador que, enquanto "ser encarnado", reveste-se de um
caráter e de uma corporalidade. Estamos falando do ethos da enunciação, válido para
qualquer discurso, mesmo o escrito. No caso deste, é através das estratégias de
construção que o destinatário se encarrega de "corporificar" o seu enunciador. Esse
processo corresponde a outra instancia da enunciação, dando origem ao papel do
fiador.
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O caráter e a corporalidade do ethos do enunciador correspondem a traços
psicossociais assumidos no momento da enunciação. Seria uma "maneira de dizer"
revelando uma "maneira de ser". Quando o destinatário reconhece no enunciador
adequação e coerência em relação a seu ato de fala, passa a lhe dar corpo, e,
consequentemente, credibilidade ao que lê.
Tipos e gêneros textuais
Um texto é o resultado de um projeto de comunicação, em que o sujeito falante,
manobrando um conjunto de restrições e liberdades sociodiscursivas, elabora um
contrato de comunicação. Infere-se daí que, de acordo com a intencionalidade, vários
contratos podem ser elaborados e, por conseguinte, os textos poderão se configurar
numa tipologia diferenciada.
Um tipo textual, portanto, possui as peculiaridades do contrato de comunicação
do qual é fruto. No entanto, uma mesma tipologia de texto, como a literária, por
exemplo, comporta também especificidades contratuais distintas, caracterizando,
assim, seu gênero textual.
Luiz A. Marcuschi traz uma definição de gênero textual afinada com a teoria
semiolinguística:
Usamos a expressão gênero textual como uma noção propositalmente vaga
para referir os textos materializados que encontramos em nossa vida diária e
que apresentam características sócio-comunicativas definidas por
conteúdos, propriedades funcionais, estilo e composição característica
(MARCUSCHI, 2002:22-23)

Os gêneros textuais pressupõem contratos de comunicação diversos. Dessa
forma, faz-se necessária uma enumeração dos requisitos que diferenciam um contrato
do outro, a saber:
a) Os papéis dos coenunciadores da situação linguageira
b) A maneira como os coenunciadores se relacionam na situação comunicativa
(comunicação interlocutiva, monolocutiva, por via oral, por via escrita, presencial ou
não-presencial). Vale lembrar que tais atribuições devem ser utilizadas de maneira
flexível, adequada aos diversos atos de comunicação.
c) Os rituais de abordagem
As diversas maneiras de estruturar um texto, atendendo às exigências que o
sujeito comunicante elabora em seu projeto de fala correspondem aos modos de
organização do discurso: o descritivo, o narrativo e o argumentativo.
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É importante ressaltar que dificilmente um texto se estrutura em apenas um
modo de organização do discurso. O que acontece é a predominância de um sobre
os demais.
O contrato de comunicação no conto maravilhoso O Chapeuzinho Vermelho
O conto maravilhoso pode ser considerado um subgênero da literatura infantil,
a qual, enquanto gênero, pertence à tipologia textual literária.
O que caracteriza o aspecto estético da literatura é a imprevisibilidade da
mensagem em seu contrato de comunicação. No entanto, segundo COELHO (apud
OLIVEIRA, 2003:36), leitores e pré-leitores (sujeitos interpretantes), aqueles que
oscilam entre 15/17 meses e 10/11 anos ainda não se encontram com a maturidade
exigida para que tal contrato obtenha êxito. Cabe então ao sujeito comunicante, o
autor de literatura infantil, em seu projeto de comunicação (sem abrir mão do aspecto
artístico), adequar-se ao seu público-alvo, contribuindo para a sua formação e
identidade, sem abandonar a diversão.
Tomamos como objeto de análise o conto maravilhoso O Chapeuzinho
Vermelho, de Charles Perrault, autor do classicismo francês. A edição analisada data
de 1987, publicada pela editora Kuarup, de Porto Alegre.
Em seu projeto de comunicação, Perrault realiza uma compilação dos contos
populares, de tradição oral. Quanto a esse aspecto, é importante salientar a
"orfandade do pai do discurso" (OLIVEIRA, 2003:20). O conto maravilhoso demonstra
ausência de um criador corporificado (áugure), enquanto sujeito comunicante.
Perrault, assim, chama para si a condição de "pai substituto", assumindo o papel de
sujeito comunicante. Assume, pois, a liberdade de um coautor, procedendo a
modificações de acordo com a sua vontade. Oliveira destaca:
[...] os chamados clássicos da literatura infantil são textos de pais
desconhecidos e que receberam através de pais substitutos roupagens
diferenciadas (OLIVEIRA, 2003:21)

Com predomínio do objetivo de comunicação sedutor, O Chapeuzinho
Vermelho tem seu projeto de comunicação elaborado a partir de um fazer prazer, em
que, através de estratégias cenográficas de ficção, o sujeito enunciador (o narrador)
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leva seu destinatário a fazer fazer. Em outras palavras, o conto é um alerta para que
mocinhas desapercebidas não se deixem enredar em conversas de "Lobos Maus'.
No texto prevalece o modo narrativo de organização do discurso, ancorado no modo
descritivo, com algumas inserções argumentativas. Exceção feita à moralidade, da
qual trataremos adiante.
O primeiro parágrafo corresponde à apresentação, realizada no modo
descritivo, em que o sujeito enunciador, numa estruturação típica da narrativa popular,
deixa vagas as referências temporais e espaciais: "Havia, numa cidadezinha, uma
menina...", dando liberdade ao imaginário do sujeito destinatário. Além da
referenciação espacial e temporal, o sujeito enunciador procede à caracterização da
personagem-título, "que todos achavam muito bonita". Outro destaque é para a
imparcialidade do sujeito enunciador, relegando ao indefinido todos a qualificação da
menina. O modo descritivo caracteriza-se pelo emprego dos verbos no pretérito
imperfeito do indicativo (cinco das seis formas verbais contidas na apresentação).
O desenvolvimento da trama segue com predominância do modo narrativo.
Observa-se uma ruptura de equilíbrio através da expressão do modo enunciativo "Um
dia". Começa aí a aventura de Chapeuzinho Vermelho, que se estende até o ritual de
abordagem entre ela e o Lobo.
No desenvolvimento da trama, alternam-se a voz do narrador, sujeito
enunciador, e, nos diálogos, a das personagens, o "eles" e "elas", referentes do
discurso. Charaudeau (1996) afirma que basta mencionar um ser equivalente à
terceira pessoa para pressupor sua existência no discurso. É o que se chama de força
de evidência.
Nos momentos em que o narrador assume o direito à fala, como enunciador,
vemo-lo lançar mão de estratégias discursivas, de forma que o contrato de
comunicação que propôs obtenha êxito. E é no papel de um conselheiro que o
enunciador passa a ser corporificado pelo destinatário. Para isso, constrói uma
cenografia que legitime o seu projeto de comunicação. É o que vemos na
caracterização das personagens. Chapeuzinho Vermelho é a "pobrezinha" (que será
enganada e devorada); o Lobo, ou melhor, o "compadre Lobo" (que se mostra solícito
e próximo, pressupondo certo nível de intimidade e companheirismo). Também a avó
é caracterizada como "bondosa" e "pobre mulher" (conotando passividade e
submissão).
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Cumpre lembrar que é no modo descritivo que o narrador/enunciador
desenvolve tais estratégias, levando-nos a avaliar que é esse modo que lhe permite
realizar sua margem de manobra. Esse modo permite também ao enunciador algumas
inserções de onisciência:
"Quando atravessava o bosque, ela encontrou compadre Lobo, que logo teve comer
a menina. Mas não teve coragem por causa de uns lenhadores que estavam na
floresta".
"pois fazia três dias que não comia"
Curioso notar que a onisciência do enunciador se dá sempre em relação à
personagem Lobo, reforçando, mais uma vez o ethos de um conselheiro experiente,
ciente dos perigos dos quais alerta.
O modo narrativo, predominante no conto, apresenta as formas verbais, em
sua maioria, no pretérito perfeito. Porém, vale ressaltar que, a partir do momento em
que Chapeuzinho Vermelho e o Lobo se separam e rumam em direção à casa da avó,
enquanto as ações do Lobo ocorrem de fato no pretérito perfeito simples, as ações da
menina realizam-se em locuções verbais cujo verbo principal encontra-se no gerúndio:
"(foi)... distraindo-se, ...correndo, ...fazendo".
Celso Cunha e Lindley Cintra, em sua Nova Gramática do Português Contemporâneo,
assim esclarecem o emprego do gerúndio: "O gerúndio apresenta o processo verbal
em curso (...)" (2001:483). Quando acompanhado do verbo ir, "Ir seguido de gerúndio
expressa uma ação durativa que se realiza progressivamente ou por etapas
sucessivas" (Idem: 493)
Vimos, assim, mais uma estratégia discursiva do sujeito enunciador que, com
esse efeito de sentido, respalda sua afirmação de que "A menina foi pelo caminho
mais longo".
A aventura de O Chapeuzinho Vermelho chega ao seu clímax quando, ao entrar
na casa, após tirar o vestido e deitar-se ao lado do Lobo, estranha a figura da "avó".
Temos aí uma passagem nitidamente erotizada, que contribui para a composição da
face do Lobo.
O desfecho é trágico, sendo a menina devorada pelo Lobo, o que contraria, de
certa forma, o tradicional happy-end do conto maravilhoso. É interessante lembrar que
outros "pais-substitutos", como os irmãos Grimm alteram o desfecho, incluindo a figura
de um caçador, que não só salva a menina, como também "ressuscita" a avó, matando
o Lobo.
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Separada da estrutura do conto, o sujeito comunicante apresenta uma
moralidade, associando à cena de ficção a cena de realidade. É aí que o ethos do
enunciador se mostra em sua essência: a voz da experiência, do conselheiro, até
mesmo de um pai. Para isso, o enunciador lança mão estrategicamente da figura do
dizer consensual, levando o sujeito destinatário a aderir ao contrato de comunicação,
através do uso da primeira pessoa do plural: "Vimos". A moralidade vem moldada no
modo argumentativo do discurso, em que o enunciado busca, com conselhos e
conclusões, "fazer crer" ao seu destinatário seus conteúdos de verdade.
A moralidade, assim, ratifica o projeto de comunicação do autor, que pela
cenografia do imaginário desenvolvida no interior do conto, em que lobos
correspondem a uma visão zoomorfizante do homem sedutor, traz à luz o perigo para
as "moças lindas, elegantes e educadas" e as alerta quanto aos cuidados que devem
tomar. Agora, porém, com efeitos discursivos de realidade.
Abordagem do conto maravilhoso em um livro didático:
[...] quando se pensa em uma literatura infantil como uma literatura produzida
para crianças e jovens, o que significa produzida para a clientela escolar,
portanto, produzida para consumo na escola ou através da escola, a
expressão escolarização da literatura infantil toma o sentido de literatização
do escolar, isto é, tornar literário o escolar (SOARES, 2001: 18)

Tomando as palavras de Soares, em seu artigo A escolarização da literatura
infantil e juvenil (2001), verificamos que suas colocações justificam a frequência de
textos literários infantis nos livros didáticos, principalmente nos primeiros anos do
Ensino Fundamental. Resta-nos observar a maneira como a literatura infantil é
trabalhada em tais compêndios e, neste caso, verificar o contrato de comunicação
semiolinguístico que se estabelece entre os sujeitos do discurso: o sujeito
comunicante (os autores) e o interpretante (o aluno), quando utilizam o texto literário
infantil, mais especificamente, o conto maravilhoso.
O texto escolhido, como já apresentado, é o conto O Chapeuzinho Vermelho,
de Charles Perrault. Este constitui o primeiro capítulo da unidade "No caminho da
fantasia", da coleção Português: Linguagens, da qual são autores William Cereja e
Thereza Cochar Magalhães, publicada pela Atual Editora, no ano de 2002. O texto foi
extraído do volume destinado ao 6º ano (à época 5ª série).
O conto constitui um dos textos (num total de três) da segunda unidade,
intitulada "No caminho da fantasia". O livro, assim como toda a coleção, é dividido em
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unidades temáticas e seguem as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais
quanto aos temas transversais, à faixa etária e o grau de interesse dos alunos.
A unidade é aberta com uma imagem e um pequeno texto "que inclui perguntas
ou referências breves relacionadas à imagem de abertura e ao tema da unidade"
(CEREJA & COCHAR, 2002:02). Com cores alegres, que despertam a atenção, o
sujeito comunicante, agora assumindo o ethos do sujeito enunciador, busca atrair seu
destinatário pelo viés da sedução.
A segunda página de abertura da unidade intitula-se "Fique ligado! Pesquise!",
seção em que, segundo os autores, "são sugeridas atividades (...) que consistem em
pesquisar, ler, assistir a filmes, etc (Ibd.). Nessa página vemos um nítido apelo
intertextual, aliás, uma constante na unidade.
Notamos, assim, que as páginas de abertura revelam conteúdo explicitamente
motivador, incorporado ao contrato de comunicação que o sujeito comunicante
desenvolve, não só nessa unidade, mas em toda a coleção. Desse modo, diríamos
que o contrato se introduz através da tripla estratégia motivar-informar-seduzir, ou
seja, das páginas de abertura ao texto propriamente dito.
O primeiro capítulo constitui-se do texto-objeto de nossa análise. Nesse caso,
em se tratando de um livro didático, a inserção do conto maravilhoso não se propõe
apenas à leitura desinteressada, pois atende às especificidades do contrato de
comunicação da obra em questão, e também funciona como alvo de uma abordagem
interpretativa, na seção Estudo do texto, em que o sujeito enunciador agora assume
como ethos, entre outros, o de avaliador. Apesar de constar como objeto da unidade
"Ler por prazer", não há como se trabalhar a leitura na escola sem alguma avaliação.
Segundo Soares:
[...] a leitura é sempre avaliada, por mais que se mascarem também as formas
de avaliação (...), sempre a leitura feita terá que ser demonstrada,
comprovada, porque a situação é escolar e é da essência da escola avaliar
(...). Lembre-se de que, fora da escola nunca temos de demonstrar,
comprovar o que lemos (...) (2001:24)

Dessa forma, resta-nos observar se, na avaliação da leitura, o contrato de
comunicação do conto maravilhoso foi respeitado e explorado, e como este foi
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articulado com o contrato de comunicação do livro didático. Soares acrescenta que
um bom estudo de texto deve:
[...] privilegiar aqueles conhecimentos , habilidades e atitudes necessários à
formação de um bom leitor de literatura: a análise do gênero do texto, dos
recursos de expressão e de recriação da realidade, das figuras autornarrador, personagem, ponto de vista (no caso da narrativa), a interpretação
de analogias, comparações, metáforas, identificação de recursos estilísticos,
poéticos, enfim, o estudo daquilo que é textual e daquilo que é literário. (2001:
43-44)

Somando-se a essa visão, acrescentamos os objetivos dos autores quanto ao
estudo do texto em questão:
Desenvolver estratégias de leitura; índices de previsibilidade, explicitação do
conteúdo implícito, levantamento de hipóteses, relações de causa e
consequência, de temporalidade e espacialidade, transferência, síntese,
generalização, tradução de símbolos, relações entre forma e conteúdo etc.
(CEREJA; COCHAR, 2002: 23).

A seção "Estudo do texto" presta-se à compreensão e exploração do contrato
de comunicação do conto maravilhoso, dentre elas:
• O conceito de causalidade, característico do modo narrativo (questão 1)
• Localização espacial e referenciação temporal (sem a ênfase à imprecisão)
enquadrados no modo de organização descritivo, que ancora o narrativo, no conto
maravilhoso (questão 2)
• Análise dos personagens e seus respectivos papéis enquanto agentes da ação
(questão 3)
• Identificação do referente personagem Lobo, através das marcas textuais que
revelem sua intencionalidade (questão 4)
• Análise da moralidade, ancorando na estrutura narrativa do conto e justificando a
sua inserção e levando o destinatário a refletir sobre o tipo de lobo "mais perigoso"
ainda não provocando as inferências sobre a zoomorfização (questões 5 e 6)
• Exploração da intertextualidade, com a apresentação da personagem-título em uma
outra cena enunciativa (no caso, a Chapeuzinho é encarnada pela personagem
Magali, do desenhista Mauricio de Sousa). O destinatário é levado não só a explorar
aspectos visuais, como a traçar linhas comparativo-opositivas entre o conto original e
sua "nova versão". Interessante é a sugestão da leitura de um texto não-verbal e
também o respeito à competência enciclopédica do aluno/destinatário, com a
utilização de elementos de seu universo cultural na interpretação.
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A primeira parte da seção "Estudo do texto" encerra-se com um Box, contento
uma nova abordagem cinematográfica e intertextual: além das adaptações de contos
maravilhosos, conforme apresentado na seção de abertura, outras produções também
se apropriam da estrutura do conto maravilhoso, com destaque para a produção
Shrek, dos estúdios da Dream Works.
Além da análise das questões que compõem a seção "Estudo do texto", em
sua primeira parte, é válido proceder a mais algumas considerações.
A maioria das questões inicia-se com um enunciado informativo acerca dos
elementos estruturais da narrativa e do estudo da moralidade. Notamos, assim, que,
em seu projeto de comunicação, o sujeito comunicante não deseja apenas avaliar a
leitura realizada, mas também fornecer conteúdos que possam preencher os vazios
de saber do sujeito interpretante. Vemos, desse modo, que essa seção é constituída
primeiramente pelo objetivo comunicativo informativo.
Entretanto, quando a informação dá lugar à avaliação, esta apresenta-se em
forma de sugestão, e não de imposição. Os enunciados são elaborados por perguntas,
que desafiam o destinatário à resposta. As modalizações no imperativo, tão comuns
no contrato didático, só ocorrem nos itens a, da questão 4 e em parte da questão 7
("Identifique", "Observe"). A nosso ver, tal escolha justifica-se por um apagamento da
superioridade do enunciador sobre o seu destinatário, tendência afinada com as novas
propostas de avaliação contidas nos Parâmetros Curriculares Nacionais.
A escolha das interrogações, no lugar das imposições, caracterizam também o
frequente dialogismo a que se propõe o sujeito enunciador com seu destinatário. Esse
dialogismo fica evidente no enunciado da questão 7: "Você já imaginou se
Chapeuzinho Vermelho fosse Magali, a personagem comilona de Mauricio de
Sousa?". Além da pergunta formulada, o enunciador ainda se utiliza do pronome de
tratamento você, favorecendo a aproximação entre o leitor ideal (sujeito destinatário)
e o aluno-usuário do livro (sujeito interpretante).
Essa seção configura-se, portanto, em um contrato de comunicação
interlocutivo, escrito e não-presencial, cujo êxito será a aceitação do projeto por parte
do destinatário, ou seja, a resposta às questões.
A seção "Estudo do texto" é composta de uma segunda parte, intitulada A
linguagem do texto, onde o enunciador explora alguns recursos semânticos do conto,
e encerra-se com o tópico Trocando ideias que "objetiva desenvolver a capacidade
de expressão e argumentação oral do aluno" (CEREJA & COCHAR, 2002:04).

698

Nesse momento, os "efeitos discursivos de realidade" são evidenciados de
forma que, ainda num tom dialógico, o enunciador leve o destinatário a associar
Chapeuzinho Vermelho e o Lobo a seres do "mundo real de hoje". Seria a aplicação
prática da moralidade, sua razão de ser, concordando, aqui, os contratos de
comunicação do conto maravilhoso e do livro didático: levar a criança a pensar seu
lugar no mundo, numa proposta ao mesmo tempo lúdica e educativa.
Ainda nesse raciocínio, os autores conduzem à reflexão da atemporalidade do
conto maravilhoso. Sendo essa uma atividade de caráter oral, o aluno tem, aqui, em
seu espaço de estratégias e restrições, maior margem de manobra para expor suas
ideias, uma vez que a oralidade, em geral, permite variações lingüísticas não aceitas
na escrita.
Considerações finais
Mesmo com todos os avanços tecnológicos, o livro didático continua como
importante ferramenta em sala de aula, principalmente na educação pública, onde a
carência material ainda é grande. Pertencente ao tipo de texto didático, sob a forma
de livro de português, a obra analisada possui um contrato de comunicação
semelhante a outras do mesmo gênero textual, no que diz respeito a seu aspecto
situacional (espaço externo). De um lado, como sujeitos comunicantes, os autores,
seres encarnados que, representando a editora que os financia, têm como projeto de
comunicação a adoção (e aquisição) de sua coleção nas escolas. De outro lado, como
sujeito interpretante, o aluno (criança ou adolescente) que, ao demonstrar interesse e
utilização satisfatória, leva o corpo docente e, consequentemente, a escola a
aquisições da obra nos anos letivos seguintes.
Convém discutir a figura do professor enquanto sujeito desse contrato de
comunicação. No nível situacional, ele é o comunicante (aquele que indica a obra para
adoção) e o interpretante (aquele que, quando consultado, pode vir a adotar o livro
para uso na escola). É uma posição ambígua e relativa quanto ao ponto de vista
analisado.
É no nível comunicacional (espaço interno) que o contrato de comunicação de
Português: Linguagens mostra-se diferenciado em relação a outros materiais
didáticos. Deve-se isso ao fato de o sujeito enunciador encarnar o ethos de um
companheiro do aluno (o sujeito destinatário), construindo, assim, uma cenografia
que, num tom dialógico, leva a informação, a sugestão de outras leituras e atividades.
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Em suma, é o sujeito enunciador nitidamente comprometido com o enriquecimento
cultural do seu destinatário. Tal postura contraria a do avaliador tradicional, aquele
que, por meio de questões superficiais e de mera localização de informações textuais,
pouco ou nada contribui para a descoberta e análise da literariedade.
O sujeito destinatário corresponde, no espaço interno, ao leitor ideal construído
pelo enunciador. Na obra, representa a criança que, em tese, gosta de desafios,
procura ler o "não-dito" nos textos, interessa-se por cinema, interne e outras leituras.
É claro que nem sempre o sujeito interpretante coincide com o sujeito destinatário
idealizado. Nessa hora é fundamental o professor, que, como sujeito ambíguo no
contrato, assume o papel de enunciador substituto, preenchendo as lacunas deixadas
na relação enunciador-destinatário. Porém, só poderá aceitar tal "tarefa" se, enquanto
destinatário, reconhecer no projeto de comunicação do enunciador legitimidade e,
consequentemente, atribuir-lhe credibilidade.
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POR PÂNTANOS, VIAGENS E TRAVESSIAS: A CONSTRUÇÃO IDENTITÁRIA
DO SUJEITO POCONEANO NA EDUCAÇÃO BÁSICA, A PARTIR DA POÉTICA
DE DOM AQUINO E MANOEL DE BARROS
Maria Geni Pereira Bilio
(IFMT)
Letícia Gisele Pinto de Moraes Queiroz
(IFMT)
Soenil Clarinda de Salles
(IFMT)
O presente estudo traz informações sobre a construção da identidade e
representatividade dos alunos negros da educação básica, de uma escola municipal
localizada na zona rural da cidade de Poconé e outra estadual localizada na zona
urbana, a partir das análises das obras literárias.
Campello (2003) considera como fundamentais para a formação do aluno,
àquelas ações direcionadas para o incentivo à leitura e para o letramento
informacional. Essas ações voltadas ao desenvolvimento do senso-ético e cidadão.
Trata-se daquelas ações que possuem cunho de ação pedagógica, uma vez que
permitem ao aluno, além do desenvolvimento e ampliação do interesse pela leitura,
também a capacidade de compreensão da necessidade de localização, seleção e
interpretação da informação de forma crítica e responsável, assim como a formação
identitária, do senso-ético e cidadão.
Partimos do pressuposto de que a obra literária consiste em uma uma
manifestação artística que age sobre o ser humano e por esta razão, inferimos que a
literatura oportuniza a relação do humano com o universo e que tal perpectiva
influencia a capacidade formativa e identitária do homem.
Eco (2003) destaca que "A leitura das obras literárias nos obriga a um
exercício de fidelidade e de respeito na liberdade de interpretação." Fica nítido que o
autor nos apresenta a verdade de um texto ou a intenção do texto ao afirmar que:
A dolorosa maravilha que nos proporciona cada releitura dos grandes
trágicos é que seus heróis, que poderiam fugir de um fado atroz, por
debilidade ou cegueira, não compreendem ao encontro do que estão indo, e
precipitam-se no abismo que cavaram com as próprias mãos." [...] A função
dos contos 'imodificáveis' é precisamente esta: contra qualquer desejo de
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mudar o destino, eles nos fazem tocar com os dedos a impossibilidade de
mudá-lo. E assim fazendo, qualquer que seja a história que estejam
contando, contam também a nossa, e por isso nós os lemos e os amamos.
[...] Creio que esta educação ao Fado e à morte é uma das funções principais
da literatura." (ECO, 2003).

A função relativa à liberdade de interpretação do texto evidenciada por Eco
(2003), ressalta o papel basilar de uma obra literária. O texto nos coloca na ordem
simbólica, permitindo a construção de um rosto, de nossa identidade.
Antonio Candido nas obras “O direito à literatura” (1995) e “A literatura e a
formação do homem” (1972), visualiza a literatura como sendo inegável, de caráter
humanizador cuja capacidade permite conhecer os sentimentos e a sociedade,
possibilitando à pessoa a se posicionar diante da vida em suas muitas possibilidades.
Em conformidade com o pensamento do autor (1995), compreendemos
[...] por humanização o processo que confirma no homem aqueles traços que
reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a
boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a
capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso da beleza, a
percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor.
(CANDIDO, 1995, p. 249) .

Importante reconhecer que o texto literário se caracteriza como meio para o
desenvolvimento da dimensão humana, tendo em vista que abre possibilidades de
construção e reconstrução no mundo em que estamos inseridos. No contexto da
formação identitária, esta consiste na representação que temos de nós mesmos, e
que gera em nós sentimento de coesão e de existência.
Nicole Berry (1191), afirma que a origem deste sentimento deve ser adquirida
no processo de individuação-separação da criança de sua mãe. Significa afirmar que,
nesta direção, a indentidade é que possibilita a distinção entre mim e o outro. A
indentida permite o reconhecimento do "si-mesmo" bem como o desejo de ser
reconhecido pelo outro. Na prática, refere-se a uma conquista, e diferente do que se
possa imaginar, não se trata de um dado primário, pois durante a vida, é modificada
pelas diversas experiências.
Nos últimos tempos a questão identitária que envolve as pessoas tem sido foco
de investigação por parte da academia por inúmeras razões. Assim, para a realização
desta investigação, utilizamos como base alguns estudos, tais como o de Cavalleiro
(2000) e Fazzi (2006), pesquisadoras que adentram a escola com o intuito de
pesquisar as relações étnico-raciais. Seus estudos evidenciam a forma pela qual
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crianças negras, algumas visualizadas como mulatas, morenas, entre outros termos,
vivenciam o preconceito racial por parte dos colegas de maneira extremamente
ofensiva.
Fazzi (2006) argumenta que:
[...] a socialização entre pares constitui um espaço e tempo privilegiados em
que crenças e noções raciais já aprendidas são experimentadas e testadas
pelas crianças. E, nessas interações entre si, as crianças vão aprendendo o
que significa ser de uma categoria racial ou de outra, criando e recriando o
significado social de raça. Observou-se, então, uma espécie de jogo da
classificação e autoclassificação raciais, no qual se estabelece um processo
de negociação, manipulação e disputa para não ser identificado como um
exemplar da categoria preto/negro. Esse jogo se intensifica devido ao
reconhecimento da existência de um sistema categorial múltiplo no Brasil. O
grande drama desse jogo é a negatividade associada à categoria preto/negro,
que expõe as crianças nela classificadas a um permanente ritual de
inferiorização, em que são especialmente atingidas por gozações e
xingamentos (p. 218).

Fica evidente que a escola se constitui em um ambiente rico em aprendizagens,
e por assim se apresentar, transformam-se em espaço de conflitos e exclusões que
em geral são naturalizadas em seu cotidiano por meio das práticas sociais (GUIRADO,
1998). Os estudos realizados pelas pesquisadoras mencionadas nos chamam a
atenção para a relevância da temática em questão e impulsionam novos estudos que
possam contribuir para uma educação verdadeiramente igualitária, transformadora e
que valorize as demais pertenças identitárias.
Contudo, investigar sobre as questões que tratam da formação da identidade
não se traduz em uma tarefa simples. Hall (2006), evidencia a complexidade que
perpassa o conceito de identidade, que não é único, mas está em constante processo
de mutação. A percepção do autor, é a de que existe uma variedade de identidades
(gênero, raça, classe social, etnia, nacionalidade, ideologia, profissional etc.).
Nestes termos:
A identidade plenamente unificada, completa, segura e coerente é uma
fantasia. Ao invés disso, à medida em que (sic) os sistemas de significação e
representação cultural se multiplicam, somos confrontados por uma
multiplicidade desconcertante e cambiante de identidades possíveis, com
cada uma das quais poderíamos nos identificar — ao menos
temporariamente (HALL, 2006, p.5).

Socialmente, na busca por certa homogeneização, existe um esforço no
sentido de construir uma identidade única, um modelo a ser seguido, tanto na
individualidade, quanto nas ações cotidianas nos vários espaços sociais, de lazer,
cultura, de aprendizagens formais e não formais. Mestiçagem é a expressão
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popularmente utilizada no Brasil para evidenciar a busca por uma identidade nacional,
racial e cultural singular (MUNANGA, 1999). No que se refere à cultura negra e suas
identidades, estas se localizam no campo da diáspora e da hibridização, o que
significa que na cultura popular negra, em termos etnográficos, não há pureza (HALL,
2003).
Na perspectiva da construção identitária, a percepção de Herrmann (1992), é
a de que tal sentimento diz respeito à construção de um "rosto", e "adquirir um rosto
significa, antes de mais nada, reconhecer-me agradecidamente habitado pela história
humana". Neste mesmo texto, o autor afirma:
[...] a aquisição de um rosto implica haver renunciado a três coisas.
Renunciado a ter outro rosto qualquer: para o que é preciso pôr freio tanto à
voracidade identificatória, como ao superego que exige um rosto mais
perfeito. Renunciado à fantasia de ser concretamente inteiro, eterno e
imutável, já que o rosto é apenas o limite indicado pelo conjunto das
mutações acessíveis a um dado sujeito: para o que deve ter sido domesticado
o próprio ego-ideal primitivo. Renunciado à posse de um objeto primário,
porquanto o rosto é a forma que resta quando este se esfumou, levando
consigo a fantasia de completude: para tanto, o narcisismo deve ser
atenuado, até aceitar que o desejo questione o mundo à procura de um
espelho adequado e objetos substitutivos." (HERRMANN, 1992:83).

Partindo desse contexto que intensifica a realidade escolar da qual fazem
parte os sujetos da investigação proposta, é que nos propomos a analisar o processo
de construção identitária dos jovens que cursam o 1º ano do Ensino Médio da Escola
Eucáris Nunes da Cunha E, Moraes, por meio da influência das poéticas regionais de
Dom Aquino Correia e Manuel de Barros, no sentido de perceber se estas auxiliam na
elevação da identidade cultural e na valorizandod esse processo de construção por
meio da literatura.
A Escola Estadual Professora Eucáris Nunes da Cunha e Moraes situada no
município de Poconé, localizado a 100 km de Cuiabá a capital do Estado de Mato
Grosso foi fundada em 26 de março de 1985. Esta, atendeu ao Ensino Fundamental
I e II do ano de 1985 até 1995, e a partir do ano de 1996, passou a ofertar
exclusivamente o Ensino Médio e assim constituindo-se como escola polo de Ensino
Médio no município. Desde então, a escola tem se dedicado a educação dos jovens,
contribuindo com sua formação para a vivência na sociedade. Desde 2012 a escola
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desenvolve o programa Ensino médio Inovador80, que tem por objetivo reestruturar o
currículo das escolas de Ensino Médio, trazendo uma perspectiva inovadora para as
práticas pedagógicas.
Silva (1986, p.11) menciona que:
qualquer retrospectiva histórica voltada à análise da presença da
leitura em nossa sociedade vai sempre redundar em aspectos de
privilégio de classe e, portanto, em injustiça social. Quero dizer com
isso que o acesso aos livros e à leitura nunca conseguiu ser
democratizado em nosso meio. A tão propalada ‘crise da leitura’ não
é uma doença destas últimas décadas e nem desse século: ela vem
sendo reproduzida desde o período colonial, juntamente com a
reprodução do analfabetismo, com a falta de bibliotecas e com a
inexistência de políticas concretas para a popularização do livro.

Recentemente a Escola passou por uma reforma que englobou a troca do
telhado, rede elétrica, climatização e pintura, com isso parte a mesma está com uma
ambiente mais agradável para o desenvolvimento das atividades pedagógicas. Sua
infraestrutura é composta por 14 salas de aula, 01 biblioteca, 01 laboratório de
informática, 01 sala de vídeo e 05 salas onde deveriam funcionar os laboratórios de
Física, química, biologia, matemática e Informática, porém os mesmos não estão

80O Programa Ensino Médio Inovador é uma ação do Ministério da Educação para a elaboração
do redesenho curricular nas escolas de Ensino Médio e contribui para disseminar a cultura para
o desenvolvimento de um currículo mais dinâmico e flexível, que contemple os conhecimentos
das diferentes áreas numa perspectiva interdisciplinar e articulada à realidade dos estudantes,
suas necessidades, expectativas e projetos de vida. Neste sentido, esta ação tem relação direta
com a estratégia 3.1 da meta 3 do PNE, que propõe a renovação curricular do ensino médio por
meio da organização flexível e diversificada dos currículos. Neste contexto, compreende-se
que, para a construção da proposta de redesenho curricular, a participação de todos os
professores e coordenadores pedagógicos da escola e da comunidade escolar se faz essencial
na discussão sobre quais são os conhecimentos e as práticas relevantes no currículo a fim de
organizar e definir conteúdos, metodologias e recursos necessários para o desenvolvimento das
atividades nos diferentes Campos de Integração Curricular (CIC).
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equipados e portanto não funcionam. A escola conta ainda com 01 sala de professor,
01 secretaria, 01 sala de diretor/coordenador, 01 cozinha com refeitório (construídos
recentemente) e 01 quadra poliesportiva coberta.
A escola funciona nos turnos matutino, vespertino e noturno, ofertando três
modalidades de ensino médio sendo: Ensino Médio Inovador, Ensino Médio Regular
e Ensino Médio Integrado a Educação Profissional, cada uma com sua devida matriz
curricular. No ano de 2015 a escola teve 850 alunos matriculados e distribuídos em
25 turmas. Sendo 413 alunos no turno matutino, 348 no vespertino e 89 no noturno.
Caracterização da Escola Estadual Professora Eucaris Nunes da Cunha e
Moraes.
Caracterização da Escola Estadual Professora Eucaris Nunes da Cunha e
Moraes
Localização

Região

central

do

município

de

Poconé
Ano de fundação

1985

Modalidades de Ensino

Ensino Médio Inovador, Ensino Médio
Integrado a Educação Profissional e
Ensino Médio Regular

Turno de funcionamento

Matutino/Vespertino e Noturno

Quantidade de professores

Efetivos: 22Contratados: 15

Quantidade de alunos

850

Quantidade de turmas

Ensino Médio Inovador: 20
Ensino Médio Integrado: 2
Ensino Médio Regular Noturno: 3

Quantidade de sala de aula

15

Fonte: PPP da escola (2015)
O Projeto Político Pedagógico da escola evidencia alguns desafios,
dentre os quais merecem destaque:
Participação mínima da comunidade, pois os pais comparecem na
escola apenas quando é solicitado para discutir problemas relacionados ao filho;

707

Alunos sem perspectivas e entusiasmo para os estudos;
O ensino noturno prende-se muito ao cumprimento de horário e grade curricular
rígida;
Observar apenas os acertos na escola não tem contribuído para o sucesso de
aprendizagem (Excessos de evasão, repetência e dependência) é preciso trabalhar a
superação dos desafios;
Limita-se sistematicamente às salas de aula e vídeo / alguns professores
buscam trabalhar com espaços formadores além do entorno da escola;
A estrutura da escola, atualmente, não permite flexibilizar e transformar a
prática pedagógica, principalmente no turno matutino, onde se concentra o maior
quantitativo de alunos e falta espaço para desenvolver atividades curriculares fora da
sala de aula;
A resistência de alguns professores em relação as mudanças e prática
inovadoras. Há a necessidade de aprimorar o trabalho interdisciplinar/inovador, pois,
diversas ações são desenvolvidas no coletivo das disciplinas, porém, ainda temos
ações isoladas;
Indisciplina de alguns alunos principalmente nos turnos vespertino e noturno.
A falta de compromisso de alguns profissionais em relação a proposta e Filosofia
da escola.
Neste contexto, há a necessidade de fazer mudanças significativas no
processo ensino – aprendizagem, desde o planejamento do professor até o
desenvolvimento das ações planejadas, adequando sempre os conteúdos estudados
a realidade social dos alunos e integrando os diferentes saberes.
Diante do exposto, este estudo se justifica por possibilitar analisar o
processo de construção identitária do sujeito que vive em ambiente pantaneiro,
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situado no município de Poconé81, a partir da poética de Dom Aquino Correia82
e Manuel de Barros83.

81Poconé situa-se a 100 Km da cidade de Cuiabá, é a porta de acesso ao Pantanal mato-grossense, seguindo pela
Rodovia Transpantaneira, por isso é conhecida como região pantaneira. capital do Estado de Mato Grosso. Mantém
limítrofe dentro do estado com os municípios de Nossa Senhora do Livramento, Cáceres e Barão de Melgaço,
fronteira com o Estado de Mato Grosso do Sul, e também, fronteira com o país vizinho, a Bolívia. Integra a
mesorregião 130, da microrregião 535- Alto Pantanal, Centro-sul de Mato Grosso. Ocupa uma área territorial
de17.271,014 km², e uma população de 31.779 habitantes, sendo 72,60% concentram-se na zona urbana e 27,40
% vivem na zona rural. Administrativamente, compõe 14 bairros, 05 vilas, 02 distritos (Distrito de Cangas e
Distrito de N. Senhora Aparecida do Chumbo), 72 comunidades (Zona Rural) e 11 Assentamentos. Informações
disponíveis
no
site
da
Prefeitura
Municipal
de
Poconé.

http://www.pmpocone.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid
=10

82 Dom Aquino Correia, sacerdote, arcebispo de Cuiabá – MT, poeta e orador sacro, político
nasceu em Cuiabá – MT, em 02 de abril de 1885 e faleceu em São Paulo em 22 de Março de
1956. Muito cedo revelou o amor aos estudos e vocação religiosa. Bachareu em Humanidades
em 1902 ingressou no noviciado dos Padres Salesianos de Dom Bosco, ordenando-se sacerdote
em 1903. Em 1904 seguiu para Roma onde se doutorou em teologia no ano de 1908. De volta
ao Brasil foi nomeado diretor do Liceu Salesiano de Cuiabá, cargo que desempenhou até o ano
de 1914. Autor de inúmeras e notáveis cartas pastorais, discursos, trabalhos históricos e poesias
Dom Aquino Correa publicou “Odes”, o seu primeiro livro diversos em 1917. Seguido de Terra
Natal, livro mais expressivo do auto, onde reuniu poemas de exaltação à Mato grosso e ao
Brasil, cheio de lirismo e fascínio pela sua terra.
83 Manuel de Barros poeta brasileiro contemporâneo, nasceu em Cuiabá – MT em 19 de
dezembro de 1916. Faleceu em Campo Grande – MS, em 13 de novembro de 2014. Criava
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Metodologia
Para atingir os objetivos propostos para esta investigação, será utilizada a
metodologia da pesquisa-ação,porque é relevante o envolvimento ativo do
pesquisador e as pessoas envolvidos no problema.
Fonseca (2002) precisa que a pesquisa-ação pressupõe uma participação
planejada do pesquisador na situação problemática a ser investigada. O processo
da pesquisa recorre a uma metodologia sistemática, no sentido de transformar as
realidades observdas, a partir da sua compreenção, conhecimento e
compromisso para a ação dos elementos envolvidos na pesquisa (p.34).
Quanto a abordagem, foi escolhida a pesquisa qualitativa, onde para
Minayo (2002):
A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se
preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não pode ser
quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, motivos,
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser
reduzidos à operacionalização de variáveis. (2002, p. 21-22).

A fim de atender aos objetivos propostos para esta investigação, elegemos a
pesquisa qualitativa, de natureza aplicada, por meio de um estudo de caso e da
pesquisa participante
Por estudo de caso Fonseca afirma que:
Pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem definida como
um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa, ou uma
unidade social. Visa conhecer em profundidade o como e o porquê de uma
determinada situação que se supõe ser única em muitos aspectos,
procurando descobrir o que há nela de mais essencial e característico. O
pesquisador não pretende intervir sobre o objeto a ser estudado, mas revelálo tal como ele o percebe. O estudo de caso pode decorrer de acordo com
uma perspectiva interpretativa, que procura compreender como é o mundo

versos nos quais os elementos regionais se conjugavam com as considerações existenciais e
uma e´pécie de surealismo pantaneiro. Gostava de invenções verbais e neologismos. Seu
primeiro livro de poesias foi “Poemas concebidos sem pecado” em 1937. Recebeu o prêmio
Jabuti pela obra “O guardador das águas” no ano de 1989.
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do ponto de vista dos participantes, ou uma perspectiva pragmática, que visa
simplesmente apresentar uma perspectiva global, tanto quanto possível
completa e coerente, do objeto de estudo do ponto de vista do investigador
(FONSECA, 2002, p. 33).

Gil (2012) afirma que a pesquisa-ação assim como a pesquisa participante
apresentam as seguintes características em comum:
• são modelos alternativos de pesquisa que vem sendo
propostos com o objetivo de obter resultados socialmente mais
relevantes;
• caracterizam-se pelo envolvimento do pesquisador e
pesquisado;
• o relacionamento entre pesquisador e pesquisado não se dá
como mera observação do primeiro pelo segundo, mas ambos
acabam identificando-se, sobretudo, quando os objetivos são
sujeitos sociais também, o que permite desfazer a ideia de
objeto que caberia apenas em ciências naturais;
Diante do exposto, acreditamos que a combinação dos métodos em tela
oportunizará o aprimoramento da prática por meio da investigação científica.O
desenvolvimento da investigação perpassará as seguintes etapas de instrumentos
para coleta de dados: questionários abertas, entrevista semiestruturadas, observação
participante e oficinas.
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PROJECT THE RAVEN:
A FORMAÇÃO DE LEITORES E OS UMBRAIS LITERÁRIOS EM EDGAR ALLAN
POE
Daniela Bunn
(UFSC)
Abrir a vidraça, para início de conversa
Numa meia-noite agreste, quando eu lia, lento e triste,
Vagos curiosos tomos de ciências ancestrais,
já quase adormecia, ouvi o que parecia
O

som

“Uma

de

visita”,

alguém
eu

que

me

batia

disse,

levemente

a

meus

umbrais.

batendo

a

meus

umbrais.

muita

negaça,

“está

É só isto, e nada mais.[...]
Abri

então

Entrou

a

grave

Não

fez

Mas

com

vidraça,

e

nobre

nenhum
ar

sereno

e
um

eis
Corvo

cumprimento,
e

lento

que,
dos

com
bons

não

parou

pousou

sobre

tempos

ancestrais.

nenhum

momento,

os

meus

umbrais,

Foi, pousou, e nada mais.
(Edgar Allan Poe, fragmento de “O Corvo”,
tradução de Fernando Pessoa)
Na busca por mediar leituras diferenciadas em sala de aula, para alunos do
Fundamental II, escolheu-se, como tema de trabalho, o poema “O Corvo” (1845), de
Edgar Allan Poe. O projeto de leitura e produção escrita, desenvolvido com alunos do
sexto ao nono ano do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, em
Florianópolis/SC, teve como objetivo a leitura e o estudo de um poema e um conto,
revistos em diferentes mídias, com foco na intertextualidade, a fim de que os alunos
produzissem curtas-metragens e fizessem suas releituras do poema. Tem-se aqui a
pergunta norteadora do projeto: a intertextualidade será, afinal, percebida pelos
alunos?
Apresentar um clássico da literatura universal, promover a leitura em voz alta,
o trabalho em equipe, os estudos aprofundados do texto, exercitar o olhar e o uso da
intertextualidade e instigar a criatividade dos alunos eram objetivos do projeto que
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teve como base teórica o crítico Gianni Rodari (1973) no que ao estranhamento e à
figura do professor que, nesta linha de pensamento, entende seu aluno como produtor
de cultura. O aluno sai da postura passiva e se torna autor de reinvenções. Agregouse ao projeto um episódio de Os Simpsons (1990), o curta Vincent (1982), de Tim
Burton, a música “The Raven” (1976), do álbum The Alan Parsons Project, que inspira
o título desse artigo, o filme O corvo (2012), um livro em quadrinhos e outras releituras
a fim de mostrar ao aluno como a intertextualidade afeta o leitor quando gera
reconhecimento.
Na sequência, foi trabalhado também o conto “O gato preto” (1843), do mesmo
escritor, e curtas que apresentaram os dois elementos simbólicos: o gato e o corvo.
Para esta experiência com o texto literário, abrimos a vidraça e deixamos esses dois
animais entrarem e conduzirem nosso trabalho criativo. A presença desses elementos
simbólicos, fez com que os alunos se empenhassem na atividade, mergulhassem no
poema e no conto e os curtas comprovam os resultados e a necessidade de
reinvenção dos modos de apresentação do texto literário em sala de aula.
Os umbrais literários a que me refiro são entendidos neste contexto, em
referência ao poema, como o limiar, entre o dentro e o fora dos múltiplos sentidos,
basta, abrir a vidraça. Entende-se que os umbrais marcam a experiência interna e, ao
mesmo tempo, o voo com a leitura no espaço da sala de aula. Discutir literatura,
formação e mediação de leitura é sempre um espaço de aprendizagem. Cada relato
de experiência mostra-nos que é possível fazer mais com a literatura em sala de aula,
que é possível reinventar, reorganizar e potencializar a mediação. É possível sairmos
da didatização da literatura, dos textos pré-selecionados e levarmos leituras
diferenciadas, instigantes e, ao mesmo tempo, canônicas para a sala de aula, isto se
configura como uma (re)ex(s)istência. Entra em cena o professor como intelectual,
que estuda, faz rizoma, inventa e reinventa o processo de ensino, que não tem medo
de abandonar ideias prontas em prol de novos rumos no trato com a literatura. É ainda
latente a necessidade de mudança na forma de ensino de literatura, ou seja, ensinar
sim, a história da literatura, mas vivenciá-la em sua essência, e esta não pode ser de
outra forma a não ser com a experiência da leitura, que tanto nos falta atualmente.
Neste contexto, não está em foco a literatura infantil e juvenil, mas a literatura para
um público infantil e juvenil em uma perspectiva didática e bem planejada.
Murmúrio lento: a leitura do poema
[...] Mas o Corvo, sobre o busto, nada mais dissera, augusto,
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Que essa frase, qual se nela a alma lhe ficasse em ais.
Nem mais voz nem movimento fez, e eu, em meu pensamento,
Perdido murmurei lento. ‘Amigos, sonhos – mortais
Todos – todos já se foram. Amanhã também te vais.’
Disse o Corvo, ‘Nunca mais’.
(Edgar Allan Poe, fragmento de “O Corvo”, tradução de Fernando Pessoa)
O poema The Raven (O Corvo) foi escrito pelo autor norte-americano Edgar
Allan Poe e publicado no segundo número da American Review, no ano de 1845, em
Nova Iorque. Diversas versões do poema circularam até que, em 1849, um texto final,
como considerado pelo autor, foi divulgado no Semi-Weekly Examiner. Cento e oito
versos narram o desespero do eu-lírico que perde a sua musa, Lenora. Um corvo
entra pela janela e pousa sobre uma estátua e passa a dialogar com o eu-lírico. A
primeira tradução para o português foi feita por Machado de Assis, em 1883. Fernando
Pessoa também o traduziu em 1924. E esta última, a tradução levada à sala de aula
no projeto que se apresenta.
A preparação do tema deu-se com a solicitação do professor de uma pesquisa
sobre a simbologia do gato preto e do corvo. Discutidas as pesquisas em sala, com
amplo interesse dos alunos, passou-se para a leitura do poema. A leitura, em voz
amena, doce e lenta, configurou-se andante. O professor, ao caminhar pela sala de
aula entonando os versos rimados, tropeçando nas poucas cesuras, observava com
olhar atento, um no texto, outro no aluno por quem estava passando. E este momento
de leitura atenta foi tão peculiar em todas as salas porque o professor dedicou seu
tempo de leitura ao aluno. Geralmente, pedimos ao aluno, sem ao menos uma leitura
prévia, silenciosa, que leia fragmentos do texto à turma e, ainda por cima, corrigimos
seus tropeços quando o aconselhável para a beleza do texto seria que o professor
preparasse em casa a sua leitura, se possível treinando-a em voz alta e vendo
possibilidades de entonação e ritmo. O texto lido pelo professor talvez seja mais
representativo para o aluno do que uma leitura trêmula, sem preparação alguma. Num
segundo momento, após o trabalho com alguns vocábulos mais difíceis que geraram
estranhamento, o professor pediu que os alunos fizessem também uma leitura do
texto. Tínhamos então, como ponto de partida, a leitura do professor, o estudo inicial
do vocabulário, e a segunda leitura feita pelos alunos.
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Figuras 1 e 2: Foto de 1849, de Edgar Allan Poe, e a assinatura do escritor.
A sombra nos umbrais: o percurso
‘Que
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Disse o Corvo, ‘Nunca mais’.
(Edgar Allan Poe, fragmento de “O Corvo”,
tradução de Fernando Pessoa)
O poema “O Corvo”, que foi escolhido para nortear esse projeto de ensino,
integrou a disciplina de Técnicas de Redação. A pesquisa de duas palavras deu o
pontapé inicial ao projeto. Os alunos tinham como tarefa pesquisar a simbologia do
corvo e do gato preto e socializar suas pesquisas na aula seguinte. Após debate das
pesquisas relatadas e alcançado o objetivo inicial de introdução ao tema, foi
apresentado o escritor e feita a leitura do poema, como relatado acima. Dentre vários
aspectos das pesquisas, ressaltou-se que o corvo é interpretado como sinal místico
de mau presságio, relacionado a elementos obscuros e, até mesmo, à morte, e o gato
preto, sinônimo de azar, é conhecido desde a Idade Média como bruxas
disfarçadas. Em 1233, o Papa Gregório IX, disseminou a ideia de que os gatos pretos
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eram a encarnação do diabo e animais de estimação das bruxas, fato que agravou a
percepção que se tinha do animal, em nossa cultura.
A professora instigou uma ligação com a pesquisa feita sobre o corvo e o
poema apenas lido. O autor foi apresentado formalmente como o pai do romance
policial moderno. Em seguida, a professora apresentou o episódio de Os Simpsons
(1990) que faz a leitura também na íntegra do poema. E assim foi realizada a terceira
leitura, o que já fora suficiente para que os alunos passassem a semana toda com o
corvo ecoando a célebre frase “Nunca mais” em suas cabeças. Para uma leitura
analítica do episódio, que não será aqui trabalhado, sugere-se o artigo desenvolvido
por Anastácio & Silva (2007).
A música “The Raven” (1976), de Allan Parsons foi o introito da aula seguinte,
acompanhada pelo início do filme “O corvo” (2012). Uma quarta releitura foi
apresentada, o livro em quadrinhos “O Corvo” (2009) e outras releituras a fim de
mostrar ao aluno como a intertextualidade afeta o leitor quando gera reconhecimento.
Na aula seguinte, foi elucidado uma série que toma por base a obra de Allan Poe, The
Following (2013) por meio impresso, a partir de uma reportagem de uma revista
(explorando o gênero textual) e por meio visual, acompanhando as partes onde era
possível ser percebida a intertextualidade. O professor assim forneceu vários inputs
na espera da resposta dos alunos em relação ao texto lido.
A questão do cânone literário foi discutida com base na obra Por que ler os
clássicos (2007), de Italo Calvino, e embasa a ideia de que um poema ou um autor do
século XIX que é ainda lido, estudado e reinventado no século XXI, apresenta um
valor que deve ser apreciado. Os clássicos refletem a cultura de um povo ou de um
período da história da humanidade, suas crenças, seus valores, a mutação das
línguas, por isso também gera o estranhamento. Alcançado o objetivo inicial, de leitura
e visibilidade da obra e do autor em diferentes mídias, focou-se na intertextualidade,
a fim de que os alunos produzissem curtas-metragens e fizessem suas releituras do
poema.
Na sequência, foi trabalhado também o conto “O gato negro” (1843), de Allan
Poe, e vários curtas apresentaram os dois elementos simbólicos, o gato e o corvo.
Como estudo de gênero textual, os alunos tinham a tarefa de fazer um roteiro
resumido, empenharam-se na atividade, vivenciaram o poema e os curtas comprovam
os resultados e a necessidade de reinvenção dos modos de apresentação do texto
literário.
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O curta Vincent, de Tim Burton, prendeu muito a atenção dos alunos. Realizado
em 1982, é um curta de animação narrado, no original, na forma de um poema pelo
ator também chamado Vincent (Vincent Price). O enredo conta a vida de Vincent
Malloy, um garoto de 7 anos que sonha em ser Vincent Price, o autor, e imagina-se
nas cenas famosas de seus filmes.

Figuras 2: Imagens do curta Vincent, de Tim Burton

Vincent é um menino peculiar, que passa seu tempo lendo Edgar Allan Poe
(aqui temos uma marca de intertextualidade que faz sentido aos alunos), que é
interrompido várias vezes pela mãe durante seus experimentos sombrios. O curta em
preto e branco gera uma atmosfera também introvertida, como no poema de Poe,
embora com um humor afiado. Começa com um gato preto andando por cima do muro,
a primeira marca de intertextualidade reconhecida pelos alunos, que só fez sentido
pela leitura prévia do conto, os alunos estavam cientes disso. A voz de Vincent Price
lendo o poema dá um toque especial ao curta, porém, algumas traduções em
português desprezaram as rimas do roteiro e o transformou em uma narrativa. No fim
do filme, o poema “O Corvo” aparece explicitamente recitado pelo protagonista que
termina com a expressão “Nunca mais” e, pela terceira vez, a intertextualidade foi
identificada pelos alunos.
Algumas releituras foram apresentadas em aula como o livro homônimo de
Manu Maltez (2010), uma releitura por imagens, e uma versão em quadrinhos de
Luciano Irrthum (2001). Para alunos do sexto e do sétimo ano, optou-se por seguir a
leitura do conto por meio da adaptação intitulada O Grande Livro do Medo – contos
de arrepiar (2012), tradução de uma coletânea espanhola. Com a linguagem acessível
e as ilustrações aprazíveis, deu-se também a leitura de outros contos como “Os
assassinatos da rua Morgue”, “A queda da casa de Usher”, de Allan Poe e, “A mão”,
de Guy de Maupassant, que, por ventura também apareceram nos curtas.
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Sobre a definição de intertextualidade dada aos alunos utilizou-se a de Platão
& Fiorin, no livro Para entender o texto (1992), por julgar uma definição acessível ao
público alvo.
O busto de Atena: resultados
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Libertar-se-á… nunca mais!
(Edgar Allan Poe, fragmento de “O Corvo”, tradução de Fernando Pessoa)
Sobre a produção escrita, os alunos deveriam apresentar um resumo do roteiro
trabalhado a partir da perspectiva dos gêneros textuais (Marchuschi, 2008) e, em
seguida, apresentar o curta numa sessão previamente organizada. Após a
apresentação era possível que cada equipe discutisse o processo de montagem, de
onde surgiu a ideia, de que forma pensou a intertextualidade, como construiu o roteiro,
onde foram feitas as alocações das filmagens, que familiar estava envolvido no
processo, dentre outros aspectos. Daqui surgiu uma atividade que não estava
planejada. Os produtores do curta, como numa mesa redonda, discutiram com o
público (da sala de aula) o modus operandi e a concepção dos projetos de maneira
muito séria, reflexiva, questionadora bem ao modo de Gianni Rodari. Produziram um
bem cultural e tinham a plena consciência disso e de toda a trama intertextual que
montaram.
Das filmagens mais caseiras, até produções com efeitos mais sofisticados,
cada curta apresentou sua peculiaridade. Um destacou-se pela confecção de uma
fantasia bem elaborada de corvo (em “O corvo Assassino”), feita por uma mãe, outro
pela marca de intertextualidade, outro pela complexidade do roteiro, outro pela
criatividade na produção da animação, com diferentes técnicas, sonoplastia, intertexto
com outros filmes de terror como “O chamado”. Moderno ou ambientado em 1960.
Com falas, sem falas. Em vários curtas apareciam personagens que liam o poema do
corvo ou que os alunos expunham suas habilidades artísticas de desenho. A
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montagem de imagens como pano de fundo para a leitura do poema e do conto
também ocorreu.
Os títulos também se destacaram: “O último grito” (ambientado num concurso
de beleza); “Mistérios na Floresta”, “ A geladeira do terror”, “O conto de Edgar”,
“Misfortúnio”, “A mão assassina”, “A mão traiçoeira”, “Crônicas de uma sala de aula”
(a trama passava-se na aula de literatura e o professor tinha um papel peculiar),
“Mistérios da Casa Bunn” (fazendo referência ao sobrenome da professora), “A
sombra do medo”, “Mistérios da morte”, “A expressão assassina”, “O corvo”, “O gato
preto”, “A segunda envenenada”, “Os dois meninos”, “Quem matou Joseval”,
“Falsidades”, “Maldito vizinho”, “Mistérios da morte”, para destacar apenas alguns
títulos.
Nem todos assimilaram corretamente a ideia de intertextualidade e fizeram uma
adaptação livre que apenas apresentava a figura de um corvo ou de um gato sem
ligação com os textos previamente lidos, mas a grande maioria sim. O intertexto
requer conhecimento e reconhecimento, lembrando, por exemplo, que a paródia
também é um tipo de intertextualidade.
Na adaptação “A sombra do medo”, por exemplo, os alunos produziram imagens
como as que seguem, mesmo que de uma forma mais literal, fizeram sua releitura do
texto.

Figuras 3: Ilustrações feitas por alunos do 8º. Ano

Dessa forma, várias habilidades foram desenvolvidas ao longo do projeto:
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u

Habilidades de Leitura;

u

Habilidades de Escrita e Criatividade;

u

Habilidades de Percepção e Interatividade;

u

Habilidades de Oratória.

Na tentativa de organizar bons encontros literários optou-se por um fio condutor
simbólico visando uma experiência singular com a leitura paralela de um poema e um
conto. Percebeu-se que a intertextualidade foi entendida pela maioria dos alunos e
que esta faz parte de um exercício contínuo de leituras. É importante mostrar aos
alunos como a intertextualidade está presente no quotidiano, nas propagandas e não
só no âmbito da literatura. Segundo Garcia (2009, p. 123),
uma razão metodológica implica num esforço para selecionar e
organizar os bons encontros, isto é, aqueles que, compondo conosco,
inspiram paixões alegres. Além disto, uma razão metodológica implica
na percepção e compreensão das noções comuns ou das relações que
entram naquela composição, isto, a fim de experimentarmos novos
sentimentos ativos.

Mais do que discutir o ensino de literatura na escola é preciso mostrar os
caminhos traçados, discuti-los, reavaliá-los. A insistência em determinada
metodologia, a razão metodológica que de nos fala Garcia, leva-nos a ampliar o
repertório e estabelecer novas ligações. Em um artigo de François Zourabichvili,
“Deleuze e a questão da literaridade” (2005), o ensaísta pensa uma teoria do ensino
a partir de Deleuze e afirma que a aula tem a ver com o que buscamos e não com o
que sabemos. Tão mais é instigante a aula de literatura ou produção textual que se
constrói no processo, que incorpora também as relações trazidas pelos alunos, afinal,
não sabemos por quais signos um estudante aprende, talvez seja preciso um olhar
intersemiótico para que tudo faça mais sentido.
Tanto o aprender como o ensinar, por fim, é uma experiência e a
(re)ex(s)istência literária do cânone nos permite reinventar sempre aquele texto que
já conhecemos de cor. Allan Poe acreditava que, se fosse capaz de sensibilizar seus
leitores, isso já era o suficiente, cabe a nós, professores e mediadores de leitura, fazer
com que esses textos cheguem ao leitor, que sejam lidos, e isto já é ideologicamente
suficiente, tudo o que fazemos depois com a literatura em sala de aula é um
(r)e(s)forço didático.
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Não espero nem peço que acreditem nesta história sumamente extraordinária e, no
entanto, bastante doméstica que vou narrar. Louco seria eu se esperasse tal coisa,
tratando-se de um caso que os meus próprios sentidos se negam a aceitar. (Edgar
Allan Poe, “O gato preto”)
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LIVRO DE IMAGEM E LEITURA MEDIADA: CAMINHOS PARA O LETRAMENTO
VISUAL A PARTIR DA LEITURA DE HISTÓRIA DE AMOR, DE REGINA RENNÓ
Luciana Carolina Santos Zatera
(Colégio Nossa Senhora de Sion)
Gisele Thiel Della Cruz
(Centro Universitário UniDomBosco)
Introdução
A escolha pelo livro literário de imagem, voltado para o público infantojuvenil,
ocorreu devido ao fato de a abordagem desse gênero ser relativamente nova nos
estudos sobre literatura para crianças e jovens. O primeiro livro brasileiro voltado para
esse público, composto somente por imagens, é Ida e Volta, de Juarez Machado,
publicado em 1975 no país, conforme aponta Nunes (2012). Ainda, segundo essa
autora, foi a partir do início da década de 1980 que a Fundação Nacional do Livro
Infantil incluiu premiação para o livro de imagem.
Além disso, mesmo não sendo o objetivo deste trabalho abordar a cibercultura,
no tocante às possibilidades de leitura na tela, onde convergem multimodalidades, ou
seja, semioses híbridas (verbal, visual, gestual, espacial e áudio), outra razão para a
escolha do livro de imagem relaciona-se à ideia de multiletramentos. O conceito desse
termo emerge da cultura digital, mas não somente dela. As práticas escolares são
ainda grafocêntricas84, então, a possibilidade de debater sobre outros tipos de leitura
é um grande avanço, que ganha cada vez mais espaço, ao se valorizar o caráter
multimodal ou multissemiótico dos gêneros discursivos. Essa abordagem, iniciada
pelo Grupo de Nova Londres, possibilitou ampliar os estudos sobre “a multiplicidade
semiótica de constituição dos textos”. (ROJO, 2012, p. 13)
A partir dessa perspectiva, ainda que o objeto de estudo deste trabalho seja o
livro literário de imagem em suporte físico (assim como poderia também sê-lo em
formato digital), a prática de leitura da imagem, tendo em vista o letramento visual,
faz-se necessária, por meio da mediação de leitura, servindo-se da teoria semiótica
84 Referimo-nos à valorização da cultura escrita na escola, exigindo predominantemente
habilidades de leitura/escrita do texto verbal, tanto no dia a dia da sala de aula como em
momentos em que os alunos são avaliados.
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de Greimas e da abordagem sintática da linguagem visual, proposta por Dondis, para
análise do texto escolhido.
A escolha pela semiótica greimasiana, apresentada por Barros (2011), - sem
deixar de reconhecer a importância de demais estudiosos da área, inclusive seu
fundador, Charles Peirce - ocorreu porque essa teoria aponta para as formas de
expressão e formas do conteúdo de um texto, ou seja, busca “descrever e explicar o
que o texto diz e como ele faz para dizer o que diz”. (BARROS, 2011, p. 7) Então, a
significação do livro de imagem é tomada como objeto de estudo neste trabalho, tendo
como base o percurso gerativo de sentido do texto, próprio da semiótica de Greimas.
Nesse contexto, a semiótica, conforme Barros (2011), considerando o texto
como um “todo de sentido”, serviu como caminho possível para a análise do texto
visual, partindo da leitura de um livro literário de imagem: História de Amor, de Regina
Rennó.
Além disso, para a efetivação dessa prática em sala de aula, foi necessário
refletir sobre estratégias de leitura que pudessem servir como apoio ao processo de
mediação de leitura, especificamente para o trabalho com texto visual. Para isso, a
abordagem do alfabetismo visual, termo usado por Dondis (2015), a partir da sintaxe
da linguagem visual, tornou-se necessária, a fim de traçar possíveis caminhos para o
letramento visual.
Semiótica e letramento visual: para uma leitura além da imagem
As abordagens mais inovadoras de linguagem apontam o texto como objeto
central de análise e estudo, em todas as etapas da educação escolar. No entanto, há
diferentes concepções de texto, dependendo da área de estudo da linguagem e
correntes teóricas selecionadas para cada pesquisa que se queira desenvolver.
Para a Semiótica, o texto é objeto de significação e de comunicação entre um
destinador e um destinatário. Enquanto significação, sua análise volta-se para sua
estrutura e organização, de modo a formar um “todo de sentido”. Como objeto de
comunicação, deve-se considerar a existência de dois sujeitos, historicamente
situados e, portanto, imbuídos de ideologias específicas. Assim, a análise do texto
deve ser realizada a partir do aspecto social que está em torno dele, o que pode,
inclusive, contribuir para a atribuição de sentidos no processo de leitura. (BARROS,
2011)
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Dessa forma, conforme Barros (2011, p. 7-8), é possível examinar o texto por
meio de dois aspectos: a análise interna ou estrutural e a análise externa do texto, isto
é, considerando “os procedimentos da organização textual e, ao mesmo tempo, os
mecanismos enunciativos de produção e de recepção de texto”.
O conceito aqui exposto é de grande relevância para o objetivo deste trabalho,
porque sua abrangência possibilita compreender o termo texto em toda sua
pluralidade, e não apenas como enunciado oral ou escrito. Sendo objeto de
significação e comunicação, segundo Terra (2014), formado por vários elementos
estruturados e captado pelos sentidos, pode manifestar-se em diferentes
materialidades: linguística, visual, gestual, ou como afirmam os estudiosos dos
multiletramentos, formado por linguagens híbridas, que envolvem textos cada vez
mais multissemióticos e multimidiáticos.
Uma maneira de entender a semiótica como uma possibilidade mais plural de
analisar o texto, especialmente o literário, independentemente de sua forma de
manifestação, pode ser observada na expressiva constatação de Pignatari (1979, p.
12):
Mas, afinal, para que serve a Semiótica? Serve para estabelecer as ligações
entre um código e outro código, entre uma linguagem e outra linguagem.
Serve para ler o mundo não-verbal: “ler” um quadro, “ler” uma dança, “ler” um
filme – e para ensinar a ler o mundo verbal em ligação com o mundo icônico
ou não-verbal. A arte é o oriente dos signos; quem não compreende o mundo
icônico e indicial, não compreende corretamente o mundo verbal, não
compreende o Oriente, não compreende poesia e arte. A análise semiótica
ajuda a compreender mais claramente por que a arte pode, eventualmente,
ser um discurso do poder, mas nunca um discurso para o poder. [...] A
Semiótica acaba de uma vez por todas com a ideia de que as coisas só
adquirem significado quando traduzidas sob forma de palavras.

Utilizando a imagem do Oriente como metáfora para valorização da arte, em
suas diversas expressões, Pignatari atribui ao texto não verbal incontestável valor,
porque quem aprende a lê-lo, passa a melhor compreender o mundo verbal. O texto
visual é, portanto, criação artística e, por isso, objeto de apreciação estética,
carregado de emoções, paixões e sentimentos, concebido essencialmente para
promover a experiência do belo.
Experienciar o não verbal passa necessariamente pela educação do olhar e
pela aprendizagem do ver. As primeiras experiências sensoriais do ser humano são
complementadas pela capacidade de ver, reconhecer e compreender o ambiente e as
emoções. Como constata Dondis (2015, p. 6), o sentido da visão é tomado pelas
pessoas como um processo tão natural que não se percebe que ele pode ser
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aperfeiçoado ou ampliado, a fim de converter-se em um “incompatível instrumento de
comunicação humana”.
Ainda para Dondis (2015, p. 12), nos modernos meios de comunicação, o visual
predomina e o verbal tem a função de acréscimo. Embora não haja possibilidade de
o texto verbal desaparecer, “nossa cultura dominada pela linguagem já se deslocou
sensivelmente para o nível icônico”.
A evolução da linguagem começou com imagens, avançou rumo aos
pictogramas, cartuns autoexplicativos e unidades fonéticas e, chegou
finalmente ao alfabeto [...]. Cada novo passo representou, sem dúvida, um
avanço rumo a uma comunicação mais eficiente. Mas há inúmeros indícios
de que está em curso uma reversão desse processo, que se volta mais uma
vez para a imagem, de novo inspirado pela busca de maior eficiência.
(DONDIS, 2015, p. 14)

Por isso, estudar e pensar as questões relacionadas ao alfabetismo visual termo que Dondis (2015) prefere não definir, a fim de evitar reducionismos – torna-se
importante meio para demonstrar a necessidade de conceber a visão além de seu
aspecto natural. Para se atingir eficácia ao criar e compreender mensagens visuais é
preciso abordagem específica, que permita o conhecimento dos fatores que compõem
os textos visuais. Dondis (2015) utiliza o termo alfabetismo, que tem a mesma origem
da palavra letramento. São duas traduções para o termo literacy, portanto, neste
trabalho, iremos considerar alfabetismo e letramento como sinônimos.
Quando se cria uma mensagem visual, tem-se em mente um significado. São
inúmeras as possibilidades de expressão subjetiva do artista, dando ênfase a certo
elemento e não a outros e ao uso de técnicas de manipulação desses elementos para
construir o significado a sua obra. (DONDIS, 2015) Esse significado, contudo,
depende da resposta do receptor da obra, “que também a modifica e interpreta através
da rede de seus critérios subjetivos”. (DONDIS, 2015, p. 31)
Essa afirmação, que mostra a necessidade de considerar o significado pensado
por quem produz a obra e também a resposta do leitor diante da mensagem visual,
faz com que possamos voltar à teoria semiótica escolhida para compor este estudo.
De forma semelhante, para Barros (2011), o texto só existe quando se levam em
consideração os aspectos internos, examinando os procedimentos e mecanismos que
o estruturam e, assim, como objeto de significação; e os aspectos externos, tomando
o texto como objeto de comunicação entre dois sujeitos, analisando o contexto sóciohistórico que o envolve.
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Para essa abordagem, o texto é uma manifestação que ocorre a partir da
relação entre o plano da expressão e o plano do conteúdo. O plano do conteúdo,
conforme Pietroforte (2004), refere-se ao significado do texto e o plano da expressão
diz respeito à manifestação desse conteúdo, que pode ocorrer por meio do texto
verbal, não verbal ou da associação entre os dois.
A semiótica postula que se analisem os sentidos do texto, inicialmente, pelo
exame do plano do conteúdo e, ao adotar a proposta greimasiana, submeter o texto
ao percurso gerativo de sentido, que será detalhado a seguir.
Como o exame do plano da expressão não faz parte das preocupações da
semiótica, a abordagem do alfabetismo visual, a partir da proposta de uma sintaxe da
linguagem visual (DONDIS, 2015), servirá como apoio à prática de mediação para a
leitura do livro de imagem.
O percurso gerativo do sentido em história de amor
O percurso gerativo do sentido, segundo Barros (2011), vai do mais simples e
abstrato ao mais complexo e concreto. Para isso, são estabelecidas três etapas desse
percurso: nível fundamental, em que há o surgimento da significação, por meio de
oposições semânticas; nível narrativo, em que a narrativa é organizada do ponto de
vista de um sujeito e o nível do discurso, em que a narrativa é assumida pelo sujeito
da enunciação.
Iniciando pelo nível fundamental, em História de Amor, é possível estabelecer
uma oposição semântica por meio da qual o sentido do texto foi construído. Essa
oposição ocorre entre a ideia de uma relação amorosa idealizada e perfeita, que está
apoiada no sonho, na fantasia, na ilusão, com perspectiva de futuro e uma relação
amorosa dominadora e imediatista, apoiada da infidelidade e na imperfeição.
Essa oposição manifesta-se em várias imagens do texto85. A primeira ideia, de
uma relação amorosa idealizada, aparece na segunda página, por meio da figura da
casa, desenhada com as cores que representam o casal, o que revela a estabilidade
por morarem juntos e constituírem um lar; na quarta página, onde o casal de lápis está
em uma cena romântica e na quinta página, quando os dois ainda estão juntos, em

85 Como o livro não possui numeração de páginas, optamos por considerar a primeira
a que vem logo após a que contém a dedicatória.
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uma paisagem com flores e uma borboleta. A segunda ideia, que se identifica como
uma relação imediatista e dominadora, pode ser visualizada na primeira e na terceira
páginas, representando o namoro e a relação sexual e na sexta página, quando o
lápis amarelo surge e separa o casal.
No segundo nível, das estruturas narrativas, segundo Barros (2011, p. 11), “os
elementos das oposições semânticas fundamentais são assumidos como valores por
um sujeito e circulam entre sujeitos, graças à ação também de sujeitos”, isto é, “não
se trata mais de afirmar ou de negar conteúdos”, de acreditar em uma relação
amorosa idealizada ou ter uma experiência amorosa dominadora. Trata-se de
transformar, pela ação do sujeito, o estado de ilusão amorosa em um estado de
superação do sofrimento, causado pela desilusão.
História de Amor é a história do sujeito lápis vermelho, apaixonado, que vive
um amor supostamente perfeito, o romantismo, a aparente estabilidade da casa e da
vida a dois. No entanto, surge um terceiro elemento na relação: o lápis amarelo.
Assim, ocorre a traição e tudo aquilo que parecia sólido, é destruído. O lápis vermelho
vivencia a dor de ser traído e trocado por outro lápis. Experimenta a solidão e para ele
nada mais parece ter sentido, o que fica evidente na nona e na décima páginas. Fica
em dúvida do que deve fazer, como a imagem da décima primeira página sugere. No
entanto, na décima quarta página, o lápis vermelho toma a decisão que irá transformar
o estado de desilusão amorosa em um estado de superação do sofrimento. Isso fica
evidente por meio do desenho da casa, antes imaginada, agora riscada, e da mochila
que o lápis vermelho coloca nas costas. Na décima quinta página, a superação
aparece quando o lápis vermelho está em um barco, navegando, como quem vai
embora.
A narrativa, assim como Barros (2011) indica ocorrer nesse nível da análise
semiótica do percurso gerativo do sentido, sofreu um desdobramento polêmico. O
lápis vermelho assume o papel de um sujeito de decisões, de um sujeito livre.
O nível das estruturas discursivas é a última etapa do percurso gerativo do
sentido do texto. Nesse nível, “as estruturas discursivas devem ser examinadas do
ponto de vista das relações que se instauram entre a instância da enunciação,
responsável pela produção e pela comunicação do discurso, e o texto-enunciado”.
(BARROS, 2011, p. 11)
Em História de Amor, utilizam-se três composições de recursos discursivos que
são propostos a partir de instâncias diferentes de enunciação. A primeira delas é
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estabelecida pelo jogo das cores, por meio do qual fica evidente a solidez do lápis
azul, a fragilidade do lápis vermelho e a manipulação discursiva e a imposição dos
desejos do lápis azul. Essa composição pode ser verificada nas páginas em que a
moldura foi traçada em azul e da linha do horizonte que referencia a perspectiva da
vida a dois sempre em azul. Nesse sentido, mesmo nas páginas com molduras em
vermelho, o horizonte e, portanto, a figuração do domínio, permanece azul.
Na segunda instância de enunciação, cria-se um efeito de rompimento do
discurso anterior, quando a voz narrativa passa a ser ocupada, na maior parte das
páginas, por imagens do lápis vermelho que remetem a sua desilusão e posterior
superação. Nessas imagens, as molduras e a linha do horizonte passam a ser
majoritariamente vermelhas.
No final, na terceira instância narrativa, cria-se um efeito de fusão dos discursos
por meio da sobreposição de cores. Sendo que, na última ilustração, há primazia da
cor vermelha, corroborando com a ideia de um processo libertário da personagem
lápis vermelho.
“Ainda, no nível discursivo, as oposições fundamentais, assumidas como
valores narrativos, desenvolvem-se sob forma de temas” (BARROS, 2011, p. 11), tais
como: a) submissão da mulher em relação ao homem; b) o feminino como símbolo da
emoção e o masculino como símbolo da razão; c) empoderamento feminino; d) a
efemeridade dos relacionamentos amorosos e a solidão.
Essas leituras abstratas temáticas concretizam-se por meio das imagens, cores
(o azul e o vermelho que são associados ao masculino e ao feminino dentro de um
padrão cultural heteronormativo), linhas e símbolos utilizados para compor a narrativa.
Sintaxe visual em história de amor: aprendendo a ler imagens
Além da leitura da obra realizada com apoio da teoria semiótica, que analisou
o percurso gerativo do sentido do texto, priorizando o plano do conteúdo, é relevante
abordar alguns aspectos relacionados à forma como o texto foi elaborado, nesse caso,
por meio de uma narrativa exclusivamente visual.
Portanto, faz-se necessário retomar alguns conceitos, apresentados por Dondis
(2015), sobre a sintaxe da linguagem visual, que podem auxiliar no processo do
alfabetismo visual, ou seja, no aprendizado da leitura de imagens, tão necessário ao
contexto atual.
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Para Dondis (2015, p. 22), “qualquer acontecimento visual é uma forma de
conteúdo, mas o conteúdo é extremamente influenciado pela importância das partes
constitutivas”, como a linha, a forma, a direção, a cor, o tom, a textura, a dimensão, o
movimento, a proporção.
Uma leitura atenta da obra pode revelar o que um primeiro olhar, apenas
superficial pode não atingir. Começando pela capa do livro, tem-se um coração com
o desenho da mesma casa onde o casal de lápis morava, mas esse coração está
costurado, então, é possível inferir que a história de amor não será perfeita.
Na página da dedicatória, nos quatro cantos há corações vermelhos e azuis,
dois de cada cor. Os corações vermelhos estão equilibrados e de pé. Os corações
azuis estão de ponta cabeça, desequilibrados. O equilíbrio da relação, portanto, está
na cor vermelha, enquanto a cor azul parece desarmonizar a relação.
Dentre as leituras possíveis das cores vermelha e azul, tomando como
referência uma perspectiva cultural que domina o imaginário principalmente ocidental,
elas representam o universo feminino e masculino respectivamente. Por isso, em
grande medida, as análises podem também levar em consideração o jogo entre
feminino e masculino, dominado e dominante, frágil e forte, que dialogam com os
comportamentos e as convicções sociais.
As cores utilizadas para o desenho da casa - o vermelho, que pode representar
a figura feminina, e o azul para a masculina - não parecem ser aleatórias. As linhas
externas, que dão maior sustentação à casa são azuis, enquanto os elementos
internos, como janela e porta, são vermelhos. Nas próximas páginas, esse padrão é
seguido. Os elementos mais externos ou que representam maior sustentação
(madeira da cama, venezianas, banco de concreto) são azuis, enquanto a parte
interna da janela é vermelha. A colcha e o travesseiro, que exprimem delicadeza e
cuidado com a casa, são vermelhos. As flores e o sol são vermelhos, figurando o
romantismo.
As cores têm forte relação com as emoções. A cor está “impregnada de
informação, e é uma das mais penetrantes experiências visuais” do ser humano. O
vermelho, por exemplo, significa “perigo, amor, calor e vida”. “Cada uma das cores
tem significados associativos e simbólicos”. (DONDIS, 2015, p. 64-65)
Os quadros, usados como margem das páginas, podem ser entendidos como
mudança da voz narrativa durante a história. Quando vermelho, a voz feminina conta
a história; quando azul, a masculina é quem narra. O conteúdo de cada página
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contado pela voz feminina remete ao que, estabelecido culturalmente, a figura da
mulher vivencia ou se relaciona: a casa, os momentos românticos e as cenas de
sofrimento. As páginas com as margens azuis narram as cenas de namoro, sexo,
traição e, depois, de arrependimento. Na última página, há sobreposição das duas
cores para compor a margem, sugerindo ao leitor, uma mistura, que pode significar,
entre outros finais possíveis, a reconciliação do casal ou a separação. Por outro lado,
o tom vermelho é ligeiramente mais forte, propondo uma terceira possibilidade que
seria a superação da figura feminina, por meio da liberdade ou do poder de decisão
na relação.
Em História de Amor, as linhas são decisivas para a leitura da obra: a linha do
horizonte, as linhas que formam as molduras das páginas, as linhas usadas para
compor os lápis, que são flexíveis, delicadas, onduladas, dependendo do estado
emocional das personagens. Exemplo disso, percebe-se na cena em que o lápis
amarelo sugere um comportamento insinuante e nas cenas em que o lápis vermelho
está curvado, chorando.
A linha é decisiva para qualquer mensagem visual; sem ela, não há
comunicação. Por essa razão, contribui de forma contundente para o processo visual,
tendo propósito e direção, produzindo efeito definitivo. Ela assume diferentes formas
a fim de expressar variados estados de espírito. (DONDIS, 2015)
Leitura mediada de história de amor: caminhos para o letramento visual
Até aqui, conceitos sobre a semiótica e alfabetismo visual foram apresentados,
a fim de embasar a leitura do livro de imagem História de Amor. É necessário, porém,
a reflexão sobre estratégias que possam auxiliar o processo de leitura mediada para
capacitar o leitor em formação a ler de forma autônoma e produtiva, estabelecendo
relações com seus conhecimentos prévios e aprendendo a generalizá-las para leituras
futuras, reconstruindo os significados dos textos.
Aprender a ler envolve diferentes processos, pois decifrar e compreender
linguagens são capacidades relacionadas a componentes “sensoriais, emocionais,
intelectuais, fisiológicos, neurológicos, bem como econômicos, sociais e políticos”.
(LIMA, 2008, p. 38) Tudo isso depende não apenas da capacidade de decifrar sinais,
mas principalmente, da capacidade de atribuir sentidos à leitura.
No caso específico do texto visual, o desenvolvimento de competências de
leitura é imprescindível para o aprendizado humano, pois, o desenvolvimento da
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habilidade de ler imagens, segundo Souza e Serafim (2012, p. 36), permite que as
pessoas discriminem e interpretem ações visíveis, objetos, símbolos e imagens
diversas. Para o aprendizado dessas competências, é necessário que o professor
realize mediação de leitura.
O objetivo da mediação de leitura é capacitar o aluno a ser leitor ativo e
autônomo. Para isso, é necessário exercitar a compreensão de textos para que ele
possa
Realizar previsões, formular e responder questões a respeito do texto, extrair
ideias centrais, identificar conteúdos novos e dados, relacionar o que lê com
sua realidade social e particular, ler o que está subjacente ao texto, valer-se
de pistas para fazer inferências, sumarizar, ser capaz de dialogar com outros
textos. (FREITAS, 2012, p. 68)

Para que ocorra a mediação, é necessário interação entre o leitor experiente e
o leitor em formação, pois o primeiro oferece o suporte necessário ao segundo que,
aos poucos, sentindo-se mais seguro, passa a realizar leituras mais complexas,
dispensando a presença contínua do mediador. Durante o processo de mediação, o
uso de estratégias de leitura pode ser um caminho eficiente para o leitor em formação
compreender que a leitura poderá promover mudança qualitativa em sua cognição.
Solé (1998) apresenta estratégias para serem desenvolvidas antes, durante e após a
leitura.
Para a leitura mediada de História de Amor, é possível explorar pelo menos
dois desses momentos, considerando a composição da obra, já que é preciso uma
leitura atenta das imagens, por meio da interação entre mediador e mediado. No
momento anterior à leitura, pode-se ativar o conhecimento prévio dos leitores a partir
da apresentação da capa do livro, antes de mostrá-lo por completo. É possível
questioná-los sobre que tipo de texto será lido (se é uma ficção ou não); sobre o
provável tema, a partir do título, incentivando-os a exporem o que já sabem sobre o
conteúdo; observando a imagem da capa, fazendo com que estabeleçam hipóteses e
façam previsões sobre a história. Também, em um processo inverso, os alunos podem
elaborar perguntas sobre o texto que irão ler. Dessa forma, “conscientizam-se do que
sabem e do que não sabem sobre o assunto”. (SOLÉ, 1998, p. 110)
Durante a leitura, é necessário constatar se as previsões feitas são compatíveis
com o texto lido ou se devem ser substituídas por outras. Se as previsões coincidem
com o texto, há compreensão. Caso contrário, é necessário perceber o que não foi
compreendido e avançar. Para isso, Solé (1998) propõe tarefas de leitura
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compartilhada, em que o professor serve como modelo, demonstrando como proceder
durante a leitura e, num ato progressivo, os alunos assumem a responsabilidade da
leitura autônoma. Em História de Amor, nesse momento, pode-se ir mostrando as
páginas do livro aos alunos, uma a uma, e solicitar a narração da história, levando-se
em conta as imagens, os símbolos, as cores. Incentivar os alunos a elaborarem
perguntas durante a leitura é uma ação que irá auxiliar o desenvolvimento do processo
de metacognição. Antes de avançar as páginas, pode-se também continuar com as
previsões, feitas antes da leitura, ajustando as hipóteses de acordo com o que está
sendo visto no texto, como expõe Solé (1998, p. 119), “baseando-se na interpretação
que está sendo construída sobre o que já se leu e sobre a bagagem de conhecimentos
e experiências do leitor”. Em livros de imagens, como é o caso de História de Amor, é
muito comum ser necessário voltar ao início da narrativa mais de uma vez, porque a
atenção aos elementos visuais é primordial para a realização de uma leitura além da
superfície, o que favorece o letramento visual, como foi abordado neste trabalho.
Dessa forma, será possível verificar que uma única leitura não é suficiente para
preencher as lacunas de compreensão do texto. Assim, a prática de mediação
proporciona leituras cada vez mais autônomas aos estudantes, que assumem “a
condição de sujeito de sua aprendizagem, ao controlar o que já sabe da leitura
realizada”. (MOURA; MARTINS, 2012, p. 107)
Considerações finais
As possibilidades de análise e leitura do livro de imagem, trazidas a partir de
alguns referenciais teóricos e da leitura do texto visual, reafirmam a noção proposta
por Dondis (2015) de que sobre ele recai concepções diversas e são abertos
caminhos múltiplos.
Em um primeiro momento, tomando como referência teórica a abordagem de
um percurso gerativo, pôde-se fazer uma leitura do texto a partir de sua estrutura
narrativa em uma composição de camadas, ou três etapas: nível fundamental, nível
narrativo e nível do discurso. Essa abordagem permitiu reconhecer os sujeitos da fala,
seus domínios ou submissão discursiva e a compreensão mais ampla das propostas
temáticas vinculadas ao tema central do texto literário visual. Assim, no nível
fundamental pôde-se identificar a predominância de um discurso imediatista e
dominador. Ao passar a análise para o segundo nível, o narrativo, identificou-se a
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construção de uma outra voz que se sobrepunha e contestava a primeira e, por fim,
no nível do discurso, a narrativa é assumida pelo sujeito da enunciação.
Essa abordagem, trabalhada a partir de uma atividade mediadora de leitura,
ajuda os leitores a fazer uma espécie de arqueologia do texto, levantando as camadas
possíveis de leitura e aprofundando análises que dialoguem e extrapolem a “simples”
composição do que está na folha de papel. Camadas essas que revelam a
configuração dos elementos da narrativa: personagem, tempo, espaço, voz narrativa
e enredo e que, em última instância, são a própria estrutura do texto literário. Para
além disso, ao aproximar a leitura do terceiro nível, o do discurso, o levantamento de
temas que dali emergem e que têm sua raiz no tema central, direcionam o leitor para
a identificação e análise de temas externos à obra, tais como o contexto de escrita e
os temas sociais.
Em um segundo momento, a leitura mediada abre possibilidades diversas de
sentido que os sujeitos mediados podem passar a reconhecer. O processo de
mediação acontece na dinâmica da interação. O papel do medidor é o de apoiar o
iniciante, mobilizar conhecimentos anteriores e desenvolver habilidades para a leitura.
Cabe ao mediador a compreensão e o olhar sobre determinados pontos que, sem a
organização da leitura e a identificação de “pistas” no enredo, talvez não fosse
possível ao leitor descobrir.
Por isso, o reconhecimento e a interpretação de imagens tanto pelo mediador
quanto pelo mediado é ponto de extrema relevância para que a mediação de leitura
seja positiva. A mediação de leitura é um exercício saudável que contribui para o
letramento literário, para o alfabetismo visual e para a sensibilização do olhar leitor.
Assim, a leitura de História de amor revela em sua trama mais do que o limite
de uma desilusão amorosa, mas a superação, os novos discursos, o arranjo de cores,
os enquadramentos, os finais possíveis, uma discussão de gênero, uma possiblidade
de pensar a exploração da mulher, a construção do universo feminino e masculino,
entre outras possibilidades. É leitura complexa e completa para mediador, mediado,
criança, jovem ou adulto.
Referências
BARROS, Diana L. P. de. Teoria semiótica do texto. 5 ed. São Paulo: Ática, 2011.
DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. Trad. Jefferson Luiz Camargo. 3 ed.
São Paulo: Martins Fontes, 2015.

735

FREITAS, Vera A. de L. Mediação: estratégia facilitadora da compreensão leitora. In:
BORTONI-RICARDO, Stella M. (orgs.) [et al.]. Leitura e mediação pedagógica. São
Paulo: Parábola, 2012.
LIMA, Graça. Lendo imagens. In: Nos caminhos da leitura. Instituto C&A. Fundação
Nacional do Livro Infanto e Juvenil. São Paulo: Petrópolis, 2008.
MOURA, Ana A. V. de.; MARTINS, Luzineth R. A mediação da leitura: do projeto à
sala de aula. In: BORTONI-RICARDO, Stella M. (orgs.) [et al.]. Leitura e mediação
pedagógica. São Paulo: Parábola, 2012.
ROJO, Roxane H. R. Pedagogia dos multiletramentos. In: ROJO, Roxane, H. R.;
MOURA, Eduardo (orgs.). Mutiletramentos na escola. São Paulo: Parábola Editorial,
2012.
NUNES, Marília F. Livro de imagem: possibilidade de educação do olhar. IX Anped
Sul,

2012.

Disponível

em

http://www.ucs.br/etc/conferencias/index.php/anpedsul/9anpedsul/paper/view/374/75
5 Acesso em 03 out. 2019.
PIETROFORTE, Antonio V. Semiótica visual e os percursos do olhar. São Paulo:
Contexto, 2004.
PIGNATARI, Décio. Semiótica e Literatura: icônico e verbal, Oriente e Ocidente. 2 ed.
rev. ampl. São Paulo: Cortez & Moraes, 1979.
RENNÓ, Regina C. História de Amor. 2 ed. Belo Horizonte: Lê, 2013.
SOLÉ, Isabel. Estratégias de Leitura. 6 ed. Porto Alegre: Artmed, 1998.
SOUZA, Helen D. S. de; SERAFIN, Mônica de S. A mediação da leitura na Educação
Infantil: onde a leitura de mundo precede a das palavras. In: BORTONI-RICARDO,
Stella M. (orgs.) [et al.]. Leitura e mediação pedagógica. São Paulo: Parábola, 2012.
TERRA, Ernani. Leitura do texto literário. São Paulo: Contexto, 2014.

736

MAS ESTE LIVRO É PARA CRIANÇA?
“ROSA” E A TERCEIRA MARGEM DO LIVRO ILUSTRADO
Anna Luiza L. Guimarães
Atravessamos de uma margem a outra, oscilando entre o tempo das palavras e o
das imagens. Cabe a nós alcançar a terceira margem.
Odilon Moraes
A grande dualidade da nossa existência não é a vida e a morte.
É o encantamento e o desencantamento.
Luiz Antônio Simas – escritor e historiador

Considerações iniciais: na minha canoa
No dia 2 de fevereiro de 2014, meu pai caiu de uma escada e nunca mais
levantou. No dia 2 de fevereiro de 2018, eu retornava de uma aula com a professora
Simone Paulino n’A Casa Tombada, em São Paulo. Naquele dia, falamos sobre o livro
à época mais recente de Odilon Moraes, “Rosa”. Eu sabia muito sobre ele, mas ainda
não o havia pego nas mãos. Levamos para casa a tarefa de ler o conto original de
João Guimarães Rosa, que inspirou o livro, e assinalarmos as palavras que se
destacassem aos nossos olhos. Eu aguardava um voo de volta para o Rio de Janeiro
no aeroporto de Congonhas, quando resolvi reler o conto que desde a adolescência
não revisitava.
Nosso pai entrou na canoa e desamarrou, pelo remar. E a canoa saiu se indo – a
sombra dela por igual, feito um jacaré, comprida longa. Nosso pai nunca mais voltou
(ROSA, 2007).
Ao ler esse trecho, algo me paralisou. Meus olhos encheram de água e eu resolvi
olhar o celular na tentativa de fugir daqueles sentimentos. Foi quando me dei conta
da data. Completava quatro anos daquele dia em que o meu pai tinha partido para
nunca mais voltar. Ele não foi em uma canoa, não escolheu ir, mas, da mesma forma
que o personagem de Guimarães Rosa, me deixou totalmente sem respostas.
Tomei coragem e li o conto até o fim. E essas foram as minhas palavras
escolhidas: quieto, sempre, esquecer, cuidado, adeus, palavras, sombra, espaços,
sina, engano, chuva, margem, teima, escuridão, luz, despertar, memória, afeto, pai,
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menino, abraçados, vagação, dor, todos, velho, coração, fugi, perdão, vida, mundo e
morte.
Ao desembarcar no Rio, procurei a livraria mais perto e peguei o livro de Odilon
pela primeira vez nas mãos.
“Rosa” nunca mais saiu de mim.
A categorização e suas limitações
A literatura, no geral, sofre com a insistência de lhe darem uma função, uma
utilidade. Porém, a literatura categorizada como infantil é a que mais passa por esse
desafio. Para muitos, literatura infantil tem uma única razão de existir: formar um futuro
leitor e, o que é ainda mais complicado, formar a moral e a ética dos leitores. O
educador e filósofo catalão Jorge Larrosa afirma:
A literatura não reconhece nenhuma lei, nenhuma norma, nenhum valor. A literatura,
como o demoníaco, só se define negativamente, pronunciando mais de uma vez seu
non serviam. Tratando, certamente, da condição humana e da ação humana, oferece
tanto o belo como o monstruoso, tanto o justo como o injusto, tanto o virtuoso como o
perverso. E não se submete, ao menos em princípio, a nenhuma servidão. Nem
mesmo moral (LARROSA, 1998).
A reflexão aqui, então, visa a fugir dos limites que aprisionam a literatura infantil
como ferramenta de “formação de futuros leitores” ou outros fins comuns que
podemos dar para um livro. Até mesmo o termo “infantil” como um adjetivo é premissa
de discussão no curso de pós-graduação para o qual este artigo está destinado, pois,
nomeado como “o livro para a infância”, coloca em questão não só “ter ou não um
destinatário único”, como também a que “infância” estaria sendo relacionado. Estariam
estes questionamentos nos levando a entender o que existe de subjetivo no impacto
do leitor adulto – o leitor com mais experiência de leitura (ou de vida?) – diante de
obras que, segundo o mercado livreiro, não seriam feitas para ele?
Esses livros que são colocados nas estantes do setor infantil das livrarias e das
bibliotecas, que são adotados pelas escolas para leitura em sala de aula, que recebem
prêmios de associações ligadas às obras infantis e, mesmo assim, não são livros
apenas para crianças. Como e por que adultos rompem essa “norma” e se tornam
leitores dos livros ilustrados? E se não são livros que servem apenas à tão falada
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formação de leitores, então para que e para quem, afinal, eles existem? Para o escritor
e pensador Antonio Candido, a literatura seria parte vital para nosso equilíbrio
psíquico.
[...] a literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os
homens em todos os tempos. Não há povo e não há homem que possa viver
sem ela, isto é, sem a possibilidade de entrar em contato com alguma espécie
de fabulação. Assim como todos sonham todas as noites, ninguém é capaz
de passar vinte e quatro horas do dia sem alguns momentos de entrega ao
universo fabuloso... A literatura é o sonho acordado das civilizações.
Portanto, assim como não pode haver equilíbrio psíquico sem o sonho
durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura. Deste modo,
ela é fator indispensável de humanização e, sendo assim, confirma o homem
na sua humanidade (CANDIDO, 2011).

Os chamados “livros para a infância” feitos com qualidade de produção podem
tocar pessoas de qualquer idade. Livros como “Rosa”, de Odilon Moraes, nos dão a
clareza do que afirma o filósofo e escritor francês Jean-Paul Sartre sobre a união entre
o ser emocionado e o objeto emocionante.
Consciência e inconsciente se entrelaçam para provocar mudança de lugar e
superação de sofrimento, de medo, de dor ou para preservar satisfação,
alegria (SARTRE, 2006).

Por meio desta obra, editada pela Olho de Vidro em 2017, a pequena editora
estreante de Marcelo Del’Anhol trouxe para o mercado um livro categorizado como
infantil inspirado no conto clássico “A terceira margem do rio”, de João Guimarães
Rosa. Publicado pela primeira vez em 1962, o conto narra a história de um pai que
deixa sua família para morar em uma canoa no rio e nunca mais volta. Já na história
de Odilon, duas narrativas contam uma história: nas imagens, o filho volta ao lugar
onde viveu na infância, entra na canoa e rema pelo rio em busca de respostas. No
texto, a história é de um menino que, ao nascer, recebe pelo pai o nome da flor “Rosa”
e vive a experiência de assistir ao pai ir embora na canoa, sem dar explicações. É
passado e presente, juntos, na mesma narrativa, nos levando a um tempo
desconhecido entre eles. O livro, editado com um cuidado de quem vê o livro ilustrado
como uma obra de arte, tem cores terrosas, tecido na costura e poesia desde a
dedicatória (que vem ao fim do livro). “A meu pai, que me deu o silêncio. A meu filho,
que o povoou”. Em todos os lugares onde faço a mediação do livro “Rosa” para
adultos, percebo muitos sentimentos. Entre eles desconforto e inquietação, seguidos
da pergunta: “Mas é mesmo para criança?”. Com a palavra, o autor:
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Acho muito complicado para todo tipo de arte decidir o destinatário a priori.
Se pode até dizer que o público do livro ilustrado no começo era a criança,
mas ao mesmo tempo tem que pensar que a beleza da arte é exatamente o
contrário, é o destinatário que escolhe seu remetente, como uma carta ao
contrário. O livro ilustrado toca a criança por essa criança que tem dentro
dele. Acho que é inevitável. O máximo que você pode deixar é ser
verdadeiro86.

Assim como o homem que vai navegando em sua canoa em busca de algo que
não se sabe “rio abaixo, rio afora, rio adentro...”, sendo taxado de louco, também
busco essa terceira margem do livro ilustrado. Nas reflexões do escritor português
Gonçalo Tavares sobre a relação do nosso corpo com as palavras, talvez possamos
começar a navegar em direção a algumas hipóteses:
Cada palavra mexe, interfere, com o interior do organismo: modifica as
sensações, muda-se de lugar como se muda um móvel. Estamos no âmbito
de uma relação imediata entre palavras e corpo, palavra e sensação
(TAVARES, 2013).

Sobre o livro ilustrado
A obra escolhida para ajudar a conduzir a reflexão deste artigo faz parte de uma
categoria de livros para a infância chamada de livro ilustrado ou “picture book”.
Diferente do livro com ilustração, o livro ilustrado é uma literatura que leva em
consideração o tripé palavra-imagem-objeto. Cada um desses três elementos
comunica dentro da narrativa e não somente o texto. É uma escrita híbrida e não uma
escrita pura. Escreve-se em imagem, texto e também através do projeto gráfico. E
tudo junto conta uma história. A francesa Sophie Van Der Linden, que tem uma
pesquisa dedicada ao gênero, explica:
Os leitores entretidos em uma página por um detalhe específico, atentos aos
efeitos da diagramação, surpresos pela ousadia de uma representação ou
encantamento por uma inesperada relação texto/imagem, descobrem nesses
momentos uma dimensão suplementar à história. Ao passo que outros há
muito tempo já consideram o livro ilustrado um tipo de obra cuja amplitude de
criação e habilidade dos autores e ilustradores apelam para ferramentas que
permitem apreciar ao máximo o seu funcionamento. Tocamos aqui no
aspecto paradoxal do livro ilustrado: inicialmente destinado aos mais jovens,
a priori menos experientes em matéria de leitura, ele se consolida como uma
forma de expressão por seu todo, e não exige menos competência
estabelecida e diversificada de leitura (VAN DER LINDEN, 2011).

86 Entrevista com Odilon Moraes. Diário de Pernambuco, Recife, 07 jun. 2018. Concedida
ao repórter Julio Galvão.
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E não exige mesmo. Sophie supõe como um paradoxo o fato de os mais jovens,
a princípio, terem menos referências para fazer uma leitura visual complexa como a
dos livros ilustrados. Porém, em aula n’A Casa Tombada com o editor Augusto Massi,
que comandou a editora Cosac Naify por 10 anos, responsável por trazer os primeiros
livros de pesquisa sobre o livro ilustrado no Brasil e enriquecer nossos acervos com
muitas publicações do gênero causando uma grande transformação no mercado
editorial para crianças e jovens no país, ele relatou que as crianças ainda não
alfabetizadas são capazes de realizar uma leitura de imagem mais profunda do que
muitos adultos.
Nós editamos o “Lampião e Lancelote”87, do Fernando Vilela, um livro bem
bonito e bastante premiado. Realizamos alguns grupos de observação com
crianças fazendo leituras mediadas desse livro e era impressionante de ver
como as crianças que ainda não sabiam ler conseguiam compreender
perfeitamente a narrativa apenas através das imagens (informação verbal)88.

A observação pode nos fazer pensar sobre como nós, adultos, estamos sempre
dispostos a supor o que a infância pode ou não capturar. Porém esquecemos de
nosso olhar já viciado em símbolos e referências que tantas vezes coloca limites na
nossa capacidade de “olhar”. O livro ilustrado nos coloca de frente com a possibilidade
de pelo menos desconfiar do que vemos. Desvendar uma linguagem polifônica, um
enigma, se deixar surpreender. Uma semelhança com o que Jorge Larrosa chama de
infância.
A verdade da infância não está no que dizemos dela, mas no que ela nos diz
no próprio acontecimento de sua aparição entre nós, como algo novo. E, além
disso, tendo-se em conta que, ainda que a infância nos mostre uma face
visível, conserva também um tesouro oculto de sentido, o que faz com que
jamais possamos esgotá-la (LARROSA, 2007: 195).

A crítica literária americana Barbara Bader tem uma definição sobre o livro
ilustrado:
87 VILELA, Fernando. Lampião e Lancelote. São Paulo: Cosac Naify, 2006.
88 Informação fornecida por Augusto Massi na aula de pós-graduação d’A Casa Tombada, São
Paulo, em março de 2018.
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Um livro ilustrado é texto, ilustrações, todo o design; um item manufaturado
e um produto comercial; um documento social, cultural, histórico; e
principalmente uma experiência para a criança. Como forma de arte, o livro
ilustrado se articula na interdependência de imagens e palavras, na
disposição simultânea da página dupla, e no drama da virada de página
(KIEFER, 1995).

A definição alerta para uma leitura que acontece na “interdependência” de
imagens e palavras, no “drama” da virada de página. Ou seja, um livro em que não se
lê apenas uma coisa ou outra, mas o que está “entre” ou “no meio”. Falamos, então,
da terceira margem? Falamos de uma literatura em que se se dá com grande potência
o encontro de dois de nossos saberes “incapturáveis”: a infância e a arte.
Leitura em (de) silêncio
O que faz um livro ficar dentro de nós?
“Rosa” é um livro sobre o conto do poeta de mesmo nome, mas também é um
livro sobre o silêncio. O silêncio de um pai que vai embora e nada diz, o silêncio do
rio, das cores escolhidas por Odilon, das páginas com poucas palavras e poucas
pessoas. Na descrição sobre a produção do livro, o autor parecia perseguir esse
silêncio.
Os estudos para este Rosa foram iniciados em dezembro de 2005, quando
nasceu seu primeiro filho... Odilon voltou a ele sempre que as palavras ou as
imagens pareciam falar demais (MORAES, 2017).

A jornalista Renata Penzani fez uma resenha sobre o livro, na qual destacou o
silêncio da obra:
No conto de Rosa, a relação entre pai e filho é marcada pelo silêncio. O pai
vai embora sem dizer por quê, e o filho fica sem entender o que aconteceu.
A história termina sem dar muitas explicações, como é próprio da arte, que
mais gera perguntas do que dá respostas (PENZANI, 2017).

Alguns autores e poetas da literatura já falaram sobre a importância do silêncio
em suas obras. Em Pequeno esclarecimento, Mário Quintana revela:
Os poetas não são azuis nem nada, como pensam alguns supersticiosos,
nem sujeitos a ataques súbitos de levitação. O de que eles mais gostam é
estar em silêncio – um silêncio que subjaz a quaisquer escapes motorísticos
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e declamatórios. Um silêncio... Este impoluível silêncio em que escrevo e em
que tu me lês (QUINTANA, 2006).

Apesar disso, o silêncio não é bem aceito pela sociedade moderna. O ócio, que
tantas vezes nos permite entrar em contato com esse silêncio, é cada vez menos
possível em rotinas cheias de atividades, eletrônicos barulhentos, entre outras
“distrações”. O que esquecemos é que é exatamente neste momento, em que nos
calamos, que conseguimos ouvir nossos pensamentos, nossas reflexões. Exatamente
como o meu filho Bento, aos 5 anos, constatou: “Mamãe, quando eu fico em silêncio,
o meu cérebro fala”. E o que pode acontecer se deixarmos de exercer essa escuta
interna?
Nós, adultos, lidamos sempre com a necessidade de dar respostas às crianças
ao invés de deixá-las pensar em silêncio, fazer suas próprias conexões ou até mesmo
lidar com a falta, o vazio. Mas há quem ache, ainda, que no silêncio há vida e na
palavra há vazio, como sugere Nietzsche:
O que se diz, então, no silêncio, é a vida mesma de forma completa, ao
contrário do que se diz na palavra, que esvazia e abrevia o sentido para tornar
comunicável – portanto, vazio (OLIVEIRA, 2011).

Trata-se de uma percepção de que o silêncio é algo anterior a qualquer palavra,
indo muito além da possibilidade de escutarmos nossos pensamentos, mas é a
possibilidade de viver a experiência do inaudito, daquilo que é anterior ao dizer e ao
ouvir, é a experiência do que é incompreensível, do que não pode caber no limite da
palavra, que vaza esse limite e prescinde da razão para manifestar-se como vivência.
Em relação à literatura, podemos pensar que os livros para crianças estão
intimamente ligados à leitura em voz alta. Tanto que os livros só de imagens são, por
tantas vezes, inferiorizados diante dos livros que contêm também narrativas escritas.
E a leitura em voz alta, a que grande parte das crianças têm acesso em seus
primeiros contatos com a literatura, tem um significado diferente da leitura
independente. O espanhol Constantino Bértolo analisa a diferença entre a leitura
silenciosa e a compartilhada.
Essa forma de leitura situa o “leitor-ouvinte” numa posição singular, numa
posição comunal. O “leitor”, na leitura oral, é um leitor coletivo: escuta com
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os outros, lê com os outros, e esse fato modifica sua apreensão das palavras.
Numa leitura desse tipo, o leitor tende a ouvir de maneira quase inevitável os
significados comuns. O leitor sabe que o texto não se destina a ele e sim a
um nós do qual ele é e se sente parte: o público. E lê a partir dessa posição
... A partir dessa posição, repito, o leitor-ouvinte procura nas palavras o
comum, aquilo que os outros também ouvem, o que se escuta a comunidade
(BÉRTOLO, 2008).

Se levarmos realmente em consideração as colocações de Bértolo sobre como
a compreensão da leitura em voz alta pode ser diferente da leitura silenciosa, ou seja,
para si mesmo, o livro só de imagens, que acaba quase sempre passando por uma
mediação, teria sua leitura por parte das crianças contaminada? Quantas vezes um
adulto ao ler um livro só de imagens com uma criança evita explicá-las? Que diferença
faria deixar a experiência do leitor do tato à percepção do olhar, misturando perguntas
internas com as referências que já possui? Poderia o leitor-mediador encarar este
silêncio e chegar ao que Larrosa diz a seguir:
A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o
que se passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam
muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia
que tudo o que se passa está organizado para que nada nos aconteça. Walter
Benjamin, em um texto célebre, já observava a pobreza de experiências que
caracteriza o nosso mundo. Nunca se passaram tantas coisas, mas a
experiência é cada vez mais rara (LARROSA, 2002).

Talvez por isso, obras como Rosa caem na questão que já fizemos aqui, “mas é
mesmo para criança?”. Como se esse silêncio que gera experiências não fosse
possível no universo infantil. Quando, na verdade, essa é uma dificuldade do mundo
adulto. A criança não quer entender o silêncio e, por isso, não o rejeita. Muitos relatos
de mediadores dão conta de que quando permitimos às crianças fazerem suas
próprias leituras, mesmo não sendo ainda alfabetizadas, elas demonstram uma
capacidade muito maior de capturar os detalhes de uma obra, permitindo uma
ressignificação para a narrativa, traçando uma experiência única. Em seus estudos
sobre a fotografia, Barthes identificou um fenômeno semelhante como “punctum”.
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Nesse espaço habitualmente unário, às vezes (mas infelizmente com
raridade), um detalhe me atrai. Sinto que basta sua presença para mudar
minha leitura, que se trata de uma nova foto que eu olho, marcada a meus
olhos por um valor superior. Esse detalhe é um “punctum” (o que me punge)
(BARTHES, 1984).

E como muitas coisas da infância, não é possível estabelecer uma regra para o
“punctum”. Do porque aquele detalhe chama a atenção. Ou do porque fazemos
determinada leitura, tantas vezes diferente do que o autor pretendia. As nossas
referências são, muitas vezes, possíveis de serem mapeadas, as de uma criança, ou
até de um bebê, nem tão simples assim. As experiências com o livro ilustrado, em
qualquer faixa etária, quando acontecem, estão cheias desses detalhes silenciosos
para uns, gritantes para outros.
Em “Rosa”, o que se estabelece claramente é estranhamento quando notamos
que o que está nas imagens não está ilustrando o que está no texto. Ou seja: há uma
narrativa textual em curso que dialoga com outra narrativa visual exposta e que,
juntas, dentro de um projeto gráfico planejado para que aquele suporte também, de
alguma maneira, seja narrativa. Este “jogo” ou “dança”, tão bem experimentado no
mundo do livro pelo americano Randolph Caldecott, no século XIX, é utilizado pelo
autor para provocar no leitor uma desconfiança do que lê. Ler “Rosa” é voltar às
páginas, reler, observar os detalhes com um desvendar sem fim. Onde o texto não
está, entra a imagem; onde a imagem não está, entra o texto. Então quando tentamos
categorizar um livro como “Rosa” pela faixa etária, estamos diante do nosso conceito
de infância e criança. Junto a isso, seguimos um modelo de comportamento antigo do
ser humano, que não consegue lidar com a não resposta, com a indefinição, com o
não dizer. Estamos na tentativa de enquadrar esta infância em padrões, como lembra
Jorge Larrosa:
A infância é algo que nossos saberes, nossas práticas e nossas instituições
já capturaram: algo que podemos explicar e nomear, algo sobre o qual
podemos intervir, algo que podemos acolher. A infância, desse ponto de vista,
não é outra coisa senão o objeto de estudo de um conjunto de saberes mais
ou menos científicos, a coisa apreendida por um conjunto de ações mais ou
menos tecnicamente controladas e eficazes, ou a usuária de um conjunto de
instituições mais ou menos adaptadas às suas necessidades, às suas
características ou às suas demandas. Nós sabemos o que são as crianças,
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ou tentamos saber, e procuramos falar uma língua que as crianças possam
entender quando tratamos com elas, nos lugares que organizamos para
abrigá-las. Não obstante, e ao mesmo tempo, a infância é um outro: aquilo
que, sempre além de qualquer tentativa de captura, inquieta a segurança de
nossos saberes, questiona o poder de nossas práticas e abre um vazio em
que se abisma o edifício bem construído de nossas instituições de
acolhimento (LARROSA, 2007).

“Rosa”, assim como a infância, não se encaixa nos padrões, que naturalmente
não existem, mas são uma resposta à necessidade humana de tê-los.
Em seu silêncio, “Rosa” nos diz muito.
A obra
A minha experiência ao ler “Rosa” é muito parecida com a de observar um
quadro. A cada vez que releio, percebo algo novo, faço outra leitura. Imagino que
grande parte das pessoas vivam algo parecido ao ler livros ilustrados repetidas vezes.
Como quando admiro uma obra de arte, preciso do silêncio e do tempo para captar
seu barulho e seus movimentos. Não basta ler e virar página, ler e virar página, ler e
ler, sem parar, como em obras de escritas puras. Sendo que até mesmo nessas,
acredito que é necessário parar para escutar o que se lê. No livro ilustrado, a
experiência precisa ser pausada, observada, absorvida, sentida, longe do sentimento
da obrigação. Simplesmente viver o momento da leitura da forma que nos convém. O
professor francês Daniel Pennac, em seu livro “Como um romace”, um clássico da
década de 90 sobre o ato de ler, afirma que temos o direito de não ler, o direito de
pular páginas, de não terminar um livro, entre outras ações consideradas
transgressões literárias pela maioria.
Se têm vontade de ler Moby Dick, mas perdem a coragem diante das
digressões de Melville sobre o material e as técnicas da caça à baleia, não é
preciso que renunciem à leitura, mas que pulem, que pulem por cima dessas
páginas e persigam Ahab sem se preocupar com o resto, como ele persegue
sua branca razão de viver e de morrer! (PENNAC, 1993).

A sugestão de Pennac nos leva a pensar que a arte, seja literária, plástica ou
visual, tem um ponto de encontro importante na relação com o público: não se pode
obrigar alguém a consumi-la, a gostar dela. Assim como muitas vezes acontece nos
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ambientes escolares e acadêmicos, onde assumir incômodo com relação a alguma
expressão artística pode ser assinar um atestado de ignorância. A experiência de ler
um livro ilustrado também tem a ver com essas sensações tantas vezes inexplicáveis.
Não se trata apenas de entender, de encontrar a razão, a moral, trata-se de viver
sensações que nem sempre te levam a algum lugar. De lidar com indefinição. Não à
toa, a ilustradora tcheca Kveta Pacovska afirma que “O livro ilustrado é a primeira
galeria de arte que a criança visita”.
O editor de “Rosa”, Marcelo Del’Anhol, afirmou em conversa para este artigo que
ele pensa o livro ilustrado como uma obra de arte.
Quando eu trabalho o livro ilustrado, eu penso no texto como literatura, portanto, a
arte da palavra. As ilustrações artísticas e o projeto gráfico não são somente uma
embalagem, firula, enfeite ou questões comerciais, capas atraentes, para atrair o
leitor. Eu penso no objeto livro como um todo, no design como arte. Há livros em que
o design se sobressai, e há livros em que o design tem que ser mais discreto...
Podemos olhar como uma moldura ou o projeto gráfico pode acabar se destacando e
sendo o principal elemento visual de alguns livros. Mas sempre que trabalho com o
livro ilustrado eu penso sim uma obra de arte que estamos oferecendo para uma
criança (informação verbal)89.
Já para o autor Odilon Moraes, cada arte tem sua peculiaridade.
O livro ilustrado não é a mesma coisa que artes plásticas. Você pode até usar
elementos, técnicas, mas o objetivo é outro. Cada arte tem sua peculiaridade. O
objetivo de fazer livro é narrar alguma coisa. O artista plástico não tem essa obrigação
ao fazer um quadro. Cada quadro em uma exposição pode comunicar algo diferente.
O grande lance do livro ilustrado está no virar de páginas, nesse ritmo que faz a
narrativa (informação verbal)90.

89 Del’Anhol, Marcelo. Entrevista concedida à autora no dia 29 set. 2018, por telefone.

90 MORAES, Odilon. Entrevista concedida à autora no dia 19 set. 2018, por telefone.
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Essa comparação faz com que o livro ilustrado abra um precedente para a
literatura de permitir lidar com a obra de forma livre, sem qualquer obrigação, podendo
pular páginas, como sugere Pennac, podendo ler até o meio por ser demasiado forte
naquele momento ou até não ler, porém com a única imposição que a arte tem: a da
liberdade.
O pesquisador Luiz Bras escreveu um artigo em que faz a pergunta “literatura
infantil: apenas para menores?”. A resposta que encontrou, ou a não resposta, passa
pela certeza de que os livros para crianças feitos hoje são uma experiência para além
da literatura que a maioria conhece.
Artistas como Graça Lima, Nelson Cruz, Renato Moriconi, Fernando Vilela e
Odilon Moraes levaram a ilustração dos livros infantis para o universo das
artes plásticas. Tornaram-se alquimistas da imagem, constantemente
pesquisando novas técnicas e soluções visuais, sempre praticando os
ensinamentos das vanguardas. Tornaram-se amigos muito próximos de
Tarsila do Amaral, Lasar Segall, Di Cavalcanti, Portinari, Volpi e outros
mestres, daqui e de fora... Hoje nós encontramos nos livros para crianças a
libertadora e maliciosa indisciplina do impressionismo, do cubismo, do
expressionismo, do surrealismo, da pop art, do hiper-realismo fotográfico.
Essa bem-vinda renovação multiplicou as possibilidades, trazendo para
pertinho dos olhos das crianças – às vezes, em narrativas sem texto algum,
feitas apenas de ilustrações – o silêncio vibrante da gravura, da modelagem,
do origami, da fotografia, da colagem e da mistura de técnicas artísticas
(BRAS, 2016).

Dialogando com artistas plásticos consagrados e compondo narrativas
inspiradas na tradição popular brasileira, a artista plástica Ângela Lago foi uma das
pioneiras no Brasil como autora de livro ilustrado. Em 1986, a autora publica “Chiquita
Bacana e Outras Pequetitas”, no qual já traz uma narrativa visual que não está apenas
a serviço do texto e com referências das obras do pintor Pablo Picasso. Essa técnica
é intensificada em 1992 com a publicação de “O Cântico dos Cânticos”, versão
ilustrada de Ângela para o poema bíblico. Inspirada nos quadros do holandês Maurits
Cornelis Escher (1898-1972), a artista transpõe a narrativa dos encontros e
desencontros entre os amantes para figuras labirínticas em que não há orientação
espacial ou linear. A leitura pode ser feita da primeira página à última ou da última à
primeira: o encontro entre o casal ocorre nas imagens centrais, de modo a fundir o
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labirinto da amante, retratado sempre nas páginas pares, ao labirinto do amado, nas
ímpares. O júbilo da realização amorosa é simbolizado pela irradiação, a partir de um
centro em que está o casal, de luminosidade intensa e de uma força que faz sacudir
páginas fictícias contidas nas páginas de fato. A adaptação inclui ainda molduras das
imagens que trazem detalhes referentes ao Oriente Médio, como parreiras e
arabescos, em uma retomada da atmosfera predominante no texto original. Ângela foi
até o fim da vida (faleceu em 2017) uma grande curiosa das formas de se fazer livro,
já mergulhando no universo do livro digital, sempre tendo as artes plásticas como base
para o seu trabalho de narrativa visual. Suas obras foram premiadas no Brasil e no
exterior e inspiraram muitos dos autores contemporâneos.
Diante desses artistas, pesquisadores e suas reflexões, há quem fique confuso:
mas afinal, livro ilustrado é literatura ou é arte? E eu me pergunto porque diante de
um objeto que nos permite unir todas essas expressões, ou seja, a arte da palavra,
artes visuais e gráficas, precisamos com tanta obsessão aprisioná-lo em uma única
definição.
(Re) Encontros, a literatura como experiência
Na busca pela terceira margem do livro ilustrado, passeamos por dois elementos
aparentemente fundamentais para identificar onde e como acontece esse encontro
entre leitor e livro: o silêncio e a liberdade. Mas há muitos outros elementos que podem
permear esse encontro. Do lado do autor, existem diversas escolhas com significados
para a história: desde o papel, o formato, a disposição das imagens e palavras, cores
e todos os elementos que envolvem a obra. Do lado do leitor, existe todo o contexto
no qual o livro é apresentado: desde o lugar, as pessoas e suas referências que guiam
até onde vai e por onde vai a sua leitura, gerando a experiência. O livro e a leitura
acontecem nesse encontro: das escolhas do autor e do editor com a bagagem de vida
e de leitura de cada leitor.
A administradora de empresas Jaqueline Renata Ortiz entra neste artigo no
privilegiado lugar de leitora. “Rosa” foi o livro que ela escolheu para resenhar como
aluna da pós-graduação “O livro para a infância: textos, imagens e materialidades”,
em agosto de 2018.
A capa gera curiosidade com o contraste de tons terra e claro, no qual aparece o título
“Rosa” (no vermelho da flor). Ao folhear as páginas, Odilon traz infinitos escondidos
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em seus traços, na dualidade das ilustrações enchendo as páginas frente a presença
mínima de palavras, que nunca trazem um significado único sozinhas. O livro deve
ser lido na união imagem e palavra. Esta obra consegue a proeza de gerar no leitor o
silêncio da presença (que basta), o sabor das conversas (breves), os tantos
sentimentos da relação pai e filho. 91
Jaqueline faz referência às cores, aos traços, ao texto (e à falta dele), às
imagens. O projeto gráfico, a capa, todos esses elementos já lhe contaram alguma
coisa, já lhe causaram sentimentos. E ela continua:
Ao abrir Rosa, ouço o rio, o vento, sinto o cheiro da terra úmida e o balançar como se
a canoa estivesse sob meus pés e eu mesma fosse o filho na terra e o pai na canoa
ao mesmo tempo, daí penso que talvez por isso um não pode aceitar o lugar do outro,
porque os dois já eram no mesmo espaço, “Nem de um lado, nem de outro” no espaço
ao redor das duas margens onde transborda o rio e a história, “De meio a meio, no
rio”, no espaço interior do encontro das duas páginas, em “A terceira margem”. Onde
está o centro, o certo, “Certo é que nem um dia deixara de acreditar no pai, que ainda
estaria chamando de algum lugar92.
Mas o que faz ela sentir o livro tão próximo, ao ponto de se sentir dentro dele?
Seu encontro com Rosa parece percorrer o mesmo caminho que ela vê para pai e
filho na história. Jaqueline transborda a relação leitor e livro e é possível que seja
nesse transbordar que livros ficam em nós. Em sua experiência, ela cita o silêncio e,
ao fim, fala claramente da liberdade “E, aqui nestas palavras livres, sem a intenção de
compor uma resenha...”.
Essa experiência íntima, que ultrapassa nossas possibilidades de mapeamento
da relação dos leitores com as obras, segundo Constantino Bértolo, em seu livro “O

91 ORTIZ, Jaqueline Renata. Resenha afetiva para aula da pós-graduação “O livro para a
infância” [2018].
92 ORTIZ, Jaqueline Renata. Resenha afetiva para aula da pós-graduação “O livro para a
infância” [2018].
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banquete dos notáveis”, pode ser perigosa. Para ele, o impulso narcisista do leitor de
se ver na obra pode afetar a leitura narrativa a ponto de não ser possível ler o que se
diz, acontecendo o que ele chama de “desequilíbrio leitor”.
A leitura silenciosa de ficção (e talvez com a lírica ocorra algo semelhante,
embora, evidentemente, comporte suas próprias exigências), implica nesse
movimento narcisista de ler a si mesmo no texto, e na tentação de servir-se
da leitura como mera confirmação do próprio “eu”. Mas essa assimilação
entre o “eu” e o texto, própria do que se tem chamado leitura adolescente,
não é uma qualidade da leitura em si mesma. Quando essa doença acomete,
é sinal de que, no leitor ou na leitora concorrem circunstâncias biográficas, e,
portanto, sociais que desequilibram, alteram, interferem e perturbam leituras
(BÉRTOLO, 2008).

A “leitura adolescente” definida por Bértolo tem um tom negativo. Porém, o que
ele chama de “desequilíbrio” e até “doença” me parece exatamente a possibilidade de
transgredir do adulto ao se deparar com uma experiência leitora como a dos livros
ilustrados. Em uma vida tão “adulta”, muitas vezes as leituras têm objetivo certo, como
estudos, trabalho, informação. E encarar uma literatura aparentemente sem motivo,
com elementos estéticos que impactam e proporcionam um reencontro com um
período da vida onde essa liberdade era mais presente, a infância, implica uma
experiência intensa e, possivelmente, narcisista sim, como ele menciona. Já para o
professor Daniel Pennac, ainda em seu clássico “Como um romance”, não há relação
entre o leitor e o livro sem essa intimidade.
O homem constrói casas porque está vivo, mas escreve livros porque se sabe
mortal. Ele vive em grupo porque é gregário, mas lê porque se sabe só. Essa
leitura é para ele uma companhia que não ocupa o lugar de qualquer outra,
mas nenhuma outra companhia saberia substituir. Ela não lhe oferece
qualquer explicação definitiva sobre seu destino, mas tece uma trama cerrada
de conivências entre a vida e ele. Ínfimas e secretas convivências que falam
da paradoxal felicidade de viver. E a ninguém é dado o poder para pedir
contas dessa intimidade (PENNAC, 1993).
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Em conversa para esse artigo, Odilon Moraes relatou suas recordações sobre
suas primeiras experiências leitoras. Em um ambiente cercado de afeto e intimidade
com seu pai, deu-se início a essa história.
A gente morava no interior. Eu, que me lembre, aprendi a ler e aprendi arte em duas
coleções que meu pai tinha que ficavam lado a lado: uma coleção de mitologia grega
e uma coleção de gênios da pintura. E era muito curioso porque uma alimentava a
outra. Eu lia as histórias de mitologia e daí saía em busca das imagens dessas
histórias nos gênios da pintura. E, às vezes, essa era uma coisa que eu já estava
exercitando. E às vezes o contrário. Eu via umas cenas nas coleções de pintura que
eu queria entender o que era. Aí eu via o nome do quadro, tentava entender o que
estava acontecendo, cada personagem quem era. Era fácil identificar o personagem
com capacete e asas: era mercúrio. Então eu tentava ler a imagem e ia até o livro
buscar essa história. E, hoje em dia, digo que essa foi minha primeira formação,
juntamente com a pintura, com meu pai, que ele me levava para pintar com ele. Não
era pintor de profissão, mas nos fins de semana era isso que ele fazia. E era o lado
que me ligava a ele, a gente pintava junto. Até hoje é assim. É o meu lado que mais
me liga a ele, quando falamos de pintura, ou eu mostro as pinturas (informação
verbal)93.
As memórias de Odilon nos fazem pensar que, talvez, se nesse caminho entre
ele e os livros não tivesse a presença de seu pai, da pintura, e de todo o imaginário
que essa situação foi capaz de ativar no autor, essa relação sólida dele com a arte e
a infância não teriam se construído. É claro que estamos no âmbito da suposição e
da possível percepção de que mais do que o conteúdo dentro de um livro, existe uma
experiência cheia de elementos para além das obras que precisa ser levada em conta
quando nos perguntamos porque um livro fica em nós.
Considerações finais
Durante a produção deste artigo, pude acompanhar de perto o que talvez posso
chamar de primeiro encontro de adultos com livros ilustrados. Realizo um trabalho de

93 MORAES, Odilon. Entrevista concedida à autora no dia 19 set. 2018, por telefone.
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formação de professores no interior do Rio de Janeiro em escolas onde esses
profissionais têm pouco acesso à literatura no geral. Além do trabalho com os
professores, também faço contato com pais de crianças de 3 a 10 anos por meio de
um serviço de biblioteca em casa. Seleciono alguns livros que serão lidos pelas
famílias ao longo do mês.
Portanto, as hipóteses descritas neste artigo sobre a relação dos adultos com o
livro ilustrado percorreram um caminho que passa pelo silêncio, pela arte, pela
liberdade, gerando experiências nem sempre objetivas, que surgiram também da
observação durante esses trabalhos.
Neste “primeiro encontro” presencio adultos se emocionando, abraçando os
livros como se abraçassem pessoas, lendo e relendo, passando páginas e voltando
nelas. Ouço relatos de pessoas que não se consideram leitoras, que não
frequentavam livrarias ou bibliotecas, mas a partir do contato com o livro ilustrado,
passaram a frequentar, a ter o desejo de ler. Também ouvi de pais que se consideram
leitores o quanto a literatura para a infância apresentada para seus filhos estava lhes
causando grandes reflexões.
Lembro, então, de uma afirmação da colombiana Yolanda Reyes sobre como a
literatura é introduzida em nossas vidas, principalmente, no ambiente escolar.
Primeiro, a letra morta; depois, quando tivermos aprendido o bastante, e se
for o caso, virá o prazer... O problema é que depois pode ser demasiado
tarde. A literatura, assim ensinada, não costuma dar segundas oportunidades
(REYES, 2012).

É possível que nessa relação do adulto com o livro ilustrado exista a segunda
oportunidade. Percebo essa reconciliação de adultos com a literatura a partir dos
elementos analisados neste artigo em meu trabalho. Os livros a priori direcionados
para crianças nos permitem entrar em contato com nossas infâncias, a partir do
silêncio da palavra externa que dá espaço para as palavras internas, a partir da
liberdade de ler por ler, a partir da possibilidade de não escolher um lado, mas de ficar
no “entre”. São livros que acontecem a partir de experiências que são, tantas vezes,
ressignificadas. Como Manoel de Barros nos ensina em sua poesia, a infância nos
permite “pegar delírio” e dar o sentido que desejamos às coisas e não apenas o
sentido que as coisas parecem ter.
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No descomeço era o verbo. Só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio
do verbo estava no começo, lá onde a criança diz: Eu escuto a cor dos
passarinhos. Então se a criança muda a função de um verbo, ele delira. E
pois. Em poesia que é voz de poeta, que é a voz de fazer nascimento – o
verbo tem que pegar delírio (BARROS, 2016).

Em conversa com Odilon Moraes para este artigo, falamos sobre o que faz o
leitor do livro “infantil” ser sequestrado para a terceira margem, em qual tempo e
espaço estaria esse encontro do livro ilustrado com o leitor. E Odilon me relatou o que
um editor uma vez lhe disse, durante o processo de edição de “Rosa”: “O livro ilustrado
é a terceira margem”.
Termino este artigo com esta afirmação para que possamos pensar sobre o
papel fundamental da literatura para a infância na sociedade atual, principalmente no
que trata de sua humanidade. O livro ilustrado nos permite encontrar com nossas
próprias infâncias e, quem sabe, com o que há de mais humano em nós. O encontro
de gerações que ele proporciona também já seria uma grande razão disso existir.
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TRAJETÓRIAS DE LEITURAS DE ALUNAS DO CURSO DE MAGISTÉRIO
Carlete Maria Thomé
(UPF)
Franciele Thomé
(UCEFF)
Sandra Fonseca Pinto
(UPF)
Introdução: Construindo o objeto de estudo
Tencionamos com o presente trabalho, apontar as trajetórias leitoras de alunas
finalistas do curso do magistério profissionalizante de Ensino Médio/Escola Pública
Estadual, do município de Itapiranga, Santa Catarina. Para tanto, optou-se por uma
pesquisa diagnóstica de caráter qualitativo e investigativo, aplicou-se um questionário
com questões objetivas e dissertativas.
O universo da investigação, ora proposto, é compreendido por sete estudantes,
do primeiro semestre letivo de 2019, alunas da 4ª série do curso do magistério
profissionalizante do nível de Ensino Médio, de Escola Estadual, localizada no
município de Itapiranga, Santa Catarina, escola que completou 80 anos de história em
2018.
Atualmente, o curso de Magistério tem duração de quatro anos, nos dois
primeiros anos a grade curricular é comum aos demais cursos de Ensino Médio,
somente nos dois últimos anos contempla disciplinas específicas, direcionadas à área
pedagógica. As alunas ingressaram no curso do magistério profissionalizante no ano
de 2016 com vinte e seis (26) alunos, concluíram a 1ª série dezoito (18) alunos. A 2ª
série iniciou com quatorze (14) alunos, no percurso, os alunos trocaram de curso para
ensino médio noturno modalidade de ensino básico ou se transferiram para outras
Unidades Escolares. Iniciaram a 3ª série sete (07) alunas e 4ª série igualmente sete
(07) alunas. Tal evasão, talvez se explica pela falta de políticas públicas e de
assistências ao ensino público, gratuito e de qualidade, bem como, o desprestígio do
profissional da área da educação. Neste caso, o descrédito à profissão se torna
evidente na degradação e na desvalorização social do professor, fazendo com que
muitos jovens não queiram mais ser professores.
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Panorama: Leitura, literatura, ensino e formação do leitor
Etimologicamente a palavra literatura vem do latim litteratura que significa
escrita, gramática e ciência, forjada a partir de littera que significa letra. Para Vicent
Jouve (2012), no século XVI, a literatura designava a cultura do letrado, a erudição.
Para o autor, “ter literatura” é possuir um saber, consequência natural de uma soma
de leituras. Como a literatura supõe a afiliação a uma elite, a uma aristocracia do
espírito, o termo acaba, por deslizamentos sucessivos, vindo a designar o “grupo das
pessoas de letras.” (JOUVE, 2012, p. 29).
Em meados do século XX, a competência de ler tornou-se uma necessidade
social, como podemos observar no trecho a seguir:
Ler torna-se uma necessidade social e consiste, daí por diante, em apreender
a significação do texto escrito. O aumento do nível das qualificações em
virtude das necessidades da economia, a multiplicação e a diversidade dos
escritos que se disseminam na vida social impõem a necessidade de ir além
da simples decifração e de saber ler e compreender o significado tanto de
textos escritos simples quanto diversos e complexos. Torna-se indispensável
ler rapidamente, captar prontamente o sentido da palavra, da frase, do
parágrafo. “Ler é compreender” passará a ser o lema dos pedagogos. A
instituição escolar terá o dever de fazer com que todas as crianças saibam
ler. (HERELLOU-LAFARGE & SEGRÉ, 2010, p. 75).

Nas instruções oficiais de 1972, linguistas juntamente com pedagogos,
ressaltam a importância da linguagem, o domínio necessário da língua oral antes de
abordar a língua escrita. No entanto, para ler,
é preciso primeiramente saber falar, exprimir-se, comunicar-se, compreender o que
é dito e se fazer compreender, uma prática que se adquire primeiro no meio familiar
e prossegue no ambiente escolar. Exprimir-se, comunicar-se oralmente é um prérequisito de toda e qualquer aquisição escolar da língua escrita. (HERELLOULAFARGE & SEGRÉ, 2010, p. 77).

Subsequentemente, o aprendizado da língua mudou, chegou-se à conclusão de
que antes do que aprender a dizer frases, era preciso compreender a significação.
Segundo Silva (2011), aprender a ler ou a ler para aprender, o indivíduo executa
um ato de conhecer e compreender as realidades humanas registradas através da
escrita, acrescenta que, ao experienciar a leitura, o leitor executa um ato de
compreender o mundo. O propósito básico de qualquer leitura, portanto, é a
compreensão dos significados mediatizados ou fixados pelo discurso escrito, assim
sendo, a compreensão dos horizontes inscritos por um determinado autor, numa
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determinada obra ou época. Nesta perspectiva, o leitor “porta-se diante do texto,
transformando-o e transformando-se.” (SILVA, 2011, p. 50).

Para o autor,

compreender a mensagem é compreender-se na mensagem, portanto, ler “não só é
uma ponte para a tomada de consciência, mas também um modo de existir no qual o
indivíduo compreende e interpreta a expressão registrada pela escrita e passa a
compreender-se no mundo.” (SILVA, 2011, p.51).
De acordo, Larrosa (2003), a leitura nos constitui naquilo que somos e nos define
na vida social, como podemos observar a seguir,
Trata-se de pensar a leitura como algo que nos forma (ou nos deforma e nos
transforma), como algo que nos constitui e nos coloca em questão, naquilo que
somos. A leitura, portanto, não é apenas um passatempo, um mecanismo de evasão
do mundo real e do eu real. E não se reduz nem a um meio para adquirir
conhecimentos. Em primeiro lugar, a leitura não nos afeta no próprio lugar que
transcorre, em um espaço-tempo separado: em o lazer, ou em o instante que
precede o sono, ou no mundo da imaginação. Mas nem lazer, nem o sonho, nem o
imaginário se misturam com a subjetividade que rege a realidade, pois a "realidade"
moderna, o que entendemos por "real", se define justamente como o mundo
sensível e diurno do trabalho e da vida social. Mas isto nem sempre tem sido assim.
(LARROSA, 2003, p. 25 e 26).94

Nesta perspectiva de análise, textos literários não só refletem a identidade de
um povo, contribuem para instruí-la, e consequentemente, “a literatura concorre para
a composição de identidades coletivas, pois fecunda, nos leitores, o sentimento de
pertença, de que resulta maior comprometimento com a sociedade que eles fazem
parte.” (SARAIVA, MÜGGE & KASPARI, 2017, p. 22). Entendendo a leitura como
prática social, que promove o acesso ao acervo cultural e provoca reflexões sobre o
contexto em que está inserido,
A leitura promove o acesso ao acervo cultural de uma sociedade, que se inscreve
tanto no conteúdo quanto a estrutura do texto literário, ambos essenciais para a
atividade escrita. Logo, a leitura do texto motiva a criação de outros textos,
instalando-se o círculo infinito do ler, escrever, ler, uma vez que, como fenômeno
da linguagem traduz um universo ficcional, o texto provoca respostas do leitor,

94

Tradução livre das autoras.
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levando-o a manifestar-se sobre si mesmo e sobre o mundo e, consequentemente,
externar reflexões sobre o contexto sociopolítico e cultural em que vive. (SARAIVA,
MÜGGE & KASPARIN, 2017, p. 14).

De acordo com Rösing (2009), o fomento à leitura, à formação de leitores e
mediadores de leitura ainda se encontram com um longo percurso a percorrer. São
necessárias práticas leitoras para construir significados colaborativos, no qual o
pensamento conceitual e a imaginação leitora sejam socializados, para que estimulem
o leitor para a curiosidade e a descoberta das vivências e experiências existentes em
cada texto,
O fomento à leitura, à formação de leitores e à formação de mediadores de leitura
é um caminho longo a ser percorrido. Essa caminhada fica menos árdua quando
apresenta paradouros em que se observam pessoas lendo distintos materiais de
leitura, desejando compartilhar temas, recursos de linguagens, e, ainda, construir
significados colaborativamente. É uma forma eficiente de ampliar a curiosidade pela
descoberta dos mundos existentes no interior de cada texto, de cada livro em
particular, ou mesmo, de conteúdos apresentados em outros suportes não
tradicionais, como as revistas em quadrinhos, os mangás, ou textos impressos que
importam o formato hipertextual próprio da linguagem informatizada. (RÖSING,
2009, p. 14).

Porém, nessa proposição se faz necessário um levantamento de dados e tecer
reflexões que possam indicar caminhos para que a literatura e a leitura tenham espaço
garantido na escola, ações que possam “romper com os índices da competência
leitora dos brasileiros, por meio da imersão nos efeitos benéficos do contato com a
literatura.” (SARAIVA, MÜGGE & KASPARI, 2017, p. 19).
Metodologia: averiguação da investigação
O embasamento constitui-se por meio de estudos calcados em leituras teóricas
sobre leitura, literatura, formação do leitor e ensino. Decidiu-se pelo estudo de campo,
realizado pela aplicação de questionário semiestruturado com questões abertas,
fechadas, de múltiplas escolhas e dissertativas.
Em relação ao questionário aplicado, trata-se de um instrumento anônimo e
confidencial e que seguiu procedimentos éticos no tratamento de dados de pesquisa.
O questionário seguiu o modelo aplicado pelo Procad - Programa Nacional de
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Cooperação Acadêmica, sob coordenação de Cyntia G. Girotto (Unesp – Marília);
Fabiane Verardi Burlamaque (UPF); Maria Amélia Dalvi (Ufes); Renata Junqueira de
Souza (Unesp – Presidente Prudente), intitulada “Leitura nas licenciaturas: espaços,
materialidades e contextos na formação docente”.
Coleta de dados: o questionário
As perguntas contidas no questionário, circundam os aspectos relacionados ao
perfil leitor e às práticas e trajetórias leitoras das alunas do 4º ano do Magistério. A
coleta de dados, ocorreram no ano letivo de 2018, iniciou-se com um breve contato
com a turma e observação durante as aulas de disciplina Literatura Infantil e
Fundamentos Metodológicos do Ensino de Língua Portuguesa. Apresentou-se a carta
de apresentação para a direção no início do ano letivo de 2019 e no decorrer do
primeiro semestre de 2019 a aplicação do questionário durante duas aulas de 40
minutos cada.
Os questionários foram enumerados de 1 a 7, de caráter anônimo, para
preservar a identidade das alunas, portanto, suprimiu-se os nomes dos questionários
e eles foram nomeados por números. Após a tabulação, à síntese e à análise, seguiuse com as categorias de análise da pesquisa, demarcadas com a intenção de
conhecer o perfil leitor, práticas e experiências de leituras dessas alunas da 4ª série
do Magistério, bem como sua relação com a leitura, abrangendo dessa forma, nas
seguintes abordagens:
Perfil leitor
As alunas que compõem o corpus do presente trabalho, são todas do sexo
feminino, na idade de 17 e 18 anos, 05 já completaram 18 anos e 02 contam com 17
anos. Duas estudantes apontaram que a renda familiar é de até meio salário mínimo,
quatro alunas não souberam e uma assinalou possuir acima de cinco salários
mínimos. No que se refere à escolarização três alunas assinalaram: pais não possuem
ensino fundamental incompleto, uma possui ensino médio completo, duas ensino
superior incompleto e uma ensino superior completo. Notável, que a renda familiar
está relacionada com o grau de escolaridade.
Dando sequência, uma aluna assinalou que a língua materna é a alemã e as
demais assinalaram que a língua portuguesa é a língua materna. Quanto à religião
que frequentam, somente uma aluna assinalou ser evangélica, quatro são católicas e
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duas não frequentam nenhuma religião. De acordo com Retratos da leitura no Brasil
4 (2016), os livros lidos por iniciativa própria incluem leituras religiosas (que leem com
frequência trechos ou capítulos da Bíblia), em 2015, somam no geral 26%, na faixa
etária dos 14 aos 17 anos somam 20% e de 18 aos 24 anos somam 26%.
Contrapondo, no entanto, esses índices, de acordo com o questionário aplicado, todas
as alunas assinalaram não realizar leituras religiosas com frequência.
Assistimos na última década, com a tecnologia digital, uma revolução nas
formas de leitura, de acordo com Faila (2016), no que diz respeito ao acesso às
informações nos dispositivos para a comunicação, segundo a pesquisadora,
impactam de forma revolucionário tanto nas formas de leitura e escrita, ao acesso
como suporte e as formas de ler livros e conteúdo. Considerando os resultados do
questionário, seis alunas possuem computador em casa, somente uma aluna não
assinalou nenhuma opção, deixou em branco. Possivelmente, sentiu-se constrangida
em assumir não possuir computador, na atualidade para muitos jovens é primordial
possuir computador ou celular para estar constantemente conectado. Observou-se
que, a mesma aluna assinalou que a renda da família não ultrapassa a meio salário
mínimo por pessoa.
Na questão número 10, solicitou-se que informassem a quantidade de livros
impressos que possuem em casa: duas assinalaram não possuir livros em casa,
quatro assinalaram possuir até 20 livros em casa, uma aluna assinalou possuir mais
de 500 livros em casa. Evidenciou-se neste momento, a aluna que possui mais de 500
livros é a mesma na qual a família possui uma renda superior a 5 salários mínimos e
de grau de escolaridade maior. Nesta perspectiva, evidencia-se que, quanto mais
escolaridade e maior poder aquisitivo, maior incentivo à leitura. Segundo Faila (2016),
a ampliação do repertório de atividades de diferentes naturezas entre si, estão
“associadas à escolaridade e ao perfil de renda” (FAILA, 2016, p. 37), e acrescenta
que quanto maior escolaridade do indivíduo, maior será a “diversidade de materiais
lidos e a relação que ele estabelece com a leitura” (FAILA, 2016, p. 37). No entanto,
pessoas com “maior escolaridade tendem a ter maior habilidade leitora, o que lhes
permite desenvolver outras relações com a leitura para além do seu uso instrumental”
(FAILA, 2016, p. 37).
Concluída a fase de organização de dados e analisado o perfil de leitor,
procedeu-se à análise das seguintes categorias: leituras habituais e a trajetória leitora.
Leituras habituais
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Sobre as leituras habituais, o entendimento que se faz em relação às práticas de
leitura é que não existe um hábito diário, uma aluna destacou que efetua leitura de
jornal impresso diariamente; duas alunas que o fazem semanalmente; três que o
fazem raramente e uma que não lê jornal impresso. Quanto às seções que mais
interessam, quatro classificaram a parte cultural; três a seção dedicada ao
entretenimento, uma aos esportes e uma assinalou opção outros e descreveu que não
lia jornal impresso. Somente uma aluna marcou mais de uma opção. No âmbito da
leitura de jornais eletrônicos somente três destacaram que leem raramente e quatro
assinalaram que não leem jornais eletrônicos. No campo de maior interesse, três
apontaram Cultura, uma Economia, três Entretenimentos, uma Esportes, uma
assinalou outra opção e descreveu não ler jornal impressos e uma não assinalou
nenhuma opção, questão em branco. Considerando os resultados obtidos neste
campo, podemos concordar com Faila (2016) no que diz respeito sobre Por que os
brasileiros não leem?, na qual apontou que “60 % indicam dificuldade de compreensão
ou habilidade leitora” (FAILA, 2016, p. 36), possivelmente a realidade das nossas
alunas.
Em relação à leitura de revistas impressas, três marcaram que leem raramente
e quatro não leem revistas impressas. Dentre àquelas que costumam ler, uma
destacou somente a “Revista Veja”; uma apontou as revistas “Capricho”, “Teen” e
“Mundo estranho”; e cinco das pesquisadas deixaram essa opção em branco. A
respeito da frequência de leitura de revistas eletrônicas: duas leem raramente e cinco
não leem revistas eletrônicas. E não souberam citar nenhum título de revista
eletrônica, deixaram essa questão em branco, possivelmente por não conhecerem
e/ou não fazerem uso dessa ferramenta.
No tocante à frequência de leitura de livros impressos, somente uma lê
diariamente; uma lê semanalmente; quatro leem raramente e uma não lê livros
impressos. Instigadas a escrever sobre os livros lidos recentemente, podemos
destacar as seguintes obras: A importância do ato de ler , de Paulo Freire; As três
cores, de Ziraldo; O Juízo moral na criança, de Piaget; Mônica, de Ziraldo; Eu estou
pensando em acabar com tudo, de Iain Reid; A batalha do Apocalipse, de Eduardo
Spohr; Fora da lei, de Nora Roberts; A menina que roubava livros, de Markus Zusak;
A escola do bem e do mal, de Soman Chainani; Dezesseis luas, de Kami Garcia; A
menina submersa, de Caitlín R. Kiernan; Rangers, de John Flanagan;. Fábrica de
vespas, de Iain M. Banks; Labirinto, de A. C. H. Smith; A marca de Atena, de Rick

763

Riordan; O menino do dedo verde, de Maurice Druan; O que o sol faz com as Flores,
de Rupi Kaur; Como se tornamos professoras, de Roseli A. Cação Fontana; Fazendo
meus filmes, de Paula Pimenta; Sigmund Freud e Émile Durkheim, de Edgar Pereira
Coelho (org.); Dias melhores virão, de Max Lucado.
Outra questão abordada foi referente à frequência de leitura de livros eletrônicos,
uma lê diariamente; uma lê semanalmente; uma lê raramente e quatro alunas não
leem livros eletrônicos. Instigadas novamente a escrever sobre os livros lidos
recentemente, podemos destacar: Um toque de morte, de Luiza Salazar; Boa noite
estranho, de Jennifer Weiner; Não conte a ninguém, de Harlan Coben; A garota da
capa vermelha, de Sarah Blakey-Cartwrigth; O aprendiz, de Taran Mathasu;

A

inquisição, de Taran Mathasu; Corte de espinhos e Rosas, de Sarah J. Maas; A rainha
vermelha, de Victoria Aveyard; O livro de Cam, de Lauren Kate; Uma casa de chá em
Cabul, de Deborah Rodriguez; A princesa salva a si mesma neste livro, de Amanda
Lovelace; Piano vermelho, de Josh Malerman; O diário de Myriam, de Myriam Rawick,
Philippe Lobjois e Maria Clara Carneiro; After, de Anna Todd; Fallen, de Lauren Kate;.
e 03 alunas não responderam a questão, possivelmente não lembravam de nenhum
título, pelo tempo decorrido da última leitura realizada. Quanto aos livros (impressos
ou eletrônicos) que leem e qual categoria é predominante, na qual três alunas
apontaram ler frequentemente livros de ficção e quatro alunas não leem ou muito
raramente leem livros.
Em relação ao gênero ou temática dominante nas leituras no geral, foi pedido
para assinalarem uma ou mais opções, duas alunas assinalaram ler artigos
acadêmicos ou científicos; três leem fanfiction, três leem ficção científica, três leem
história maravilhosa ou fantástica; duas leem história policial; três leem literatura
infantil ou juvenil; três leem narrativas de horror e terror; três leem piada e demais
textos humorísticos; uma lê poema; uma lê postagem de rede social; duas leem
quadrinhos e duas leem romance. Em contrapartida, quanto às leituras espontâneas
(ou seja, que não são leituras obrigatórias, seja para estudo, trabalho ou outro motivo),
as

categorias

predominantes

foram:

duas

leem

espontaneamente

mais

frequentemente livros de ficção; uma lê espontaneamente de modo equivalente livros
de ficção e livros de não ficção; quatro não leem ou muito raramente leem livros
espontaneamente.
Com referência à formação do ensino fundamental, questionou-se se era
considerada uma leitora assíduo pelas pessoas próximas? Uma aluna respondeu:
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Sim, durante todo o tempo; cinco alunas responderam sim, mas apenas por algum
tempo e uma respondeu que não. Na questão seguinte perguntou-se: Atualmente, no
Ensino Médio, é considerado um leitor assíduo pelas pessoas mais próximas? Uma
apontou que: sim; duas alunas: Por algumas pessoas sim, por outras não. E quatro
apontaram que: Não. Somente uma aluna assinalou que lê sempre quando está de
férias, três leem raramente quando estão de férias e três leem diariamente quando
estão de férias.
A pesquisa Retratos da leitura no Brasil 4 (2016) aponta que “54% dos
brasileiros não leem literatura e apenas 9% leem frequentemente por vontade própria,
quando considerados textos literários recomendados pela escola, o índice altera para
65%, e apenas 5% de leitores assíduos.” (SARAIVA, MÜGGE, KASPARI, 2014, p.
19). Tais dados, como também da pesquisa em questão, demonstram que se fazem
“necessárias ações que possam romper com os índices da competência leitora dos
brasileiros, por meio da imersão nos efeitos benéficos resultantes do contato com a
literatura.” (SARAIVA, MÜGGE, KASPARI, 2017, p. 19).
No momento subsequente, indagou-se que citassem, algum fato, sujeito,
objeto, espaço, prática, experiência ou rotina que tenha sido relevante para a trajetória
de leitor: Uma aluna apontou que “Não esteve presente na minha infância”, outra
descreveu “Ter começado a ler depois de ir tirar férias na casa da minha prima que lê
muito e me recomendou alguns títulos”, uma descreve que lembrava da professora do
ensino fundamental, e as demais deixaram a questão em branco. Os resultados
apontam para ausências de alternativas metodológicas no ensino de leitura no período
de escolarização, principalmente na Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino
Fundamental, somente uma aluna mencionou a professora do ensino fundamental.
Evidencia-se uma falha neste período tão essencial para a formação do leitor.
Em consonância com os dados expostos, questionou-se, na pesquisa, as
dimensões valorizadas na leitura, na qual pediu-se que classificassem de 0 a 9 às
dimensões que a leitura pode assumir, sendo que 0 equivale a nada importante e 9
equivale a muito importante. Pedimos que não repetissem nenhum número. A
classificação deveria se basear em sua experiência de leitor.
As dimensões valorizadas na leitura, apontadas com maior importância pelas
alunas e

com base em sua experiência de leitor, podemos observar no quadro

anterior, Tabela 1: 15% - Ativa, mobiliza e desenvolve capacidades cognitivas; 15% Contribui para a formação crítica ou moral; 14% - Proporciona prazer; 13% - Contribui
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para a formação emocional ou psicológica; 13% - Proporciona o sucesso profissional;
12% - Socializa conhecimentos; 11% - Participa da ação política e da formação de
opiniões e somente 8% - Facilita a integração ou identificação com sujeitos
semelhantes a nós. Após análise de dados, percebe-se que as questões com maior
apontamento das alunas finalistas do Magistério, evidenciam o uso da leitura afim de
formação pessoal e profissional.
Com o propósito de averiguar as preferências de leituras, solicitou-se que
indicassem um livro, título ou um autor que as tivesse deixado interessadas ou
sensibilizadas em particular, bem como que justificassem a indicação, de acordo ao
quadro a seguir. Cinco alunas citaram que leram pela última vez, há menos de um
ano e duas alunas leram pela última vez entre 1 e 2 anos. Dando sequência, solicitouse que indicassem um livro – título e/ou autor que tenham interessado e/ou
sensibilizado elas, justificando porquê da sua indicação, observamos na tabela a
seguir:
Indique um livro (título e autor) Justifique sua indicação.
que

o

tenha

interessado/sensibilizado

em

particular.
Aluna 1

Meu primeiro livro e possui uma história que

O chamado de monstro, de Patrick faz querer ler sempre mais.
Nees.
Aluna 2

Me chamou muita atenção pelo enredo e pela

O aprendiz, de Taran Matharu.

forma de escrita.

Aluna 3

O personagem tem autismo e vivencia as

O menino que desenhava monstros, coisas de uma forma diferente das demais
de Keith Donohue.

pessoas.

Aluna 4

Ela adorava ler e em seguida ela montou uma

A menina que roubava livros, de biblioteca.
Markus Zusak.
Aluna 5

O conhecimento do eu.
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O mundo de Sophia, de Jostein
Gaarder.
Aluna 6

Me fez refletir sobre diversas atitudes e me

After, Anna Todd.

proporcionou prazer.

Aluna 7

Em branco.

Em branco.
Tais dados corroboram a pesquisa de Faila (2016):
Os livros mais lidos hoje pelos jovens costumam estar associados a fenômenos
culturais que não se limitam a um dado livro, mas envolvem adaptações e recriações
as mais variadas, abarcando filmes, vídeos, peças teatrais, música, videogames,
moda, HQ, TV, sites, espetáculos multimídia, aplicativos, enfim, uma grande
diversidade de produtos que vinculam cultura e consumo e convidam
permanentemente à múltipla fruição e ao trânsito entre linguagens e suportes,
fundindo-se variadas modalidades. Frequentemente esses livros são traduções, em
sua maioria produzidos pela indústria cultural de língua inglesa (norte-americana e
britânica), difundidos em meio a economias globalizadas. (FAILA, 2016, p. 89).

Trajetórias leitoras
Referente ao papel das instituições e mediadores de leitura, requisitou-se que
classificassem a importância que atribuem para cada um dos agentes em distintas
instituições, em relação à sua formação como leitor, utilizando a seguinte escala: 1 nada importante, 2 - pouco importante, 3 – importante, 4 - muito importante.

Figura 2
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Figura 3

Figura 4

A aproximação e o gosto da leitura ou o afastamento do leitor do texto literário
dependerão, das interações experenciadas na trajetória de vida em diversos
instâncias, por isso, a importância em compreender dessas interações na formação
do leitor ou não-leitor. Conhecer o universo de formação leitora, os mediadores e as
práticas de leitura que fazem parte da vida do sujeito são uma forma de compreender
suas ações no processo de “escolarização literária”, para, assim, depreender
melhores estratégias de formação profissional. Outrossim, após a coleta de dados,
podemos observar na Figura 2, o papel das instituições mediadoras, no que tange
Escola, 23% apontam o professor como mediador, 20% Autores/ilustradores que
visitam a escola e apenas 19% bibliotecários. Talvez se justifica, que as escolas
públicas não possuem bibliotecários e somente algumas escolas, com projetos
específicos, como Ensino Médio Inovador/Ensino Médio Integral, contam com um
professor formado em letras que atua como orientador de leitura. Já na Figura 3, o
papel das instituições formadoras de leitura – Família, o Pai/padrasto soma 24% de
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relevância neste processo, a Mãe/madrasta apresenta 23%, pouco menor, talvez
esteja mais envolvida em afazeres domésticos, e 4% apontaram que ninguém auxiliou
ou teve relevância neste processo de formação de leitura. Ao final desta observação,
Figura 4, o papel das instituições formadoras de leitura em outros espaços, os
Conteúdos de publicidade de livrarias, editoras, etc., somam 27% de relevância, e
Rádio ou TV totalizam 18%. Tais dados são surpreendentes, mas nada de surreal,
sabemos que nossas crianças e jovens são constantemente influenciados pelas
propagandas e mídias.
Tais dados apontados confirmam, que Hauser (1977) defende, quem existe uma
relação de natureza dialógica entre a obra de arte e o leitor, e só é concretizada a
partir das ações dos mediadores sociais. As inúmeras instituições ou instâncias
formadoras de leitura são que proporcionam a existência de uma possível relação
entre obra/leitor, assim como, por exemplo:

editoras, livrarias, revistas, jornais,

televisão, biblioteca, a família e a escola.
Dada a importância da escola como mediadora de leitura, buscou-se realizar a
pesquisa nesse âmbito, com alguns sujeitos envolvidos neste processo de formação
do leitor, que estão buscando a formação e são, possíveis, futuros professores. Visto
que a escola se constitui, num espaço social que apresenta maior perceptibilidade
para se delinear a construção do horizonte de expectativas. Em suma, podemos
observar que a formação de leitores neste contexto é dificultada por uma série de
aspectos, principalmente pelo fato da leitura ser feita de forma mecânica sem dar a
devida atenção aos aspectos compreensivos que buscam desenvolver a autonomia e
competência leitora. Além disso, associar o livro como ferramenta de trabalho
pedagógico e ainda a utilização do instrumental de leitura para aprendizagem de
diversos conteúdos em diversas disciplinas. À escola cabe essa tarefa, de formação
de formação, porque ela representa a única possibilidade, para a maioria da
população brasileira, de acesso à leitura, sobretudo a de natureza literária.
De fato, para Hauser (1977), os mediadores de leitura assumem um papel
importante neste processo de constituição ou não do diálogo entre autor/obra/leitor,
porque a obra de arte é uma construção dialética, essa conversa entre autor e público
só ocorre mediante uma ação recíproca. O autor salienta, ainda, que, o público deixa
de ter uma atitude passiva para assumir a de interlocutor. Enfim, a obra de arte situada
numa perspectiva dialógica só existe a partir da recepção, a qual só se concretiza por
meio das instâncias mediadoras.
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Considerações finais: caminhos para fortalecer a relação do leitor com a leitura
A literatura no caráter formador, segundo Burlamaque, Martins e Araújo, faz com
que as crianças “apreciem a essência da arte literária, possibilitando uma inter-relação
com seu cotidiano.” (BURLAMAQUE; MARTINS e ARAÚJO, 2011, p. 81). Quanto
mais oferecermos literatura às crianças, mais elas estarão “capacitadas a entender o
texto, a interpretar, a valorizar e a ativar os seus intertextos constituídos para o
desenvolvimento de uma competência literária.” (BURLAMAQUE; MARTINS e
ARAÚJO, 2011, p. 81). No entanto, o objetivo da educação literária é, em primeiro
lugar, segundo Teresa Colomer (2007), o de “contribuir para a formação da pessoa,
uma formação que aparece ligada indissoluvelmente à construção da sociabilidade”
(COLOMER, 2007, p. 31) e, para ela, essa interação é realizada através da
“confrontação com textos que explicitam a forma em que as gerações anteriores e as
contemporâneas abordaram a avaliação da atividade humana através da linguagem.”
(COLOMER, 2007, p. 31).
Partindo desse pressuposto, a partir do momento em que o leitor percebe o
significado da leitura, ele é capaz de realizar referências. Desse modo, torna-se
perceptível, que o letramento literário deveria ser algo constante nas nossas escolas,
pois ajuda no desenvolvimento crítico do leitor, pois a literatura tem o poder de
transformar e humanizar.
Se o livro pode ser um veículo de transmissão de conhecimento e de saberes,
precisamos ter bem claro que também é uma obra de arte, uma vez que trabalha o
lúdico e o estético. Os professores devem levar em consideração a qualidade das
obras que estão ao seu dispor, adequando os textos e ilustrações às várias fases do
desenvolvimento da criança. Necessitamos que as crianças sejam guiadas e
conduzidas por mãos competentes neste processo do conhecimento, na qual elas
estão expostas a múltiplas experiências estéticas, midiáticas e elas ainda não têm
condições de sozinhas, fazerem uma seleção de qualidade. O professor, neste
momento, age como mediador, transforma saberem em conhecimento.
Existindo toda uma política pública em torno dos livros, ainda se verificou que o
processo de formação do leitor docente sofre efeitos consideráveis na prática
pedagógica, é que nos mostra a pesquisa, sendo que somente cinco das alunas
atribuem muito importante o papel do professor na formação do leitor. Outrossim, tal
análise nos possibilitou constituir uma reflexão sobre a necessidade de estudo e
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formação continuada para os professores que atuam principalmente na Educação
Infantil, Séries Iniciais e no Curso do Magistério para garantir a formação do leitor
criança. Constatou-se que as alunas não leem o considerável e exteriorizam uma
relação frágil com a leitura.
No entanto, faz-se necessário repensar as práticas de leitura desenvolvidas
nos espaços escolares, bem como o papel da biblioteca no projeto político-pedagógico
das escolas, transformando-a em um espaço de convivência, de reflexão, de
socialização e de fomento à leitura. Frente ao desafio do nosso tempo, a formação de
leitores, delegamos “a importância do professor como mediador da leitura de textos
literários e confere ao aluno a possibilidade de integrado ao universo da ficção
artística, torna-se apto a reconhecer a diversidade e a riqueza de sua cultura e, em
decorrência desse conhecimento, se comprometer-se com ela.” (SARAIVA, MÜGGE
& KASPARI, 2017, p.13).
Após averiguar o perfil leitor e as trajetórias leitoras das alunas finalistas do curso
de Magistério nos surpreendemos com os dados, mas nada de tão surreal, muitos
fatores derivam de uma realidade, que apontam para ausências de metodologias do
ensino da leitura. Outrossim, entendemos que essa perspectiva teórico-metodológico
é pertinente, pois constatamos, que são necessários incentivos à formação de
professores, que estes devem estar capacitados e seguros de sua formação e de sua
prática/competência/comprometimento para aplicar dinâmicas de leitura, de modo
que, o aluno vai além da compreensão linear das histórias, a fim de, descobrir seus
múltiplos significados, numa prática contínua, mantendo aceso o espírito investigativo
e de descoberta um convite a descobrir o gosto pela leitura. Não há dúvidas que de
que a mediação do professor, bibliotecário, família, editoras ou demais agentes de
leituras, são de suma importância para despertar o interesse da leitura.
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VIAJANDO COM E NAS PALAVRAS – FORMAÇÃO DE LEITORES NA
EDUCAÇÃO BÁSICA
Profa Doutora Rosetenair Feijó Scharf
O leitor abre o livro, vai lendo, lendo e, quando vê, já está
mergulhado na paisagem. Pensando bem, ler é como
viajar para outro universo sem sair de casa. Caminhando
dentro do livro, o leitor vai conhecer personagens e
lugares, participar de aventuras, desvendar segredos,
ficar encantado, entrar em contato com opiniões
diferentes das suas, sentir medo, acreditar em sonhos,
chorar, dar gargalhadas, querer fugir e, às vezes, até
sentir vontade de dar um beijinho na princesa.
(Ricardo Azevedo)95

Introdução
Vamos tratar aqui de uma biblioteca que tem um espaço não apenas para
empréstimo e troca de livros. Atividades de leitura e contação de história também são
realizadas neste local. Apesar da distância, a disposição dos estudantes em vir para
a Biblioteca Escolar e Comunitária (localizada no centro de educação continuada da
Prefeitura de Florianópolis), de ônibus e se envolver nas atividades de leitura, nos
chama a atenção para contar sobre esses vários momentos neste espaço literário.
Tudo começa com a atuação do adulto contando histórias infantis para as
crianças que ainda não sabem ler, incentivando-as à leitura. Todas as crianças
gostam de histórias. Isso parece estar relacionado ao fato das histórias falarem de
coisas muito próximas da sua vivência cotidiana. Quando leem, ou escutam histórias,
as crianças entram em contato com um universo rico e vasto, onde estão presentes a
vida e a cultura de famílias e comunidades, sentimentos e relações entre pessoas e
coisas do mundo.
Ao longo da maior parte da história da humanidade, os contos de fadas, os
mitos e as lendas têm tido papel fundamental na formação das crianças. Para que
uma história prenda a atenção da criança deve entretê-la e despertar sua curiosidade.
As histórias são espaços amplos de significações abertas às emoções, ao sonho e à
imaginação; além disso, elas fornecem às crianças elementos para o desenvolvimento
do seu conhecimento literário, histórico, social, cultural e a construção de conceitos.
95

Poema de Ricardo Azevedo, o livro. São Paulo, Editora Saraiva, 2005.
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A experiência infantil de contato com os livros deve, pois, anteceder a idade
escolar. Podemos dizer que a criança deve descobrir o prazer da leitura muito antes
de aprender a ler.
A história é contada pelo adulto, por vezes, com o intuito de enfatizar
mensagens, transmitir conhecimentos, disciplinar; usa-se fazer chantagem: “se
ficarem quietos, conto uma história”, "se isso”, "se aquilo...”, quando o que funciona é
o inverso. A história aquieta, serena, prende a atenção, informa, socializa, alegra,
tranquiliza, educa. O compromisso do narrador é com a história, enquanto fonte de
satisfação de necessidades básicas das crianças.
A história não acaba quando chega ao fim: ela permanece na mente da criança,
que a internaliza como se fosse um alimento da sua imaginação. Por isso, quem
sugere a leitura, sobretudo o adulto, deve propor atividades de enriquecimento, pois
elas ajudam a trabalhar esse alimento num processo de associação a outras práticas
artísticas e educativas. A história funciona como um agente desencadeador de
criatividade.
Formação de leitores
Enquanto a criança não sabe ler, o papel do adulto se torna indispensável, pela
ajuda que pode dar aos futuros leitores tanto na fase escolar quanto na fase adulta.
Enfim, é ele que incentivará o ato de ler. Para isso, precisamos pensar na organização
desse espaço literário.
Educação Infantil

Ensino Fundamental
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O projeto Viajando com e nas palavras: A formação de leitores na Educação
Básica tem como objetivo geral: “Possibilitar na biblioteca escolar e comunitária uma
ação dinamizadora de leitura e contação de história às Unidades Educativas que
promovam experiências significativas, que busque oportunizar o desenvolvimento da
estética, das sensações de fantasias, imitações, emoções, aventuras, fruição do texto
literário e criatividade”.
As nossas ações foram de planejar e propiciar momentos de interação, na
contação e leitura de história na Biblioteca para as unidades educativas da
educação Infantil e Ensino Fundamental, apresentando a importância e
possibilidades de literatura. Após uma contação de história um estudante do sexto
ano ressaltou: “a imaginação é muito importante, pois estou com vontade de
escrever uma história depois desta história”. Outro também verbalizou: “Será
verdade que os animais vão ajudar o menino só porque ele os ajudou pelo
caminho?” Já as crianças da educação infantil interagem durante a história. Uns dão
opinião para o desenvolvimento, os bebês se levantam do lugar e vem mexer nos
instrumentos ou até ficar mais perto da história. Os adultos se emocionam com o
enredo e também curtem os movimentos e sonoridades. Quanto mais
oportunizarmos experiências literárias, mais criativos e inventivos serão. É preciso
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envolver os estudantes, as crianças e os adultos no mundo da fantasia e da
imaginação.
Vygotsky, com o livro Imaginação e criação na infância (2009), trata da relação
entre imaginação e realidade e mostra a importância da experiência, tendo em vista
que é nela que a imaginação se apoia como também a experiência apoia-se na
imaginação. A imaginação baseia-se em toda a atividade criadora, manifestada em
todos os campos da vida cultural. O autor se refere à atividade criadora como a
atividade humana por meio da qual se cria algo novo. Para criar algo novo é preciso
ter uma experiência anterior. "É essa capacidade de fazer uma construção de
elementos, de combinar o velho de novas maneiras que constitui a base da criação".
(VYGOTSKY, 2009, p. 17).
Segundo Vygotsky, todo indivíduo é capaz de criar, sendo que, na infância, a
criação é proporcionada, principalmente, por meio dos jogos, brincadeiras e das
atividades teatrais, fato que o levou a afirmar que o adulto, na relação com a criança,
teria que tentar ser o sujeito mais experiente e mais criativo.
Por acreditarmos na importância da prática pedagógica com literatura como
forma de arte e fonte de cultura, a professora e assessora de projetos literários
juntamente com a equipe da biblioteca e o Departamento Biblioteca Escolar e
Comunitária (DEBEC), vem implantar um projeto de leitura e contação de história na
biblioteca na qual as Unidades Educativas da Rede Municipal de Florianópolis farão
parte deste processo. O projeto contempla todas as instituições da Educação Básica
da Rede Municipal de Florianópolis, com o propósito de desenvolver um trabalho de
contação de histórias e leitura de várias literaturas com as unidades educativas. O
Departamento de Biblioteca organiza um espaço literário para que as unidades
educativas possam conhecer o acervo, escutar histórias e leituras de várias narrativas,
promovendo às crianças e adolescentes momentos de expressividade corporal e
ampliação do repertório linguístico, literário e cultural.
Todas as quartas feiras no período matutino e vespertino recebe-se neste
espaço uma a duas turmas de escolas e de núcleo de educação infantil para
participar de atividades literárias. E assim, toda semana tem visitação na biblioteca –
que passou a ser um espaço necessário ajudando o professor a conscientizar,
dinamizar e incentivar o estudante no processo de aprendizagem da leitura. As
bibliotecas não pode ser um local onde os estudantes cumprem castigos, local para
onde mandam os indisciplinados, transformando-o em espaço de repressão e
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correção. Como gostar deste lugar? Como aproveitar bem este espaço? Que tempo
é esse? Foi preciso juntamente com todo o departamento pensar neste lugar, onde
os estudantes e crianças seriam recebidos. O que se faz necessário ter neste lugar
para atrair estes sujeitos? Como deve ser um espaço de literatura para atender dos
bebês aos jovens, adultos da comunidade e professores da rede. As perguntas
eram muitas. A vontade maior ainda, de trazê-las para essa biblioteca. Então o
departamento coloca a mão na massa, reorganizando as estantes, os livros, as
almofadas, os tapetes, pensando neste espaço como um lugar aconchegante para
atrair o leitor à leitura.
Quando o espaço estava organizado abriu-se para a rede municipal o convite
para estar neste lugar. Os agendamentos foram e ainda são feitos por email, na qual
cada unidade vai sendo agendada para vir à biblioteca com o ônibus fornecido pela
secretaria de educação. Por email os diretores, professores e/ou bibliotecários
expõem os seus projetos e intenções de trabalhos literários que vem desenvolvendo
na sua unidade educativa. A partir do diálogo travado com a instituição organizam-se
as ações na biblioteca promovendo momentos com as várias linguagens e formas
literárias, com o propósito de enriquecer e ampliar o acervo literário de crianças,
estudantes, professores e bibliotecários.
Chegando à biblioteca, as crianças são recebidas pelas professoras e
bibliotecárias com uma sonoridade instrumental para que entrem na biblioteca e
sintam o espaço como um lugar especial. É realizada uma conversação sobre esse
espaço literário. A bibliotecária a auxiliar de biblioteca e professores que fazem parte
deste lugar formam uma equipe de profissionais que dão apoio ao planejamento e
execução dessa ação.
Neste espaço acontece contação de histórias buscando apresentar vários
contos de diferentes etnias e gêneros com vistas à ampliação de escolha de textos
pelas crianças e estudantes. Como afirma Matos (2005, p. 1):
Os contadores de histórias são guardiões de tesouros feitos de palavras,
que ensinam a compreender o mundo e a si mesmos. Eles semeiam sonhos
e esperanças. São carinhosamente chamados de gentes das maravilhas
pelos árabes. Eles contam histórias de príncipes e gênios do mal, animais
encantados e heróis que passam por difíceis provações para merecera
princesa, de velhos sábios e de bruxas, de animais que falam e agem como
humanos.
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O contador de história responsável por este processo está sempre organizado
para receber crianças, estudantes, jovens e adultos neste espaço da biblioteca.
Recebe-se neste local criança de dois anos a estudantes dos anos iniciais e finais
do ensino fundamental. Muitos professores e supervisores vêm nesta biblioteca para
ampliar o seu repertório literário, a partir do acervo disponível. A troca de
conhecimento entre os profissionais é de muita importância neste processo.
Nesta proposta é preciso estar aberto para dar oportunidades, incentivar,
orientar, expor materiais, apresentar diversidades de literatura, espaço e tempo à
disposição da criança e provocando-a as criações e produções culturais.
Foram planejados momentos de leitura de poemas e de histórias, utilizando as
diversas linguagens e formas literárias. Criaram-se espaços de interação e autonomia,
que conduziram a criança e o adulto ao interesse pelos autores e à fruição do texto
literário. Foram promovidos momentos de experiências que propiciaram o
desenvolvimento das sensações de fantasias, imitações, emoções, mágicas,
aventuras, brincadeiras e criatividades. Benjamin (2002) enfatiza que o conhecimento
obtido por meio da experiência ele se acumula, se prolonga, se desdobra, como uma
viagem que o sujeito vai sedimentando as coisas com o tempo, estabelecendo um
fluxo, alimentando a memória. “Cada uma de nossas experiências possui
efetivamente conteúdo” (2002, p. 23).
A criança tem seus próprios interesses e o adulto orienta – muitas vezes
direciona mais rigidamente –, mas o prazer da leitura vai fluir do próprio estudante.
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Biblioteca: que espaço e tempo é esse?
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A biblioteca é e sempre será um espaço escolar, social e fundamental. Fala-se
muito da importância da leitura e do incentivo que o professor deve proporcionar em
sala de aula, mas esquece-se que é preciso dar atenção às bibliotecas escolares e
seu acervo de livros e periódicos.
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O ato de ler e contar histórias cria uma ligação próxima à imaginação e à
literatura, assim como, alarga o repertório cultural e a criatividade. É contando história,
lendo para as crianças e adolescentes várias narrativas, apresentando diversos
gêneros literários que vamos proporcionar o desenvolvimento da linguagem oral,
escrita e apreciação dos gêneros literários.
Nelly Novaes Coelho (2002), por sua vez, aduz que a literatura, apresentada
ao ser humano desde a sua infância, torna-se um elemento significativo na sua história
de vida, que irá se compor de outras histórias lidas. Esse percurso de narrativas estará
presente em toda a sua vida. Surge na infância e se afirma no sujeito adulto. Afirma
que a escola deve ser o lugar de incentivo à formação de leitores, ação que
preencheria uma lacuna existente na construção desse sujeito/leitor.
Precisamos ter claro que é essencial seduzir as crianças desde cedo no mundo
literário. Acreditamos nas experiências enriquecedoras com textos literários, que o
mais importante está em ler para as crianças, fazê-las perceber o texto, recitar
poemas, ter uma prática de leitura regular, pois isso criará uma sistematização
literária.
Walter Benjamin (2002) ressalta a preocupação em resgatar a dimensão
expressiva da linguagem, dimensão esta que vem perdendo espaço no mundo
moderno e não apenas como uma linguagem como veículo de informação. É
necessário resgatar a linguagem da expressão, trazendo a ludicidade tão falada e tão
pouco trabalhada nos espaços da educação, possibilitando o fazer artístico, criativo e
significativo. Para ele a criança se envolve na imagem, nas palavras criativas da
história, na fantasia, de forma expressiva e imaginativa.
Por meio dos livros, as crianças entram em contato com uma representação do
mundo construída por meio das imagens e das palavras, que definem, conjuntamente,
os seus significados e valores. Quando lemos para as crianças elas aprendem,
imaginam coisas diversas e essas sensações perpassam pelos sentidos. A criança
deflagra diferentes enredos enriquecendo a sua fantasia e linguagem.
Parafraseando Pierre Bourdieu (1998), há mudanças em um texto no momento
em que se altera o mundo social em que ele está introduzido. Em outras palavras, ao
entrar na esfera da educação, um texto se altera e se transforma permitindo diferentes
significados. No contexto da leitura e contação de histórias as crianças e adolescentes
escutam diferentes narrativas, aproximam-se dos enredos e dialogam com o texto.
SILVA (1996) salienta que a leitura está presente em todas as áreas do
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conhecimento e na vida do ser humano, ela é uma forma do homem se situar no
mundo dinamizando-o. O livro permanece ainda hoje como a forma mais importante
para a criação, a transmissão e a transformação da cultura. Dadas as suas condições
de produção e manuseio, é o recurso didático mais utilizado para o desenvolvimento
do conhecimento no meio escolar.
Conversando com os estudantes, descobri o que lhes atrai na leitura. A criança
procura ler livros que tenham alguma relação com a sua vida, com os seus interesses,
ou ainda traga algo de que precise no momento. É necessário, diz Foucambert (1994),
que o adulto crie condições de uma prática de leitura em que o ponto a preocupar não
seja a formação do alfabetizado, mas a formação do leitor. A escola precisa refletir e
entender como se processa a leitura. Silva confirma que “ler é, em última instância,
não só uma ponte para tomada de consciência, mas também um modo de existir no
qual o indivíduo compreende e interpreta a expressão registrada pela escrita e passa
a compreender-se no mundo”. (1996, p. 45).
Precisamos de leitores que conheçam na literatura o seu valor social e que,
acima de tudo, aprendam a falar com o texto e, por meio dele, estabeleçam reflexões
para a vida; que também encontrem nas suas leituras oportunidades de prazer e de
lazer. Há algum tempo o leitor era instruído apenas para decodificar sinais gráficos,
por meio de questionários, resumos ou preenchimentos de fichas de leitura. Hoje se
busca o leitor criador, crítico e contestador. Não se quer mais o texto decodificado e
sim recriado e ampliado. Para isto poder acontecer precisamos de um novo
encaminhamento na leitura.
A biblioteca deve ser mais um espaço e um tempo qualificado dentro da escola
que permita aos estudantes construírem e produzirem coletivamente o conhecimento.
É o lugar onde podem experimentar sem que a leitura seja imposta. Como afirma
Bernadete Campello:
A biblioteca é um lugar de construções, compreensões e conhecimentos,
ensinando-os a pesquisar, a identificar ideias pertinentes, analisar, sintetizar
e avaliar informações, a estruturar e organizar ideias, a desenvolver pontos
de vista, tirar conclusões e ter opiniões próprias. (2012, p. 29).

O bibliotecário competente saberá orientar o leitor nas suas dúvidas ou desejos
de leitura, sugerindo-lhe com habilidade um bom texto para uso ou consulta
necessário ao trabalho escolar ou ainda, leituras capazes de ajudá-lo a soltar a
imaginação e de diverti-lo. Como nos lembra Gilka Girardello (2007), sonhamos por
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meio dos textos, devaneamos, lembramos, desejamos, desesperamo-nos, odiamos,
criticamos, aprendemos e muito mais, no contato com a obra, pois, é o texto que vai
oportunizar muitas fantasias e imaginações. Ouvir histórias é algo fundamental para
a criança e estudante, pois por meio delas dará asas à imaginação, organizará um
mundo de ideias e experiências que enriquecem seu conhecimento.
É a biblioteca que dará oportunidade de opções de leitura, facilitando a livre
escolha da criança e promovendo o contato agradável com os livros. As crianças
devem frequentar a biblioteca desde cedo, ela deve ser um espaço onde o estudante
pode ficar mais a vontade, sentado nas cadeiras ou em almofadas na posição
preferida.
A biblioteca precisa ser o local de encontro para o caminho da leitura, um local
onde a leitura a contação de História se dá de forma atraente. A criança, o estudante
irá à biblioteca atraída pelo jornalzinho, pelos jogos, pela hora da leitura, pela contação
de história. Uma biblioteca com um espaço de troca e convívio.
Considerações finais
Toda essa estratégia visou não apenas a estar com a criança, estudante e
professores, mas a favorecer-lhes um contato maior com a literatura, com as
linguagens oral, escrita e corporal. Oportunizou o desenvolvimento da estética, da
criatividade e da imaginação. Pudemos observar crianças divertindo-se muito com o
jogo poético, linguístico. A participação, as expressões, as falas e posturas das
crianças e estudantes nos ajudavam a avaliar a nossa ação literária e a melhorar o
nosso olhar para a biblioteca. O produto final foi menos importante do que o processo
da leitura e da performance.
A partir disso, podemos concluir que, sem dúvida alguma, a literatura
desempenha um papel importante, tanto no plano individual como no coletivo. A
pessoa que lê está contribuindo para o seu enriquecimento pessoal e para a sua
compreensão de mundo. O trabalho com a literatura possibilita a reflexão e a tomada
de posição. Constatamos que a literatura é um exercício permanente de
entendimento, de formação do olhar sensível e crítico sobre a realidade.
Estamos vivendo um período em que a literatura vem ganhando cada vez mais
espaço na área acadêmica, na educação infantil, nos ensinos fundamental e médio,
na imprensa e na preocupação dos pais em torno do prazer pela leitura.
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Não é fácil a construção do leitor crítico; precisamos investir na leitura não
apenas com o objetivo de ascendermos socialmente, mas para não sermos
cidadãos acomodados e nem vivermos na ignorância do saber. Cabe aqui a atuação
do professor em mostrar à criança que queremos uma sociedade mais do que
leitora: precisamos ensiná-lo a ler criticamente.
Estamos vivendo em um contexto social onde existem muitas crises e ideias
antagônicas; a presença de leitores críticos é uma necessidade imediata para que
os processos de leitura e os processos de ensino da leitura possam ter ligação com
um projeto de transformação social. Deve a escola e o espaço de biblioteca estar
dispostos a ajudar nessa transformação social, tornando-se um espaço privilegiado
ao encontro da leitura crítica e significativa, um encontro do livro com o leitor.
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CIRANDAS LITERÁRIAS
Fabiola Chafin Gomes de Pinho
(UNEB)
Rosângela da Luz Matos
(UNEB)
Raquel Maciel Paulo dos Nnjos
(UNEB)
Este texto apresenta uma problematização sobre as implicações que a
experiência da leitura literária provoca em jovens estudantes matriculados e egressos
nos anos finais do Ensino Fundamental da Escola Municipal Virgínia Reis Tude, no
município de Camaçari, Bahia.
A pesquisa caracterizou-se por promover a leitura de textos literários e apoiar a
produção de diferentes fanzines e livros artesanais dando ênfase para valores,
saberes e linguagens praticadas pelos jovens, a partir do desenvolvimento de Cirandas
Literárias, aqui apresentadas conforme as orientações dos Círculos de Leitura
desenvolvidos por Gonçalves (2014), que por sua vez foram pautados em adaptações
de Yunes (1999) e Cosson (2006).
O percurso da pesquisa apoiou-se na natureza descritiva e explicativa seguindo
os pressupostos de Gil (2008), entretanto percorreu também caminhos de intervenção,
pautados em Barbier (2007). Em relação ao desenho de estudo desenvolveu-se uma
pesquisa aplicada, contudo utilizaram-se alguns argumentos da pesquisa ação, uma
vez que se trata de um estudo cujo caráter também é de intervenção.
A abordagem desta pesquisa definiu-se por qualitativa. Gerhardt e Silveira
(2009) dizem que este tipo de abordagem está centrada na compreensão de
fenômenos que se dão no âmbito das relações sociais, acolhe elementos subjetivos
do objeto investigado e identifica particularidades de uma realidade específica.
A pesquisa contou com o apoio de seis graduandos vinculados à Iniciação
Científica do curso de Psicologia do Centro Universitário Jorge Amado – Unijorge.
Também teve com a colaboração de dois mestrandos vinculados ao Programa de PósGraduação em Gestão e Tecnologia Aplicadas à Educação - GESTEC da
Universidade do Estado da Bahia - UNEB, os quais possuem pesquisas que dialogam

786

com a cultura escolar, a juventude contemporânea e seus desejos. Além da
orientadora da pesquisa que também participou da empiria96.
Conforme preconiza Barbier (2007) no processo de pesquisa-ação o diálogo
entre os pesquisadores precisa ser continuado, processual e aberto a escuta dos
outros. Dessa forma, os procedimentos de ação no campo empírico foram discutidos,
concebidos, analisados e avaliados coletivamente, com o intuito de retomar, redefinir
e reinventar o percurso, caso fosse necessário.
Neste sentido, seguimos as orientações de Barbier (2007, p. 143) ao propor
para o grupo de pesquisadores o diário de itinerâncias coletivo como instrumento de
investigação. Para o autor trata-se de um “caderno de inteligência do grupo em direção
à realização de seu objetivo.” No caso da pesquisa apresentada empregamos,
inicialmente, o diário de pesquisa escrito pelos integrantes da equipe de
pesquisadores. Registrou-se todo o desenvolvimento das Cirandas, através de
imagens e textos escritos com as atividades desenvolvidas, as impressões sentidas,
algumas falas, as reações dos jovens participantes, os movimentos corporais e
gestuais.
As análises iniciais refletem que ao aproximar as juventudes do texto literário
livre de regras e exigências avaliativas amplia-se o mundo leitor em favor da interação
entre jovens e consigo mesmos. Espera-se que a leitura literária vivenciada e
compartilhada reafirme o direito universal à literatura enquanto experiência estética
necessária para a produção de sentidos e da própria existência social.
Ciranda, Cirandinha, Vamos Todos Cirandar!
As Cirandas Literárias desta pesquisa foram desenvolvidas na Escola Municipal
Virgínia Reis Tude em três sábados seguidos entre os meses de julho e agosto de
2019, das 9 horas às 11 horas e 30 minutos. A oferta foi para jovens egressos e
estudantes matriculados nos 8º, 9º anos e Etapas IV do Ensino Fundamental. As
Etapas são turmas que acolhem estudantes com distorção idade/série.

96 Os pesquisadores a partir de então serão nomeados respectivamente por P1
pesquisador 1, P2 pesquisador 2 e assim sucessivamente até o nono. A começar
pelos da graduação até a orientadora.
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Na primeira Ciranda Literária estavam presentes 22 jovens, sendo 4 meninos
e 18 meninas. O ambiente foi organizado com chitas e sombrinhas coloridas, flores
de papel e fitas de modo a criar um espaço aconchegante para a atividade.
Para entrosar o grupo, uma integrante da equipe de pesquisadores
desenvolveu inicialmente uma rápida vivência corporal. Foram feitas vocalizações e
alongamento corporal, a fim de descontrair os participantes. Como é comum no início
de atividades em grupo todos estavam meio tímidos, ainda mais sendo o primeiro dia.
Em seguida, passamos para o momento de Sensibilização, no qual foi
projetado o videoclipe da música Baiana97, de autoria do rapper Emicida. Os jovens
demonstraram conhecer a letra, alguns cantaram durante a exibição e mostraram-se
empolgados. Na sequência houve uma provocação para que comentassem as
impressões sobre a música. Os jovens ressaltaram que a letra tratava das relações e
da igualdade entre as pessoas. Reconheceram os espaços e identificaram a cidade
de Salvador como local da gravação do videoclipe.
A música sugere um romance e exalta a cultura baiana ao mencionar, por
exemplo, o grupo Olodum98 e alguns elementos da religiosidade afrodescendente. O
videoclipe mostra o encontro entre um casal na praia de Amaralina em Salvador e no
aeroporto, no Pelourinho, no Farol da Barra e na estação ferroviária do bairro da
Calçada.
(...)
Baiana é bom de ter aqui
Na Salvador de cá, Salvador dali
Maria pela mão de mestre Didi
Do sol de escurecer os tom de Kariri
É o mito em Iorubá, bonito, pode pá
Água de Amaralina, gota de luar
Deleite ocular, rito de passar
Me lembrou Clementina a cantar
2 de Fevereiro, dia da Rainha
Que pra uns é branca, pra nóiz é pretinha
Igual Nossa Senhora, padroeira minha
Banho de pipoca, colar de conchinha
(...)
(EMICIDA, 2015)99
97 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=3QEFDraI0XQ
98 Bloco-afro da cidade de Salvador, Bahia, fundado em 25 de abril de 1979.
99 Disponível em: https://www.letras.mus.br/emicida/baiana/
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A letra da canção também faz referência ao dia 2 de fevereiro e dois jovens
fizeram comentários. Eles disseram:“dia da rainha branca e negra” e, ressaltaram a
importância de respeitar a diversidade religiosa. Para mim, professora desde 2010
desta escola, esta fala foi uma surpresa, uma vez que a comunidade em que os jovens
estão inseridos possui várias religiões neopentecostais que se opõem às religiões de
matrizes africanas. O que poderia ser um assunto tabu mostrou-se abertamente livre,
o que pode significar que o tema não é tão interditado assim.
Antes de passarmos para o Momento da Leitura houve uma breve explanação
sobre o autor Davi Nunes: jovem negro soteropolitano, “poeta, contista, roteirista e
escritor de livros infantis”100. Sua literatura pode ser considerada marginal/periférica,
aquela que compõe um movimento social forte na literatura contemporânea, como
forma de resistência ao dar visibilidade e voz para os autores oriundos das periferias.
A seguir garantiu-se que antes da leitura os jovens pudessem expressar suas
sensações, impressões e intuições quanto ao título do conto, “O Meu Primeiro Beijo”.
As sensações por eles manifestas demonstravam desprazer, uma vez que alguns
afirmaram que o primeiro beijo nem sempre é bom
Começa a leitura do conto, o texto na primeira parte apresenta uma situação
vivenciada pelo narrador em um ônibus, ao retornar para casa ainda em êxtase com
o primeiro beijo. Durante uma blitz, os policiais o revistam violentamente e questionam
se ele realmente estuda no colégio particular o qual está usando o uniforme.
Fizemos uma pausa para oportunizar aos jovens expressarem suas opiniões.
Muitos demonstram indignação ao expressarem que a polícia não investiga
profundamente, não trata todos da mesma forma. Consideram racista a atitude do
policial e concordam que as pessoas da periferia sofrem mais preconceito. Alguns
afirmam que vivenciam o racismo em seus cotidianos. Alguns jovens afirmam que
para se ter um mundo melhor, era necessário viver sem medo, pois vivem alertas e
prevenidos a todo momento. A questão do medo e da violência parece ser algo
vivenciado no cotidiano dos jovens.
Retomada a leitura após este conflito, o clímax do conto instaura-se quando o
narrador ao descer do ônibus, entra em uma viela a caminho de casa e havia muitas

100 Extraído do https://ungareia.wordpress.com/davi-nunes/
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viaturas circulando pelas ruas. “De súbito, apareceram dois policiais com pistolas
apontadas” (Nunes, 2018, p. 35). A abordagem dos policiais é feita bruscamente no
jovem. Mesmo gritando, dizendo que “não era vagabundo, sente o estouro em sua
barriga”. Estava próximo de casa, e sua mãe presencia a cena aos gritos.
O silêncio instaura-se na sala. Os jovens ficam impactados e caracterizam o
final como trágico, tenso e triste. Uma das jovens se emociona e as lágrimas rolam.
Alguns afirmam que quase choraram, e que é uma realidade, a vida surpreende, mas
que pelo menos o protagonista carregou uma sensação boa de ter dado o primeiro
beijo. Outros jovens discordam, gostariam que ele tivesse ficado com a eleita,
realizado seus sonhos e modificado sua situação sócio-econômica.
Após as falas dos jovens, oferecemos a oportunidade deles reconstruírem o
conto. Perguntamos o que gostariam de modificar no texto? Inicialmente disseram que
mudariam o título e um dos jovens sugeriu “Realidade de um negro”, outra propôs
“Bote fé!”. Alguns falaram que só mudariam o final, gostariam que a narrativa tivesse
um desfecho feliz.
Na sequência, propusemos a terceira atividade que consistia em representar a
narrativa, explicamos que poderiam neste momento modificar o conto da maneira que
desejassem, teriam liberdade para mudar o título, o final, colocar outros elementos ou
retirar a violência caso quisessem.
Quando estávamos no momento da Representação Artística explicamos que
as fotocópias dos contos tinham espaços em branco entre uma página e outra
propositalmente. Foram reproduzidas em formato de livro com o intuito de que
pudessem criar uma história no formato de fanzine. Na sala disponibilizamos os
materiais escolares e artísticos com os quais pudessem expressar suas impressões
e sensações sobre o conto através da arte. Muitos desejaram mudar o final do conto,
no fanzine fizeram recortes com palavras, escrita livre, colagens, desenhos e poesias.
Durante

o

momento

de

socialização

das

representações

artísticas,

pesquisadores e jovens tiveram a oportunidade de compartilhar e comentar suas
produções. Uma das pesquisadoras apresenta sua arte. Diz que modificou alguns
trechos e que fez colagens para ilustrar as cenas do conto. Propôs que o personagem
encontrava-se no ônibus a caminho de uma partida de futebol com os amigos e depois
iria encontrar a namorada. Um dos jovens participantes da Ciranda interrompe a
apresentação e questiona o fato de se ter um encontro amoroso após jogar bola. A
pesquisadora diz que não havia pensado nisso e que ele tinha razão. Ao concordar
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propõe que o personagem passe em casa para tomar banho antes de ir ao encontro
da namorada na praça.
O jovem que propôs a alteração no fanzine da pesquisadora também apresenta sua
produção. Decidiu por fazer apenas o rosto do personagem e incluiu um acessório que também
poderia ser motivo para a polícia discriminar um jovem negro num bairro de periferia: brincos
brilhantes.
Em outra produção, uma jovem recortou uma frase bem conhecida em campanhas
publicitárias “Ser diferente é normal!”, uniu às imagens e explicou que a diferença é o que
enriquece a sociedade.
Finalizamos a primeira Ciranda com um lanche coletivo. Os jovens ficaram a vontade
neste momento, ainda mais por saberem que poderiam repetir se quisessem. Vibração geral,
pois a merenda regrada é uma queixa constante entre os estudantes no cotidiano escolar.
A segunda Ciranda foi realizada no dia 27 de julho de 2019. Estavam presentes 21
jovens, sendo 4 meninos e 17 meninas. A equipe de pesquisadores também estava um pouco
reduzida, pois 4 componentes estavam em outro compromisso.
Para iniciar o momento da Sensibilização propusemos duas atividades: uma
dinâmica de entrosamento e brincadeiras de roda. A dinâmica foi denominada
dinâmica do barbante. Todos dispostos em círculo deveriam jogar a linha do barbante
um para o outro e segurar a sua ponta. Em seguida, iriam trocar de lugares várias
vezes, ao som de uma música agitada. Depois de bastante movimentação, todos
pararam e observaram as linhas de barbante, que ao se cruzarem, formaram uma
grande teia com um núcleo ao centro e várias pontas com caminhos diferentes.
Na sequência, fizemos algumas provocações com perguntas. Os jovens
expressaram que a dinâmica indicava a ideia de união, contudo quando desenhamos
a atividade pensamos em equilíbrio, soma de forças e esforços e, na possibilidade de
refletir sobre a experimentação que por sua vez nunca é solitária, sempre haverá uma
relação com o outro. Uma das pesquisadoras registrou sobre esta experiência no
diário de itinerâncias coletivo com bastante precisão:
Paramos para pensar sobre aquele desenho e o que poderia refletir em nós. Entre
tantas possibilidades, a que mais gosto de pensar é sobre os diversos trajetos que
podemos encontrar. Cada sujeito faz o seu caminho, não existe o melhor ou o pior,
existe o seu caminho. (P4, 26 anos)
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Passamos para o momento das brincadeiras de roda, ou seriam cantigas de
roda, ou até mesmo cirandas? A depender da região do nosso país pode-se chamar
estas brincadeiras de modos diferentes. Uma integrante da equipe de pesquisadores
conduziu esta etapa e em seus registros no diário de itinerâncias relatou algumas
preocupações:
Ao saber da possibilidade de fazer o aquecimento para a segunda Ciranda Literária,
amei de cara. Passei então, a procurar algumas cantigas que brinquei na minha
infância e pensando também em cantigas que pudessem ter sido da infância dos
meus colegas. Vivemos com tanta velocidade, que parar um pouco e nos divertir
sem tantas preocupações, seria valioso! Dentre as cantigas, selecionei: Escravos de
Jó, Sai ô piaba, Samba lelê, Limãozinho, Soco-soco e Peito-estala-bate. Relembrei
as letras, ensaiei, relembrei as coreografias e acessei minhas memórias de escola.
Lembrei dos meus amigos, da entrega, da leveza. Coloquei tudo isso na bagagem e
fui para a Ciranda. Confesso que fiquei com medo dos jovens não quererem
participar. Como precaução, falei com os colegas para dançarem comigo, tinha que
garantir algo! (P4, 26 anos)
A primeira cantiga apresentada foi Sai ô piaba. Ao receberem as informações
da letra da música e como seria o movimento do corpo, os jovens mostraram-se um
pouco tímidos. Fizemos três rodadas e trocamos a música. Desta vez foi Limãozinho.
Ao conhecerem a coreografia a maioria parecia estar se divertindo e acompanharam
os movimentos. Para finalizar foi proposto Peito, estala, bate, os jovens demonstraram
muito interesse, parecia “algo comum para eles e logo tomaram a frente para ensinar”
(P4, 26 anos).
A empolgação dos jovens contagiou a todos, parecia que todos tinham a mesma idade
naquele momento. Observou-se neste momento uma horizontalidade na relação entre os jovens
e a equipe de pesquisadores. De forma leve e natural os jovens participaram das brincadeiras,
riram de si mesmos e dos outros, talvez um ponto de equilíbrio na relação saber-poder entre os
sujeitos que ali estavam.
Na sequência, os jovens foram provocados a comentar sobre com quem
dividem os momentos alegres da vida. Muitos responderam que eram com a família e
com os amigos. Era a brecha que precisávamos para iniciar a próxima etapa, o
Momento da Leitura. Amizade seria o tema central do conto desta Ciranda. Muitos
jovens participaram das reflexões e demonstraram interesse pelo tema.
Iniciamos a leitura do conto Pode crer, amizade! de autoria do escritor Sérgio
Vaz (2011). Como na primeira Ciranda, antes apresentamos um resumo da biografia
do autor. Poeta mineiro, cronista e produtor cultural. Mudou-se para São Paulo na
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infância. Sempre interessado por literatura, começou a escrever letras de música na
adolescência para uma banda de amigos. É o fundador da COOPERIFA, Cooperativa
de Artistas da Periferia101. Conforme o site Enciclopédia Itaú Cultural a escrita de
Sérgio Vaz “possui linguagem coloquial, sem ornamentos retóricos, que representa,
de maneira lírica, diversas situações cotidianas e reflexões existenciais”.
Na sequência, retomamos a leitura do conto. Logo no começo o narrador em
primeira pessoa afirma que “a amizade sempre foi e é um dos combustíveis da vida”
(Vaz, 2011). Questionados sobre quais seriam os combustíveis de suas vidas, os
jovens afirmam ser a comida, outros a família e alguns a mãe.
O narrador afirma que como poeta é impossível viver sem os amigos, está
sempre “rodeado de gente”. Ao serem interrogados se na vida deles também era
assim, eles dizem que às vezes se está rodeado de pessoas, mas nem sempre elas
são verdadeiras.
A questão das amizades que se perdem ao longo da vida também é tratada no
conto. O narrador diz que poucos amigos sobrevivem ao tempo, e isto pode causar
tristeza ou alegria. Quando perguntados sobre isso, alguns jovens dizem que para
manter uma amizade verdadeira é preciso respeito, outros completam que a falsidade
acaba com as relações. Uma jovem diz que “só se conhece as pessoas ao longo do
tempo, e que só se aprende na estrada da vida”.
O conto aborda a possibilidade de pensar no futuro: “uma das coisas que eu sempre
soube é onde queria chegar, não quando, mas como.” (Vaz, 2011). Indagados sobre onde
desejam chegar, um dos jovens disse que “no futuro”. Perguntamos o que seria o futuro? A
primeira resposta foi “ter uma vida estabilizada”, outro afirmou “conseguir comprar uma casa
própria”.
Ao serem questionados o porquê de algumas respostas estarem associadas
aos bens materiais, uma das jovens disse que “não era só ter, mas também ser”, sua
intenção no futuro era “ser uma pessoa melhor”. Alguns jovens disseram que já se
consideravam “pessoas muito boas”. Neste momento, descontração geral e todos
riem. Uma jovem discorda do comentário e afirma que sempre há alguma coisa para
melhorar, pois “estamos aprendendo com a estrada da vida”. Outra jovem falou sobre
a importância de ser uma pessoa legal e não se preocupar apenas em ter bens

101 Extraído do http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa369605/sergio-vaz
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materiais: “não adianta ter uma casa grande linda e vazia, quero ser rodeada de
amigos”.
Durante as discussões surgiu a questão das amizades em diferentes fases da
vida, neste caso infância e adolescência. Entre os jovens criou-se um consenso de
que as crianças têm mais amigos porque “são ingênuas, não possuem muita maldade,
tudo se resolve na brincadeira do corta aqui e fica bem”.
A leitura do conto possibilitou refletir também sobre os sonhos, as escolhas e
os projetos que os jovens tinham com os amigos. Uma jovem compartilhou que
gostaria de “no futuro dividir um apartamento para morar com a amiga”. Alguns jovens,
após esta afirmação, manifestaram ter o mesmo desejo.
Após

as

discussões,

seguimos

para

a

Representação

Artística.

Compartilhamos com os jovens uma dobradura feita em papel, com o intuito de
produzir um formato diferente de fanzine. Em seguida todos foram convidados a
expressar suas sensações e impressões sobre o conto através de desenhos,
colagens, montagens, pinturas ou o que desejassem criar de acordo com o material
escolar e artístico disponibilizado.
Como na primeira Ciranda, esta etapa foi desenvolvida com uma música de fundo a
partir de uma playlist proposta pelos jovens na semana anterior e organizada por uma das
pesquisadoras. A impressão que tivemos é que a música favoreceu o entrosamento e às
produções, muitos mostraram-se animados e cantarolavam enquanto executavam a atividade.
O empenho foi tão intenso que alguns quase não quiseram parar para lanchar.
Um dos jovens fez o seguinte desenho: ele e seus irmãos brincando em uma piscina.
Para ele, a concepção de amizade estava ligada à família, enquanto para a grande maioria a
amizade foi associada à relação com os amigos da escola e do bairro, já outros vincularam aos
relacionamentos amorosos.
Neste encontro o lanche coletivo, mais uma vez, foi um momento de alegria,
descontração e liberdade, porque habitualmente os lanches na escola não podem ser
escolhidos e são limitados. Foram distribuídos picolés, pipocas e refrigerantes. Os
jovens queriam saber se poderiam levar picolé para casa, e logo tiveram o
questionamento da pesquisadora: “Será que não vai derreter?” Descontração e riso
geral.
A terceira e última ciranda foi realizada no dia 03 de agosto de 2019. Estavam
presentes 26 jovens, sendo 6 meninos e 20 meninas. Todos os integrantes da equipe
de pesquisadores compareceram.
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Para o momento de Sensibilização foi exibido o videoclipe da música
Passarinhos102, de autoria do rapper Emicida com participação especial da cantora
Vanessa da Mata. A projeção foi feita em uma sala de aula, todos estavam sentados
no chão, alguns balançavam a cabeça, movimentavam os corpos e cantarolavam
demonstrando que já conheciam a letra da música.
Ao oportunizar que os jovens falassem suas impressões sobre o videoclipe a
primeira palavra citada foi liberdade e esta foi relacionada por eles aos passarinhos,
título da música. Perguntados sobre o porquê de associar o pássaro à liberdade e o
que seria a liberdade, os jovens se calaram. Em um dos registros do diário de
itinerâncias coletivo, uma das pesquisadoras demonstrou muita sensibilidade para
este acontecimento, ela diz: “-- Silêncio. As cabeças fervem... sei pela expressão no
rosto de cada um. Escuto uma nuvem de conversas paralelas… ideias sendo
construídas...” (P7, 31 anos). O que estariam pensando? Quê reflexões estava
constituindo-se? Deixamos o silêncio falar e responder por si.
As provocações recomeçam. Queremos saber o que acharam dos
personagens, dos espaços e do contexto do videoclipe. Alguns jovens afirmam que o
personagem principal era “um engraxate que roubava livros e tornou-se livreiro”.
Outros discordaram, acreditavam que “ele pegava os livros emprestados e levava para
os amigos”. Uma jovem afirma que “o gosto pela leitura pode ser transmitido”.
Na sequência, sugerimos o conto Felicidade Clandestina de Clarice Lispector
para compor a segunda etapa da Ciranda, o Momento da Leitura. Informamos aos
jovens que a autora era ucraniana naturalizada brasileira, jornalista, romancista,
contista e ensaísta. É reconhecida como uma das mais importantes escritoras do
século XX por causa da linguagem poética dos seus textos.
Apresentamos aos jovens o livro que dá nome ao conto e distribuímos o texto
impresso. Antes do início da leitura, os jovens foram incentivados a falar sobre o
significado de felicidade e clandestino. Também foram provocados a pensar na
associação da felicidade como algo clandestino. O riso surge fácil. O silêncio aparece
em seguida. Uma das pesquisadoras registrou no diário de itinerâncias coletivo suas
impressões sobre este momento: “... as respostas foram ditas e não ditas,
cochichadas, pensadas, traduzidas em olhares...” (P2, 38 anos). Para quebrar o

102 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=IJcmLHjjAJ4
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silêncio faço uma provocação: “Será que todos têm alguma felicidade clandestina,
aquela que não pode ser declarada?” Mais risos.
Ao serem perguntados mais uma vez sobre o que significava a felicidade,
alguns responderam que se tratava de uma coisa boa e exemplificaram: “ficar com as
pessoas que se gosta... ficar em casa ou até fugir um pouco da realidade”.
Questionados novamente sobre o significado de clandestino, os jovens disseram que
era “algo ilegal... uma coisa escondida”. Indagados se já haviam ficado felizes às
escondidas ou se gostariam de compartilhar uma felicidade clandestina, logo
responderam: “Aí não vai mais ser segredo... deixa de ser clandestina!” Ecoam risos,
talvez, até, cúmplices.
Quando começa a leitura os jovens parecem envolvidos e compenetrados com os olhos
fixos no conto. Ao término pedimos que comentassem suas impressões. Algumas divergências
apareceram em relação ao comportamento das personagens. Destaco aqui o posicionamento de
uma das estudantes em defesa da personagem considerada má. Ela justificou a atitude da
personagem ao interpretar que “a menina devia sofrer muita discriminação por não estar dentro
dos padrões de beleza... ela era gorda...”, relembrando o início do conto que apresenta as
características físicas da personagem. Alguns jovens concordaram e afirmaram que
provavelmente “a personagem sofria preconceito e por isso queria se vingar... não emprestando
o livro”.
Em seguida, compartilhei com os jovens que sempre pensei em fazer um júri simulado
e que talvez este conto fosse apropriado, a fim de discutir as atitudes da personagem considerada
perversa no conto. Referi: “— Quem sabe uma outra Ciranda com esta proposta?”. Uma jovem
egressa conta uma experiência de júri simulado na escola de Ensino Médio em que estuda. A
atividade foi sobre o livro Dom Casmurro, de Machado de Assis e, acabou em briga com a
professora que discordava das impressões que eram consenso da turma.
Os jovens comentam que “hoje em dia é mais fácil ler... pois podemos acessar pela
internet... através do celular”. Alguns afirmam que não gostam, dizem não ser a mesma coisa
e, consideram que o telefone celular só tem a função de acessar as redes sociais. Acreditam que
é melhor adquirir o livro físico porque “quando cai não quebra”.
Retomada as discussões em relação às atitudes da personagem “gorda, ruiva e má”, os
jovens sentem-se a vontade para compartilhar algumas felicidades clandestinas e os
pesquisadores também. Umas mais próximas da personagem má, outras mais próximas da
personagem leitora. Mais uma vez, observou-se neste momento uma horizontalidade na relação
entre os presentes, e mais uma vez a relação saber-poder tomou uma nova configuração.
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Passamos para o momento da Representação Artística. A proposta foi confeccionar um
marca página em formato de emojis. Uma das pesquisadoras conduziu esta etapa e ensinou aos
jovens a fazer a dobradura em papel. Apresentou sugestões para colagem, ornamentação e disse
que cada um teria liberdade para enfeitar o seu emoji da forma que desejasse.
Os demais pesquisadores apoiaram os jovens na entrega de materiais, no
desenvolvimento das dobraduras, nos desenhos e recortes, nos enfeites e na confecção de seus
próprios emojis. Durante a atividade, música de uma nova playlist construída a partir de
sugestões dos participantes. Neste último encontro, os jovens pareciam mais a vontade e
demonstraram maior interação uns com os outros e com a equipe de pesquisadores.
Durante a confecção dos emojis, recebemos a visita do escritor e designer Adilson
Passos, autor do livro As Mulheres Abayomi (2018). Ele estava na escola, convidado para
desenvolver uma oficina de produção de bonecas e contação de história para os estudantes dos
anos iniciais.
O escritor explicou aos jovens que o livro que foi uma produção para o seu trabalho de
conclusão de curso (TCC) na graduação em Design na Universidade Federal da Bahia (UFBA).
Mostrou as bonecas Abayomi feitas com retalhos de pano. Nada programado! Surpresas que a
pesquisa proporcionou, pois o autor compartilhou seu percurso de jovem negro, morador de
bairro popular, estudante de escola pública que fez graduação em uma universidade também
pública. Para fazer o TCC precisou elaborar uma narrativa, criar desenhos, aprender a editorar
e diagramar.
Sua história e produção literária despertaram a curiosidade dos jovens. Uma estudante
egressa quis perguntar: “— Quais as dificuldades de fazer um livro? Eu também tenho que fazer
um TCC para o curso técnico... Tô no primeiro ano, mas eu quero saber, pois já estou pensando
nisso”. Adilson Passos falou das dificuldades de encontrar pessoas para colaborar na criação do
livro e que mesmo com tantos obstáculos foi uma experiência boa, visto que fez várias
aprendizagens ao longo do processo de criação.
Dois livros foram sorteados para os jovens participantes da Ciranda e autografados pelo
autor. As jovens sorteadas exibiam seus livros, demonstrando alegria e satisfação. Terminar a
experiência da Ciranda Literária com a presença de um autor, não foi combinado, não foi
planejado, aconteceu e isto enriqueceu nosso encontro.
Finalizamos as produções, novamente o clima era de descontração e leveza das outras
Cirandas. Os jovens exibiam seus emojis coloridos e criativos, com poses para selfies. Todos
queriam socializar suas artes. O lanche coletivo contou com um bolo temático alusivo a
Ciranda. Os jovens queriam saber quando teríamos um novo ciclo de leitura literária. Sensação

797

de dever cumprido, de um ciclo completo dando lugar para a abertura de outros. Isso foi
formativo, foi inspirador. E que venham as reverberações!
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SENTIR-SE PERDIDO NA CONTEMPORÂNEIDADE
Adriana Carolina Hipólito de Assis
Dra. Literatura pela UFSC
Um dos grandes entraves quando se trata da resistência do aluno com relação
à literatura está em relacioná-lo a leitura funcional, na qual o aluno sabe ler e escrever,
mas não alcança desempenho e desejo maior para leituras críticas, reflexivas. O que
leva, na maioria das vezes, o corpo docente oferecer aos alunos uma literatura de fácil
assimilação, tais como resumos de obras, trechos de poemas na crença de que a
literatura é um produto elitizado e que os alunos mal sabem ler e escrever que dirá
compreender literatura. A não compreensão desses textos, por sua vez põe o
mercado editorial e as leituras ofertadas em um tipo de discurso fácil que inviabiliza a
compreensão de textos literários como o barroco. A mediação feita nos espaços
escolares nem sempre se propõe a compreender também a sensação do aluno de
sentir-se perdido diante do texto barroco e/ou contemporâneo e tampouco se propõe
a fazer pontes entre a literatura contemporânea e os textos barrocos do passado de
forma anacrônica. Há neste embate uma luta de resistência quer do aluno, quer do
professor em lidar com o ensino de literatura. O que fazer com essa batata quente? E
por que neste artigo escolhi o barroco como referência para tratar dessa resistência.
Escolhi por experiência diária como docente, pois nem tudo são flores no ensino. A
começar pela resistência barroca que é por natureza hermética ora torna-se
compreensível, ora obscura. Mas, importa saber neste quadro a percepção do aluno
que se sente apático, com um sono incompreensível e uma sensação de estar perdido
ou de estar em outro plano. Todos esses aspectos ao longo dos anos me forneceram
pistas de que a resistência do ensino literário sempre esteve ancorada em sintomas
barrocos. Para explicar essa lógica é preciso antes compreender que o barroco não
está segregado a um período literário como os livros didáticos explicitam. O barroco
tem uma amplitude que é contemporânea e anacrônica em relação a concepção de
um barroco historicista evolucionista. Octavio Paz e Severo Sarduy são dois poetas e
críticos latinos que observam o barroco para além de um movimento literário, o veem
como identidade latina, para esses autores somos todos barrocos.
A latinidade tem muito de antropofagia como é o caso da poética de Gregório
de Matos um dos poetas mais utilizados nos bancos escolares para explicar o barroco
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brasileiro. Samuel Anderson O. Lima afirma em Gregório de Matos do Barroco à
antropofagia (2016) que a devoração antropofágica fez do povo brasileiro desde
aculturação um povo criativo que fazia da imitação do alheio (estrangeiro) uma forma
natural de hibridizar. Da comunicação entre as duas culturas nasceu no Brasil e por
que não na América Latina um barroco ou um neobarroco dialógico, de carnavalização
bakhtiniana que é mais festivo, paródico e plural, diferente do barroco oferecido nas
escolas fixado em um programa historicista, de linhagem europeia.
O barroco traduzido para os manuais escolares apresenta a descrição do objeto
pelo excesso de ornamentação; pelo gosto pela obscuridade; pela relação entre o
claro e o escuro derivado, sobretudo da relação com as artes plásticas - que possibilita
a sensação de torpor delirante derivada dessa ilusão óptica ocasionada pela forma
barroca -; pela eterna referência a etimologia da palavra barroco que significa pérola
irregular; e, pela ênfase dada ao barroco jesuítico presente nos textos silogísticos e
da nobreza retórica presente nos quadros como As Meninas, de Velázquez, obra que
apresenta uma armadilha de cifragem que se desdobra de forma metalinguística que
nem sempre é compreendida.
O homem barroco vive a instabilidade, o estado agônico diante da queda do
objeto artístico. O aluno sente-se perdido e isso talvez seja natural, uma vez que tende
a procurar textos que não os tiram da zona de conforto, buscam sempre textos lineares
e quando se deparam com Gregório de Matos, Gôngora e Quevedo referências
constantes nos livros didáticos sentem dificuldade. A outra dificuldade é compreender
o vocabulário mais antigo presente nos poemas e nas imagens, além de não
conseguir, muitas vezes, transpor a relação de espacialidade estabelecida no barroco
– luz, sombra e esfumaçamento presente nos rococós das pinturas – para o texto
verbal. No que se refere à poética de Gregório de Matos o aluno compreende bem a
alcunha de Boca do Inferno nos textos, mas não consegue fazer uma leitura
aprofundada intertextual em diálogo com estruturas medievais que ainda são
presentes no barroco de G. Matos, como as cantigas de escárnio e maldizer, assim
como não consegue estabelecer elos com a poesia contemporânea. Outro problema
estaria em não compreender o barroco contemporâneo de natureza proliferante, de
personagens em constante metamorfose como nos romances de Ana Miranda ou de
textos sem as antigas marcas de começo, meio e fim. Há uma relação temporal que
se coloca no espaço barroco que dá essa sensação de sentir-se perdido. Os textos
barrocos, geralmente, dobram-se como uma serpente que devora a si (CAMPOS,
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1984) formando um labirinto, uma biblioteca infinita de possibilidades intelectivas. O
poema Ao Mesmo por suas Altas Prendas, de Gregório de Matos constrói um labirinto
perceptivo que, aliás tem muito de poesia concreta. Um poema, no qual a visão é
convocada a enxergar o sentido dentro de um jogo.

Figura 8 Ao Mesmo por suas Altas Prendas, de Gregório de Matos (1623-1696).
O poema forma uma constelação gráfica que possibilita, no jogo, a construção do sentido.

Observa-se no poema acima outra característica barroca que é também
extremamente contemporânea: o poema não apresenta centro o que possibilita a
ambiguidade de sentido e a construção de duplos em um espaço de geometrização
gráfica como duas esferas platônicas: uma de céu/ideia e outra da terra/cópia, de um
lado o sentido modalizado e outro irregular, a espacialidade torna-se grotesca,
assimétrica sem uma direção precisa, mas circular. Gregório de Matos mantém o tom
irônico no recaimento - como assevera Severo Sarduy em O Barroco (1989) - da
nobreza do desembargador. O desembargador circula no vazio constelar hiperbólico
como alguém que é nobre, mas que sempre cai no espaço por ser inflexível ou por
ser como Erebo, filho do caos e da noite.
Sarduy afirma que uma das características do barroco é a elipse. A elipse
Gongórica, assim como a quevediana ou a contemporânea é espaço de supressão,
de ocultação teatral dos termos em favor de outro, e Gregório de Matos como nenhum
outro poeta brasileiro do período barroco sabia muito bem utilizá-la e o fazia por
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imitações ou transcriações plagiotrópicas, o fazia com a intenção de dar espelhos
anamórficos, paródicos ao poder vigente. A elipse, segundo Sarduy, surge desenhada
em torno de dois centros, um visível marcado pelas concepções da ciência de Galileu,
pela claridade, pelo esplendor da imagem; e outra invisível, de cosmologia kepleriana
como uma galáxia infinita, elíptica, vazia. E os dois formam círculos concêntricos, um
exterior e outro interior como signos poéticos em constante rotação. A elipse identificase com a retórica hermética que expulsa ou escamoteia uma parte que falta como um
significante inconsciente. Neste caso a elipse se constitui como repressão sexual na
palavra, uma vez que se evita ou se eufemiza termos ou imagens grosseiras. O
mecanismo da elipse aproxima-se da psicanálise na medida em que tende a excluir
da consciência o símbolo desagradável ou inoportuno. O mesmo se dá quando o
aluno lê o texto barroco, não se trata de não compreender as entrelinhas, mas se
perder ou cair na própria falta. O significante reprimido uma vez expulso constrói
desvios de sentido, além disso o aluno tende a repelir ou se distanciar das
representações que o cerca de suas pulsões ocasionando mais deslocamentos diante
do objeto artístico. A imagem grotesca passa a ser o retorno do recalcado fazendo
com que a relação elíptica – aquilo que se oculta nas sombras – não seja entendida
como aquilo que dá espacialidade textual seja na forma silogística103, na qual o
argumento retórico cria literalmente um formato em espiral. Severo Sarduy à luz de
Jacques Lacan afirma que a “escrita barroca é, no seu jogo de dispêndios ao serviço
da repressão, a verdade de toda linguagem” (1989, p. 75). A verdade está no lugar do
sujeito na topologia lacaniana, na falta que se constitui como elipse do objeto perdido,
como um significante faltante que sempre buscamos. Neste sentido, o objeto perdido
é a eterna busca do desejo, do desejo, do Outro. E esse desejo passa a ser o lugar
onde o sujeito faz sentido no texto. Sarduy afirma que alguém escolhe na linguagem
103 O silogismo deriva do discurso retórico, da oratória que se divide em três partes:
o exórdio ou proêmio (princípio); a proposição (apresentação do assunto); e, a divisão
em partes do desenvolvimento - que pode ser narrativo – ou exposição minuciosa de
argumentos para se chegar a peroração ou conclusão do texto. O silogismo não é
entendido quando a distância entre o exórdio e a peroração é grande, quando há um
esfumaçamento argumentativo maior.
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para que texto faça sentido independentemente da multiplicidade ou da hibridização
barroca. Mas há um outro lugar que é foracluido, o aluno foracluido raramente vê
sentido em quase todos os textos, geralmente sente-se perdido por ter sido expulso
de sua simbolização para um não lugar, para o vazio. O sentido para ele aparece de
forma delirante, como um gozo que o mantém na alternância entre a sonolência e o
despertar.
Jacques Lacan no Seminário Mais, ainda (2008) observa dois aspectos que
estão marcadamente presentes na estética barroca e que recai sobre o gozo do
sujeito, há um “gozo obtido” que é concretizado enquanto falta e outro que é
“esperado” que deriva da contemplação dos corpos, da exibição dos objetos para
evocar o gozo. Aqui a contemplação do belo na poética barroca associa-se ao gozo
em sua relação com a Coisa materna perdida, ao luto dessa perda põe o sujeito em
um delicioso êxtase contemplativo, mas que também o põe em depressão, uma vez
que essa Coisa jamais retornará e, por isso sofre com a língua morta (KRISTEVA,
1989). O sentido discursivo, assim como o valor dado a esse sentido se dá como
objeto perdido. Esses dois tipos de gozo são observados por Jacques Lacan dentro
do campo escópico (visão/olhar), para Lacan o “barroco é a regulação da alma pela
escopia corporal” (2008, p. 124). Há aqui uma relação com o corpo e alma que Lacan
situa dentro do campo da ética herdada do Renascimento, e da moral religiosa cristã.
Essa herança pretende a racionalidade aristotélica como fator de repressão e o legado
que essas duas manifestações têm com a contemplação do objeto artístico que se
redimensionam como falta. Importa o campo da visão como fator principal do gozo
estético no barroco que pode ser compreendido como uma elipse da alma. Seu gozo
contemplativo não é garantia de que sujeito esteja presente, o aluno pode estar
perdido em uma galáxia.
Embora apresente limites em relação às teorias de Jacques Lacan, a Origem
do Drama Barroco Alemão, de Walter Benjamin também observa essa sensação de
sentir-se perdido como fator indicativo de ausência derivado do humor melancólico.
W. Benjamin aborda o barroco de forma proximal a Severo Sarduy, principalmente no
que se refere a presença dos astros, da ciência como um espaço contemplativo e da
elipse nas obras barrocas. Benjamin trata metaforicamente da melancolia pela
imagem de Saturno, os astros excitam a contemplação do olhar e encarnam o espaço
do gozo melancólico. A melancolia benjaminiana baseia-se na Teoria dos Humores
como um humor belicoso derivado da biles negra. A biles negra carrega consigo, nos
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líquidos por ela produzido, a demência como fator possibilitador de grande parte das
narrativas marítimas e de grande parte das imagens barrocas que apresentam, nos
afetos, a tristeza, a depressão, o pathos cristico que Benjamin aponta como um dos
paradigmas de fragilidade presente na figura do Príncipe que não encontrava nada
que satisfizesse sua alma. A melancolia é um dos grandes responsáveis pelos delírios
intelectivos e da apatia do aluno, daí sua fragilidade melancólica, seu desinteresse
pelo objeto de estudo. A melancolia, entretanto, já foi considerada sinônimo de
inteligência, de sabedoria devido seu estado meditativo. Aristóteles via a melancolia
não como patologia, mas como natureza própria do calor, considerava-a como
princípio regulador que interagia com energias opostas (o quente e o frio; o seco e o
líquido). O filósofo associava a mistura branca do ar (pneuma) e dos líquidos – mar,
vinho, esperma do homem – ao erotismo da melancolia referindo-se alegoricamente
a Dionísio e Afrodite como representantes desse humor. O gênio melancólico também
está associado a inquietação do homem, a angústia do Stimmung do pensamento e
a necessidade quase mística, de ascese (acedia), de jubilo pela morte de Cristo.
W. Benjamin como bom freudiano verifica que esse estado de torpor também
está associado ao luto, a perda. O luto segundo S. Freud (1914-1916) apresenta uma
forte proximidade com a melancolia e a depressão. Para o psicanalista existem dois
tipos de luto: um normal que passamos diante de qualquer perda e outro patológico.
Importa compreender o segundo sintoma como uma sensação esmagadora de não
ter centro por ter sido esvaziado de seu ego. O luto, segundo Freud, é uma reação a
perda de um ente querido ou de alguma abstração que ocupa o lugar deste ente
formando uma semântica da perda, uma biblioteca. Na melancolia não há
necessidade de se ter uma perda concreta para sentir-se com desânimo profundo ou
com a sensação de desinteresse pelo mundo externo ou, ainda, pela necessidade
nostálgica de buscar repouso no passado. A melancolia diferente do luto e da
depressão não apresenta problemas de autoestima, mas caminha pela obscuridade,
pelas sombras do barroco ou pela sensação de sentir-se morto, esmagado. Por isso
o olhar contemplativo benjaminiano inclui a morte como tragédia da alienação do
próprio corpo apresentando momentos de sobrevivência – excitação - e de morte ausência.
O melancólico pratica qual um antropófago um canibalismo destrutivo, o outro
é sempre alguém intolerável que se tem vontade de destruir para poder possuí-lo vivo,
o melancólico para sobreviver a perda da Coisa materna a devora. Somente assim, o
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melancólico é ressuscitado e nutrido constantemente, mantendo o elo com sua Coisa.
Diferente do luto e da depressão que esconde sua agressividade contra o objeto de
luto na autocondenação, na queixa sobre si, pois sua lógica pretende sempre um
superego severo que o esmaga. Outro elo em comum nesta tríade – luto, melancolia
e depressão – é a tristeza. A tristeza também está atrelada a perda da Coisa arcaica,
por isso a sensação de abandono, por isso a atitude melancólica diante do texto ser
sempre efêmera. O efêmero segundo W. Benjamin está associado ao Belo que,
embora trate da imortalidade do objeto artístico testemunha a perda da aura. Para
Freud todo texto é um contrapeso de uma perda, uma sublimação que é também
efêmera, a perda suscita a efemeridade do Belo e do luto. E o luto nutre o fetiche da
obra. A alegoria como toda questão que gira em torno de um matema é um traço de
união entre a Coisa e a ressureição do sentido em infinitos signos. Vênus é alegoria
do amor cristão, mas é também objeto perdido, um regozijo ressurrecional da perda
da Coisa-materna (KRISTEVA, 1989). A alegoria encarna o drama da morte e do
renascimento, na medida em que a perda passa a ser a grande musa do barroco
alemão e passa a ser suporte imaginário que representa a morte, a melancolia.
Mas, embora a Origem do Drama Barroco Alemão, de W. Benjamin seja
bastante completo em sua abordagem filosófica suas teorias tratam do barroco
europeu. Ferreira Gullar observa, em Barroco: Olhar e Vertigem (NOVAES, 1988), que
o barroco de aleijadinho, assim como a nossa arquitetura brasileira apresenta menos
drama alemão. Nosso barroco não tem o mesmo expressionismo gótico que atingiu
seu apogeu na manifestação da dor. Ferreira Gullar vê o barroco brasileiro de forma
mais alegre, certamente pela hibridização e pela carnavalização operística que nos
causa uma vertigem paródica. Se o humor paródico, assim como chiste são caminhos
do barroco carnavalizante brasileiro é sinal que o ponto de vista de Severo Sarduy
esteja mais a contento do que o de W. Benjamin, na medida em que opera como falta
repressiva que, para rir, parodiar e carnavalizar precisa antes sentir a dor da repressão
do supereu. A questão de base do drama barroco de W. Benjamin é moral e
demencial, o barroco de S. Sarduy é o barroco de Cobra, romance que fervilha em
metamorfose poética. Cobra é anagrama de Baroc ou barroco, por isso sua escrita é
hermafrodita seu corpo traveste-se e liberta-se no palco da escrita, na hibridização de
gêneros poéticos, na inclusão de uma estética em trompe l’oiel entre oriente e
ocidente e entre os mais variados tipos de sintomas. Cobra é uma serpente barroca
que inclui todos os sintomas em seu vórtice. Diferente do barroco alemão que utiliza
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a melancolia, o luto e a depressão como os únicos sintomas de seu drama. Há outros
sintomas que possibilitam pensar nesta sonolência, nesta nostalgia, nesta ausência
como o Autismo e o Síndrome de Down que poderiam ser lidos como sintomas
barrocos em sala de aula. O barroco de Cobra é inclusivo, pois contém todas as
formas, todas as vozes bakhtinianas: da ornamentação luxuosa ao grotesco, da
normalidade – se é que ela existe – às anomalias. Neste sentido Cobra é a alegoria
da latinidade e nela a morte sorri como as festas mexicanas dedicadas à morte. O que
significa que o ensino deveria estabelecer mais pontes entre o barroco europeu e o
barroco brasileiro e/ou latino. Assim como deveria se propor pensar o ensino literário
sem uma camisa de força evolucionista, historicista, mas que caminhasse com a
contemporaneidade de forma anacrônica, textos como os de Gregório de Matos são
também contemporâneos. Além disso, é importante inserir o docente nas discussões
sobre os sintomas do barroco, nem sempre o aluno que apresenta desinteresse,
sonolência ou que se sente perdido tem consciência de seu sintoma.
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LEITURA LITERÁRIA EM ESCOLAS DE POVOS INDÍGENAS DA AMAZÔNIA
ACREANA
Djalma Barboza Enes Filho
(UFAC)
Eliane Santana Dias Debus
(UFSC)
Introdução
As práticas de mediação da leitura literária desenvolvidas nas escolas pouco
contribuem para a formação do leitor, e o texto literário ocupa um pequeno espaço
nas salas de aula das escolas públicas, especialmente no ensino fundamental. Além
disso, é perceptível a dificuldade do professor em conciliar o ensino dos conteúdos
gramaticais com o ensino da leitura, principalmente da literatura, levando a maioria
dos docentes a prender-se ao ensino de regras gramaticais, relegando a um
segundo plano a prática da leitura.
Neste sentido, esta busca parte de uma série de interrogações e dúvidas que
foram se desenhando a partir dos resultados de pesquisas e estudos realizados, e
das percepções construídas no contato com professores, suas inquietações e
necessidades. O objeto de pesquisa desta investigação é a prática da leitura literária
nas escolas indígenas, e tem como problema as implicações da prática da leitura
literária em escolas de povos indígenas da Amazônia acreana, para a formação do
leitor e para o desenvolvimento do letramento literário dos alunos indígenas.
A partir desta problemática será investigado as práticas de mediação do texto
literário desenvolvidas pelos(as) professores(as); a finalidade do trabalho com a
leitura literária; os gêneros textuais que estão sendo lidos pelos alunos indígenas; o
trabalho desenvolvido na escola indígena voltado para a literatura de tradição oral;
as possíveis dificuldades dos(as) professores(as) para o trabalho com a leitura
literária; o suporte oferecido pelas escolas indígenas para a formação de alunos
leitores; e se os professores trabalham a linguagem a partir das orientações
previstas no Referencial Curricular Indígena.
A investigação será realizada no extremo ocidental da Amazônia acreana, na
cidade de Cruzeiro do Sul, que embora seja a segunda maior cidade do estado, sofre
tradicionalmente com o isolamento geográfico. A pesquisa e a produção científicas
ainda não se consolidaram nesta região. Tal situação conduz à crença que os
trabalhos voltados para estas questões ajudem a compreender melhor a educação
desse povo e, consequentemente, terão uma contribuição acadêmica relevante.
Para o desenvolvimento desta pesquisa será usada a abordagem qualitativa,
por ser uma abordagem crítica/dialética comprometida com a mudança, com um
estudo de cunho descritivo. Faremos uma revisão bibliográfica que servirá para
contribuir com o embasamento teórico deste estudo. Além disso, será realizada uma
pesquisa de campo, com o propósito de obter informações sobre questionamentos
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que precisam ser respondidos. Isso contribuirá com o estudo, pois há a vontade de
realizar uma aproximação direta com o objeto de investigação.
No campo, a intenção é realizar a coleta de dados a partir dos seguintes
instrumentos: questionário, entrevistas, trabalho de observação e análise documental.
O questionário será realizado apenas para obter informações que permitam a
descrição do perfil dos professores a serem investigados. A entrevista será
semiestruturada, pois segundo Marconi e Lakatos (2003, p.180) “o entrevistador tem
liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção que considere
adequada”. A observação servirá para levantar alguns dados adicionais na tentativa
de evidenciar outros aspectos relevantes para a investigação que podem não ser
percebidos durante as entrevistas.
Paralelamente à aplicação dos instrumentos supracitados, será realizada a
análise documental para confrontar evidências coletadas nos instrumentos anteriores
e acrescentar informações, fornecendo “pistas” sobre outros elementos considerados
relevantes. Serão considerados documentos pertinentes ao interesse desta pesquisa:
Projeto político pedagógico, livros didáticos de Língua Portuguesa, planos de ensino
da disciplina de Língua Portuguesa, projetos de leitura, sequências didáticas dos
professores, entre outros pertinentes e disponíveis.
Para a realização deste estudo foi escolhido o povo indígena Katukina que vive
na Terra Indígena Campinas Katukina, localizada na Br 364 Km 62, a 70 quilômetros
de Cruzeiro do Sul/AC. Este povo foi escolhido por ser acompanhado pela Secretaria
Estadual de Educação do Acre (SEE) e está organizado em 06 (seis) aldeias com uma
escola em cada uma delas. Os sujeitos desta pesquisa serão os professores que
lecionam nos anos iniciais do ensino fundamental nessas escolas do povo indígena
Katukina.
Para a efetivação da pesquisa, estabelecerei diálogo com autores que tratam sobre a
temática pesquisada para a fundamentação teórica das questões referentes ao direito à literatura,
a literatura infantil, as práticas de mediação da leitura literária e o letramento literário. Serão
utilizados como referencial teórico autores que farão parte do diálogo para a construção do
trabalho aqui proposto, como Zilberman (2003), Debus (2010), Almeida (2009), Brasil (1998),
Candido (2004), Cosson (2014), Colomer (2003, 2007), Graúna (2013), Jekupé (2015),
Munduruku, (2009, 2016, 2017, 2018), Potiguara (2018) dentre outros.
Leitura literária na escola
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A leitura literária surgiu no Brasil em 1840, especificamente em Minas Gerais e
Rio de Janeiro, onde era restrita a uma elite possuidora de grandes propriedades
rurais, escravos e bibliotecas particulares, composta por religiosos, médicos,
advogados, militares e funcionários públicos que liam, via de regra, para atender às
necessidades de suas respectivas profissões. Fora desses pequenos grupos, as
pessoas alfabetizadas, num país de grandes massas analfabetas, liam livros
religiosos, de história, medicina e algumas de “belas letras”.
Ao longo dos anos, a literatura foi ganhando destaque, se ramificou por todos
os caminhos da atividade humana, as obras literárias foram reduzidas em seu valor
intrínseco, mas atingiram o novo objetivo, atrair o pequeno leitor/ouvinte e torná-lo
participante das diferentes experiências que a vida pode proporcionar ao nível do real
ou do maravilhoso, dando ênfase à aventura, o cotidiano, a família, a escola, o
esporte, as brincadeiras, as minorias raciais, abrangendo também o campo político e
suas implicações. (ZILBERMAN, 2003).
Atualmente, a dimensão de literatura infantil é muito mais ampla e importante.
Ela possibilita à criança um desenvolvimento emocional, social e cognitivo
inquestionável. Nesse sentido, quanto mais cedo a criança tiver contato com os livros
e perceber o prazer que a leitura produz, maior será a possibilidade de torna-se um
adulto leitor, pois é por meio da leitura que a criança assume uma postura críticoreflexiva, extremamente relevante à sua formação cognitiva. Segundo Nelly Novaes
Coelho, a literatura infantil é:
Abertura para a formação de uma nova mentalidade, além de ser um
instrumento de emoções, diversão ou prazer, desempenhada pelas histórias,
mitos, lendas, poemas, contos, teatro, etc., criadas pela imigração poética,
ao nível da mente infantil, que objetiva a educação integral da criança,
propiciando-lhe a educação humanística e ajudando-a na formação de seu
próprio estilo. (COELHO, 1991, p.5).

Nesta perspectiva, a literatura infantil proporciona à criança um conhecimento
de mundo, além do desenvolvimento do senso crítico por meio da leitura, através dos
diálogos, do questionar e concordar ou não com a visão do autor. Através da fantasia,
é desenvolvida a arte que estimula a imaginação e a criatividade, resultando em novos
textos, desenhos, pinturas, colagens, entre outros. A arte literária permite à criança a
construção de seu próprio mundo, interagindo com ambos. De acordo com Regina
Zilberman:
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“[...] É essa possibilidade de superação de um estreitamento de origem o que
a literatura infantil oferta à educação. Aproveitada na sala de aula em sua
natureza ficcional, que aponta a um conhecimento de mundo, e não como
súdita do ensino bem-comportado, ela se apresenta como o elemento
propulsor que levará a escola à ruptura com a educação contraditória e
tradicional.” (ZILBERMAN, 2003, p.30).

Assim, entende-se que o texto literário precisa fazer parte do convívio dos educandos e
ser explorado rotineiramente em sala de aula, tendo o professor como mediador das práticas de
leitura literária, pois “é seu dever explorar ao máximo, com seus alunos, as potencialidades
deste tipo de texto. Ao professor cabe criar as condições para que o encontro do aluno com a
literatura seja uma busca plena de sentido para o texto literário, para o próprio aluno e para a
sociedade.” (COSSON, 2014, p. 29). Desse modo, o papel do professor como mediador consiste
em tentar sensibilizar o aluno para a recepção e exploração das potencialidades do texto
literário.
Segundo Zilberman e Silva (2008, p. 26), “inserir-se de forma contínua no mundo da
palavra reinventada pela imaginação dos escritores é uma necessidade”. Contudo, para que se
percebam os benefícios da leitura literária na formação de leitores é preciso que haja,
primeiramente, o reconhecimento da importância da literatura para o ser humano e reconhecer,
também, seus benefícios para a sociedade. Segundo Zilberman (2005), é necessário que a escola
reconheça o valor da literatura para a vida de seus educandos e, na sala de aula, a leitura de
textos literários torne-se um hábito.
Entretanto, em muitas escolas, a literatura ainda está distante do contexto sociocultural,
evidenciando uma exclusão e revelando certa condição elitizada oferecida à literatura pela
classe dominante. Essa exclusão literária é tão comum, no interior das escolas, que se apresenta
como algo natural, e, às vezes, como se não existisse, por se apresentar de modo muito sutil nos
discursos dominantes. Entretanto, essa condição é incisiva nas políticas e nos programas de
leitura que têm deixado um triste rastro que se alastra num silêncio estratificado, numa
sociedade pouco leitora.
Para amenizar os efeitos dessa exclusão, Antonio Candido (2004) sugere que a literatura
deve ser incorporada à categoria de bens a que todos os seres humanos têm direito a usufruir.
O autor sustenta a relação da literatura com os direitos humanos e afirma que a leitura do texto
literário corresponde “a uma necessidade universal, que deve ser satisfeita sob pena de mutilar
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a personalidade, porque, pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo, ela nos
organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza.” (CANDIDO, 2004, p. 186).
Nesse sentido, é preciso que a sociedade reconheça que possui este direito e o faça valer,
por meio de um grande esforço para que o indivíduo menos privilegiado também seja
contemplado com o acesso à literatura e à arte, em geral. Antonio Candido (2004) inclui a
literatura na categoria dos bens incompressíveis (indispensáveis) justamente porque ela
promove no homem o desenvolvimento de sua intelectualidade, proporcionando um equilíbrio
moral e psicológico, sendo, portanto, um direito de todo ser humano. O autor afirma que:
Pensar em direitos humanos tem um pressuposto: reconhecer que aquilo que
consideramos indispensável para nós é também indispensável para o
próximo. [...] Uma sociedade justa pressupõe o respeito dos direitos humanos
e a fruição da arte e da literatura em todas as modalidades e em todos os
níveis é um direito inalienável. (CANDIDO, 2004, p. 172).

Nessa perspectiva, Segundo Candido (2004) o homem precisa reconhecer que
tem direito à fruição como parte responsável pela consolidação de seu universo de
conhecimento. E para que possa usufruir deste direito é preciso primeiro saber que o
possui para depois utilizar o esforço necessário para exercê-lo. Este esforço vai além
da acessibilidade a todos, inclui, também, um esforço de interpretação e compreensão
de seu real significado. Para isso, é imperativo que se pratique a prática da leitura,
pois, segundo Zilberman (2009, p. 17) “a leitura de um texto literário constitui de uma
atividade sintetizadora, permitindo ao indivíduo penetrar o âmbito da alteridade sem
perder de vista sua subjetividade e história.”
Nesse sentido, o direito à literatura dos povos indígenas da Amazônia Acreana,
deve ser observado de acordo com os princípios norteadores da educação escolar
indígena, estabelecidos no Referencial Curricular Nacional para as Escola Indígenas
(RCNEI), que determina que “todo trabalho com a leitura, desenvolvido na escola,
deve ter por objetivo a formação de bons leitores.” (BRASIL, 1998, p. 139). O RCNEI
preconiza também que “os alunos deverão, na escola, entrar em contato com a maior
diversidade de textos possível, para que possam aprender a reconhecê-los e a
manuseá-los, tirando deles o melhor proveito para suas necessidades ou interesses.”
(BRASIL, 1998, p. 140).
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Além disso, o Referencial Curricular Nacional para as Escola Indígenas sugere
algumas competências e conteúdos a serem desenvolvidos no trabalho com a língua.
Este documento preconiza que o texto literário seja trabalhado no cotidiano escolar
na área de línguas, indicando um trabalho com poemas e contos. Para isso,
estabelece alguns objetivos que os professores das escolas indígenas devem levar
seus alunos a alcançarem:
Reconhecer as características de formas poéticas (rimas, linguagem
figurada); Ler poemas e buscar, individualmente ou em grupos, diferentes
possibilidades de interpretação; Escrever poemas, versos, histórias em
quadrinhos ou reescrevê-los, total ou parcialmente, a partir de textos escritos
por outros autores; Ler contos e crônicas, identificando narrador,
personagens, enredo; Escrever pequenas histórias ficcionais utilizando
corretamente a pontuação caso elas contenham diálogos. (BRASIL, 1998, p.
147)

O Referencial Curricular Nacional para as Escola Indígenas expressa que “o
objetivo geral da área de línguas é criar situações para que o aluno desenvolva sua
capacidade de se comunicar oralmente, cada vez melhor, e para que ele se torne um
bom leitor e escritor.” BRASIL, 1998, p. 147). Logo, é necessário investigar se as
práticas de mediação da leitura desenvolvidas no cotidiano das escolas indígenas
favorecem a formação de um bom leitor. Diante disso, é necessário analisar a prática
da leitura literária em escolas de povos indígenas da Amazônia acreana.
Literatura infantil e juvenil indígena brasileira
A concepção de literatura de Antonio Candido (2004) manifesta uma
necessidade universal que precisa ser satisfeita. Para ele, não seria possível e nem
suportável viver sem o equilíbrio social que ela proporciona. Por ser uma necessidade,
este autor considera que sua satisfação constitui um direito do qual o ser humano não
pode abrir mão. Vista desta maneira, a literatura é um bem de valor inestimável e um
direito inegociável. Antônio Candido (1995), em seu texto “O Direito à Literatura”
apresenta uma excelente definição acerca da concepção de literatura.
Chamarei de literatura, da maneira mais ampla possível, todas as criações
de toque poético, ficcional ou dramático em todos os níveis de uma
sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos folclore,
lenda, chiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita
das grandes civilizações. Vista deste modo a literatura aparece claramente
como manifestação universal de todos os tempos. (CANDIDO, 1995, p. 174).
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Esta definição de literatura será adotada neste estudo. Esse ponto de vista, na
perspectiva de Antonio Candido, evidencia que o conceito de literatura não pode ser
apresentado de maneira restrita, mas de forma ampla e bastante abrangente. Essa
definição fortalece os principais aspectos da produção literária indígena em língua
portuguesa, já que essa literatura tem como base os rituais, os cânticos, as
cerimônias, as artes, os enfeites, as vestimentas, as pinturas corporais, as pinturas
em utensílios domésticos entre outras atividades.
Janice Thiél (2012, p. 46) explica que a literatura indígena [...] “é realizada pelos
próprios índios conforme os meios e códigos que lhes são peculiares”. As obras
indígenas, voltadas para o público infanto-juvenil e, também, para o público adulto
apresentam uma interação de multimodalidades em que a leitura da palavra impressa
pode fazer uma interação com as ilustrações. A leitura dos textos de literatura indígena
precisa levar em consideração o “entre-lugar” cultural dessa produção que está em
um ponto de conflito entre a oralidade e a escrita, as tradições literárias canônicas e
as indígenas, a sujeição e a resistência.
Neste sentido, é importante ressaltar a importância da literatura indígena como
um poderoso instrumento de resistência e de valorização do conhecimento indígena,
que pode conscientizar os leitores para o respeito à pluralidade cultural e minimizar o
preconceito existente.

Graça Graúna, professora universitária, pesquisadora e

escritora indígena, define a literatura indígena contemporânea da seguinte maneira:
a literatura indígena contemporânea é um lugar utópico (de sobrevivência),
uma variante do épico tecido pela oralidade; um lugar de confluência de vozes
silenciadas e exiladas (escritas), ao longo dos mais de 500 anos de
colonização. Enraizada nas origens, a literatura indígena contemporânea
vem se preservando na auto-história de seus autores e autoras e na recepção
de um público-leitor diferenciado, isto é, uma minoria que semeia outras
leituras possíveis no universo de poemas e prosas autóctones. (GRAÚNA,
2013, p. 15).

Embora seja evidente os muitos esforços em prol do reconhecimento e
fortalecimento da literatura indígena brasileira, ela ainda continua sendo negada ou
desconhecida por muitos. Vários professores desconhecem os autores indígenas ou
avaliam suas obras por critérios puramente canônicos ocidentais. Isso prejudica o
reconhecimento do valor estético dos textos de autoria indígena. Até mesmo muitos
bibliotecários e, também, muitos livreiros têm dificuldade em classificar as obras
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indígenas, por não compreenderem sua composição multimodal. Para Graça Graúna
(2013)
o estudo da representação do negro e do índio na literatura requer uma
abordagem específica [...] A expressão artística do ameríndio e do africano
sugere uma leitura das diferenças, pois o ato de conhecer o outro implica o
ato de interiorizar a história, a auto-história, as nossas raízes (GRAÚNA,
2013, p. 47).

Apesar disso, a produção de obras indígenas no Brasil está em constante
crescimento, com vários autores sendo reconhecidos por meio de premiações pela
qualidade de sua produção literária, aumentando gradativamente a circulação dos
textos literários indígenas brasileiros. Isso deve-se ao fato de que os escritores
indígenas estão se apropriando da língua portuguesa e apresentando produções
literárias de elevado valor, abrindo espaço para que tenhamos um pouco mais de
compreensão da rica e tão pouco conhecida produção literária indígena. Como
consequência desse movimento, a literatura indígena em língua portuguesa
apresenta, atualmente, muitos autores com estilos diferentes de criação literária. Essa
produção é adequada tanto para o público infanto-juvenil, quanto para o público
adulto.
A literatura para crianças e jovens é caracterizada principalmente por lendas,
contos extraordinários e mitos, trazendo histórias cheias de aventuras, romances,
lutas, misticismo, mas principalmente ensinamentos diversos. Por meio desta leitura
o leitor pode conhecer outras culturas que fazem parte da formação do povo brasileiro,
desmistificando preconceitos e forjando um olhar mais plural para a vida.
A literatura indígena para público adulto proporciona um convite a reflexão
sobre a poesia, a filosofia, a sociologia, entre outros saberes, acentuando a presença
e denunciando a situação indígena em nosso território nacional. Além disso, possibilita
reflexões sobre nossos temores, nosso papel na preservação do meio ambiente e
nossa relação em sociedade. O conteúdo das obras indígenas é tão importante para
a formação cultural, quanto o de qualquer outra literatura presente no currículo
escolar, além de serem um instrumento de valorização dos saberes indígenas e de
respeito para com a diversidade cultural.
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Neste sentido, podemos considerar que a literatura indígena é um fenômeno
relativamente recente, mas já é possível identificar vários autores com projeção
nacional e internacional. Alguns livros já fazem parte de acervos de bibliotecas
internacionais, com alguns autores com destaque nacional e internacional.
Dentre os escritores, cujos livros são destinados em maior parte ao público
infanto-juvenil, podemos destacar Daniel Munduruku, Eliane Potiguara, Graça
Graúna, Yaguarê Yamã, Olívio Jekupé, Kaká Werá Jekupé, Kanátyo Pataxó, Ailton
Krenak, Vangri Kaingáng, entre outros que produzem textos literários que afirmam as
diferenças e caracterizam-se como instrumentos políticos e de resistência. Autores
que produzem textos que trazem um discurso que caminha na contramão dos padrões
ocidentais estabelecidos historicamente no campo literário. Obras que destacam a voz
dos povos indígenas e suas vivências no mundo.
Esses

autores

indígenas

apresentam

uma

maravilhosa,

extensa

e

surpreendente literatura que merece ser estudada para que se tenha uma melhor
compreensão, pois existe uma visão equivocada das milenares culturas indígenas
que, atualmente, se lança para além das comunidade indígenas e está chegando até
nós por meio de diversos estilos, principalmente na forma de literatura infantil e juvenil.
Na leitura de textos de literatura indígena o leitor é convidado a refletir sobre
uma existência diferente da estrutura da atual sociedade brasileira, uma cultura tão
rica que merece e deve ser respeitada por toda a sociedade. Nesse universo literário,
o leitor pode perceber que existem outras formas de organização social que devem
ser respeitadas.
Assim, sendo é possível afirmar que a literatura indígena propicia aos seus
leitores uma visão diferenciada do mundo. Portanto, a literatura produzida pelos
escritores indígenas dos mais variados povos, merece ser valorizada e difundida, pois
como afirma Daniel Munduruku, o mais importante escritor indígena brasileiro, “O
papel da literatura indígena é, portanto, ser portadora da boa notícia do (re)encontro.
Considerações finais
Esta investigação torna-se bastante relevante porque trata-se de uma
oportunidade, não só para pesquisadores, mas a população em geral que vive em
outras regiões do país, possa conhecer, por meio da produção acadêmica e científica,
o espaço acreano. É relevante, também, porque possibilitará realizar um estudo que
permita fazer uma reflexão sobre a necessidade de construir novas práticas de
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mediação do texto literário em sala de aula e contribuir com os professores no
desenvolvimento de suas práticas pedagógicas, no trato com a leitura, para auxiliar
na formação de leitores literários.
Aprofundar o estudo dessa temática, a partir de experiências locais, poderá
trazer contribuições empíricas mais sólidas para a análise do processo de formação
do leitor literário e, consequentemente, para o processo de letramento literário dos
alunos indígenas, ao fazermos uma crítica à instituição escolar indígena e
investigarmos a respeito das práticas escolares adotadas na apresentação da
literatura infantil aos estudantes das escolas de povos indígenas da Amazônia
acreana.
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O DESPERTAR DA CRIANÇA PARA O POÉTICO: UMA ANÁLISE DE H’E
OUTROS BICHOS INTELIGENTES, DE RONALD POLITO E GUTO LACAZ
Regiane Magalhães Boainain
Doutoranda em Literatura e Crítica Literária (PUC/SP)
Introdução
O intuito desta apresentação é analisar h’ e outros bichos inteligentes (2017),
publicado pela Editora Ôzé, evidenciando o livro ilustrado de Ronald Polito e Guto
Lacaz como um exemplo de obra que possibilita o contato qualitativo da criança com
o poético, bem como sua formação para a lógica da poesia.
Para isso, serão analisados a capa e os seguintes poemas visuais de h’ e
outros bichos inteligentes: Formiga, Lesma, Pulga e Sapo, os quais foram construídos
a partir de um elaborado projeto gráfico. O objetivo é mostrar que as imagens,
formadas exclusivamente pela tipografia, não estão na obra numa relação de
redundância com o poema verbal da página direita, mas numa relação colaborativa,
na qual a página dupla é o espaço de conciliação de dois tipos de poema: o visual e
o verbal.
Acredita-se que o contato das crianças com obras com a potência de h’ e outros
bichos inteligentes ajudem, tanto na manutenção genuína que a criança apresenta
para o poético, como sua formação para o modus operandi da poesia. Acredita-se
também que não haja outra maneira de preparar a criança para o poético se não pelo
seu contato constante com ele.
Ainda que esse contato, muitas vezes, não aconteça em casa, é papel da
escola garantir a educação literária dela, mas para isso, urge a presença de um
professor-mediador, que conheça a lógica da poesia, ou seja, sua forma de operar por
similaridades e, no caso específico do livro ilustrado, conheça os aspectos que,
relacionados entre si, interferem na semântica da obra, como imagem, design e
palavra.
Como afirma Linden (2011, p. 8-9):
Ler um livro ilustrado não se resume a ler texto e imagem. É isso e muito
mais. Ler um livro ilustrado é também apreciar o uso de um formato, de
enquadramentos, da relação entre capas e guardas com seu conteúdo; é
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também associar representações, optar por uma ordem de leitura no espaço
da página, afinar a poesia do texto com a poesia da imagem, apreciar os
silêncios de uma relação à outra... Ler um livro ilustrado depende certamente
da formação do leitor.

Se ler um livro ilustrado depende da formação do leitor, como afirma
Linden(2011), então, outro papel é atribuído também à escola, ou seja, educar a
criança para não só ler texto e imagem, mas perceber como as escolhas no projeto
gráfico: formato, enquadramentos, cor, tipografia, textura, etc, interferem na
semântica da obra.
A h’ e outros bichos inteligentes figura, portanto, como uma obra que permite
mudar o hábito do leitor comum. Não se trata apenas de ler os poemas verbais, mas
de perceber que as letras, em diferentes formatos, tamanhos e tipos, são, antes de
tudo, imagens grafadas no papel. E, ao serem operadas em raciocínio analógico,
alcançam o poético, tornando-se poesia visual.
Expor a criança à poesia visual é permitir que ela incorpore novas
possibilidades ao que já conhece a respeito do gênero poema. Não há na poesia
visual rima, estrutura métrica, ela designa uma forma poética que valoriza a
exploração sonora, visual e semântica da palavra na espacialidade da página. Ao
abolir o verso, a poesia visual abre-se para várias possibilidades, às surpresas que os
olhos e todo corpo sensitivo podem descobrir durante a leitura.
O design em h’ e outros bichos inteligentes
O projeto gráfico, segundo Pivetti(2019), pode apresentar-se sob a forma de
um planejamento visual, assumido desde o começo da concepção de um livro ou na
interação entre uma obra literária pré-existente e sua transfiguração em estrutura
narrativa graficamente perceptível, planejada pelo designer. Segundo a autora, de um
modo ou de outro, o projeto representa a poética visual que rege a particularidade dos
livros ilustrados. A autora acrescenta ainda que
O projeto gráfico pode investir o livro de um valor de linguagem específico,
quando a intencionalidade do autor, e/ou designer, é apresentar o livro
caracteristicamente como objeto gráfico, em que o manejo da linguagem
gráfica se torne elemento explícito no resultado final da obra. Tal manejo pode
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resultar em um valor em si, ou no valor estético da obra como um todo[...](
PIVETTI, 2019, p. 162).

Todos esses pontos, levantados por Pivetti(2019), permitem que se olhe o livro
ilustrado de Ronald Polito e Guto Lacaz como um exemplo de manejo da linguagem
gráfica que se torna elemento explícito no resultado final da obra.
Análise de h’e outros bichos inteligentes
Já na capa, observa-se esse manejo de linguagem gráfica:

h’e outros bichos inteligentes( 2017, capa)

O título é formado pela letra h e um apóstrofe. Ambos, quando lidos em
sequência, formam, sonoramente, a palavra a galinha, constituída pelo som da letra
h ( agá) + linha. Aliado a isso, a imagem, decorrente do emprego da fonte escolhida
para a letra h e para o apóstrofe, ajuda a criar a forma de uma galinha. Assim, logo na
entrada do livro, já se nota a potencialidade de um signo em relação de similaridade
com a ave.

823

Com isso, evidencia-se na capa, um rompimento da lógica da linguagem verbal,
(na qual imperam a linearidade, a combinação, a contiguidade de um “signo-para”), a
fim de emergir o “signo-de.” Segundo Pignatari(2014, p. 11), “um signo-para conduz
a alguma coisa, a uma ação, a um objetivo[...] que está fora dele”. Entretanto, quando
se foge do automatismo da linguagem lógica, quando se “começa a ver, sentir, pesar,
apalpar as palavras, então, elas começam a se transformar em signo-de.[...]”, ou seja,
o terreno do ícone.
“O signo-de para em si mesmo.” Décio Pignatari afirma ainda que o icone é
“revelador dos aspectos que regem [...] a criação artística; [...] pode possuir a
capacidade de criar ou suscitar, em sua manifestação mais genuína, o objeto
representado.” (PIGNATARI, 2004, p.59)
A linguagem gráfica de h’ e outros bichos inteligentes, ao operar pelo raciocínio
analógico, volta-se para si mesma, portanto, está mais próxima do fazer poético, uma
vez que se organiza pelo processo de similaridade ou analogia, materializando no
corpo da letra ou da palavra o objeto.
Materializar os bichos no corpo da letra ou da palavra é o elemento que traz
um diferencial para este livro de poemas para crianças e jovens. A partir da relação
entre expressão linguística e design, os poemas visuais de Guto Lacaz elevam a
linguagem ao campo da imagem, dinamizando o poema e explorando a visualidade e
o espaço ocupado por ela.
Observe como isso se configura na primeira página dupla da coletânea.
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h’e outros bichos inteligentes( 2017, p. 8-9)

Nessa primeira página dupla, à esquerda, duas sequências de letra f, com
tipografia bastante limpa, aparecem. Na primeira fileira, a letra f materializa o ir
retilíneo das formigas. Na segunda fileira, a letra f, espelhada, materializa o vir delas
Assim, o signo f não se liga às formigas por uma relação de contiguidade, ou seja,
proximidade, mas por uma relação de semelhança com o ir e vir tão focado delas.
Já à direita, o título do poema verbal “A formiga” reitera o sentido oriundo da
leitura feita a partir da tipografia, observe:
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h’e outros bichos inteligentes( 2017, p.9)

Trata-se de fato de uma formiga, flagrada em incessante trabalho. Assim, o
poema verbal assume o caráter de colaboração com a poesia visual, visando um
sentido único. Para Sophie Van der Linden( 2011), na relação texto e imagem, em
regime de colaboração, cada um, alternadamente, preenche as lacunas do outro. São
linguagens distintas que mantêm uma relação comum de sentido.
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A primeira estrofe do poema verbal evidencia uma formiga que só trabalhava,
como atestado na imagem, mas que um dia foi à farra com a cigarra. O poema, numa
clara evidência de relação intertextual com as fábulas de Esopo, recontextualiza a
tradição, abrindo-se para um humorado novo sentido.
Observe agora a página dupla( p. 18 -19):

h’e outros bichos inteligentes( 2017, p.18-19)

À esquerda, a palavra sapo materializa o bicho no exato momento em que ele
estende a sua língua comprida. Para isso, a vogal “o” estica-se para se fazer língua
em busca de algo, não mostrado na imagem.
Já no poema verbal, ‘Felipe, o último”, fica evidente que o que o sapo mais
buscava era um dia de alegria. Também numa relação intertextual com o conto
maravilhoso, no caso, “A princesa e o sapo”, deflagra-se a glória do sapo,
transformado em príncipe após um beijo de uma triste princesa. Pode-se dizer que o
sentido da página dupla está na relação entre os dois poemas que, como diz Linden(
2011,p. 121) “combinam as forças e fraquezas próprias de cada código”, visando a
construir um discurso único.
Na dupla ( 30 e 31), a linguagem materializa o pulo da pulga nela mesma. É a
linguagem que salta, como pulga, diante do leitor. A técnica empregada para tal efeito
foi alternar a altura da tipografia:
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h’e outros bichos inteligentes( 2017, p.30 e 31)

Já no texto verbal, intitulado “Olga”, sabe-se que esta pulga, apresentada
visualmente, é revoltada por não se chamar ULGA. Trava-se, a partir disso, um jogo
humorado com as rimas PULGA- ULGA e OLGA- POLGA.
No poema visual “Lesma”, também se vê a materialização da qualidade do ser
no signo linguístico. Para isso, a linguagem iconiza o movimento lento da lesma em
seu corpo. Para alcançar este efeito, a técnica empregada foi triplicar as letras da
palavra lesma. Observe:
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h’e outros bichos inteligentes( 2017, p.50 )

No poema verbal, a lentidão da lesma também é materializada na linguagem
em versos. Ao fazer uso de enjambements e versos curtos, o fluxo rápido do discurso
é interrompido, como se o próprio poema se arrastasse como uma lesma. Observe:
A lesma/

( enjambement) interrupção do fluxo do

discurso
é sempre a mesma,

( versos curtos)

deslizando majestática e alheia,
côncava e retrátil,
vai cobrindo de prata

( enjambement) interrupção do fluxo do discurso

o caminho de areia.
A mesma lesma

( enjambement) interrupção do fluxo do discurso
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que vai mesmo a esmo,
seguindo cegamente suas antenas
como se nada nem ninguém
pudesse detê-la,
recolhe desatenta sua cauda
de estrelas
Aliado a isso, os sibilantes:, marcados pelas palavras em “s” e “c” ajudam a
compor a lentidão de um ser de linguagem que se arrasta pelos versos.Assim, notase na página dupla( 50 e 51) que poesia visual e verbal iconizam a lesma no corpo da
linguagem e alcançam o poético.
Considerações finais
Esta apresentação, que teve como intuito analisar h’ e outros bichos
inteligentes, de Ronald Polito e Guto Lacaz, chega-se ao fim, evidenciando este livro
ilustrado como um exemplo de obra que possibilita o contato qualitativo da criança
com o poético, bem como sua formação para a lógica da poesia.
Ao analisar a capa e alguns poemas visuais, construídos a partir de um
elaborado projeto gráfico, constatou-se que as imagens, formadas exclusivamente
pela tipografia, operam em raciocínio analógico e alcançam o poético, tornando-se
poesia visual. Assim, não se trata de meras ilustrações dos poemas verbais sobre
bichos, mas de um elaborado manejo gráfico, que possibilitou iconizar na linguagem
a qualidade do objeto.
Ao ver transformada a letra ou a palavra em bichos, a criança vê o objeto,
sente-o, apalpa-o com os olhos. Assim, ao passar para a leitura do poema verbal, ela
já teve o contato primeiro com ele.
Constatou-se também que o sentido do livro ilustrado em questão emerge da
relação colaborativa entre poema visual, alcançado pelo design, e o poema verbal.
Linguagens diferentes, com forças e fraquezas próprias de cada código, entretanto,
como diz Linden( 2011,p. 121), visando a construir um discurso único.
O livro ilustrado h’e outros bichos inteligentes, ao conciliar na página dupla
poesia verbal e visual, em regime de colaboração, mostra ao leitor formas diferentes
de a linguagem poética operar. Fica o convite.
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TÚNEIS: DA ESCOLHA DA OBRA À FEIRA LITERÁRIA – UM PERCURSO DE
LETRAMENTO
Ana Carina Baron Engerroff
(UFSC)
Nádia Souza Conceição
(UFSC)
Por enquanto só quero dizer que qualquer narrativa de ficção é necessária e
fatalmente rápida porque, ao construir um mundo que inclui uma
multiplicidade de acontecimentos e de personagens, não pode dizer tudo
sobre o mundo. Alude a ele e pede ao leitor que preencha toda uma série de
lacunas. Afinal, todo texto é uma máquina preguiçosa pedindo ao leitor que
faça uma parte de seu trabalho.
Umberto Eco

Introdução
Foram muitos anos de coleguismo, de estudo e de trabalho, mas acredito que
ficamos mais intensas nos anos entre 2010 e 2014. Éramos verdadeiramente
parceiras, sempre rolou uma admiração, tínhamos orgulho mútuo de nossa formação.
As duas fizeram sua graduação em Letras, na UFSC, em períodos distintos, mas com
muitos professores em comum. Na verdade, orgulhamo-nos até hoje de nossa
formação acadêmica.
A Escola Autonomia, em Florianópolis-SC, foi o nosso lugar por excelência para
aplicar todas as teorias e as práticas pedagógicas apreendidas. Responsáveis pelo
estudo de português no ensino fundamental II, ciclos 6º e 7º e ciclos 8º e 9º, era
perfeito.
Sempre no final do último trimestre, planejávamos o próximo ano,
analisávamos o currículo, discutíamos os conteúdos - a forma como foram abordados
e como fora a recepção dos estudantes-, destacávamos nossas inquietações e
encaminhávamos à coordenação as possíveis mudanças.
Total sintonia. Tudo envolvia leitura e escrita. Nossa pauta era literária. As
leituras “obrigatórias”, nem tão obrigatórias assim, eram o fio condutor do
planejamento. Tínhamos consciência da importância da escuta, ouvíamos os
estudantes e, se necessário, mudávamos o planejamento, o livro, o projeto de trabalho
até o tema da feira literária. A sala de aula era um lugar de muitas vozes.
A Feira Literária era um evento do calendário escolar, na verdade, era um
grande evento antes do recesso de julho. Digo “grande”, porque era um desafio, para
nós da disciplina de português, em quatro meses, formar e apresentar um artefato que
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envolve tantos aspectos como pedagogia de projeto, letramento, representação,
identidade, negociação, interação, cognição e, por fim, a formação de um leitor.
Em 2009 e 2010, o projeto literário realizado nas turmas de 8º ano levou à
produção de um artefato grandioso, que veio a impactar significativamente na escola
– os túneis. Espaços de ambientação da obra lida e de interação com os visitantes,
esse trabalho não era apenas um produto encantador da leitura realizada no primeiro
semestre letivo, representava um processo complexo e intenso de letramento literário.
Letramento
Os estudos da professora Magda Soares (2009) normalmente tratam de
alfabetização, leitura e escrita. Apresentam um entrelaçamento entre esses aspectos
da

aprendizagem

e

destacam

as

múltiplas

faces

da

alfabetização

e,

concomitantemente, desponta o conceito de letramento, sempre envolto a mais
questionamentos do que respostas.
O letramento é o resultado da ação de "letrar-se", se dermos ao verbo "Ietrarse" o sentido de "tornar-se letrado”. É também o resultado da ação de ensinar e
aprender as práticas sociais de leitura e escrita ou o estado ou condição que adquire
um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita
e de suas práticas sociais. Vale ressaltar, ainda, que ter se apropriado da escrita é
diferente de ter aprendido a ler e a escrever. Aprender a ler e escrever significa adquirir
uma tecnologia para codificar em língua escrita e para decodificar a língua escrita;
apropriar-se da escrita é tornar a escrita própria, ou seja, é assumi-Ia como sua
propriedade.
O conceito de letramento de Magda Soares (2009) ajudou-nos a analisar o
domínio de competências de leitura e de escrita dos estudantes e através da literatura
fazer sua inserção no mundo social. A autora destaca que ao longo do ensino
fundamental é necessário rever os quadros referenciais e os processos de ensino,
pois são muitas as facetas de imersão do estudante na cultura da escrita. O letramento
se dá a partir dessa experiência variada com a leitura e com a escrita, isto é,
conhecimento e interação com diferentes tipos e gêneros e de material escrito.
O passo inicial do percurso, para obtenção do conhecimento (leitura e escrita),
parte da literatura, da escolha de um livro e, consequentemente, da formação do leitor.
Esse processo suscita alguns questionamentos como aspectos técnicos, conceituais,
ideológicos e políticos.
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Os aspectos técnicos do letramento estão relacionados à comunicação, à
codificação e decodificação do material e à reprodução de materiais escritos e
impressos.
Os aspectos conceituais do letramento estão relacionados ao fenômeno social,
como um produto de transmissão cultural num determinado contexto social, em suma,
um conjunto de atividades sociais que envolvem a língua escrita.

O aspecto

conceitual do letramento é subjetivo. Como avaliar o processo? Quais são os critérios
para medir o letramento? Como medir um estado ou condição que um grupo social
adquire em consequência de ter-se apropriado da escrita e de suas práticas sociais?
Ao tentar encontrar uma resposta, percebe-se os aspectos ideológicos e políticos que
envolvem o conceito.
A dimensão social do letramento não é um atributo pautado na pessoalidade,
mas é uma prática social ligada à leitura e à escrita. Apresenta-se, então, a questão
ideológica. Para a perspectiva liberal, o letramento é visto como um conjunto de
habilidades

funcionais

necessárias

para

que

o

indivíduo

leia

e

escreva

adequadamente a um contexto social. Por outro lado, na perspectiva revolucionária
ou ideológica, o letramento não é um processo neutro, mas é uma prática da leitura e
da escrita que assume, em determinado contexto social, um lugar em que se reforçam
e se questionam valores e formas de manutenção e de distribuição de poder presentes
na sociedade. Segundo Paulo Freire, ser alfabetizado é tornar-se capaz de usar a
leitura e a escrita como meio de tomar consciência da realidade de transformá-la.
As indagações de Magda Soares sobre letramento sempre nos acompanharam
nas reuniões de pedagógicas e, associada ao conceito, juntamos a pedagogia de
trabalho de Fernando Hernandez.
De Paulo Freire a Fernando Hernández
Paulo Freire (1977) introduz o debate político e a realidade sociocultural no
processo escolar com a educação libertadora e os chamados temas geradores e,
atualmente, continua nos dando respostas. No livro “Extensão ou comunicação?”,
Freire apresenta a importância, no processo de conhecimento, da comunicação em
que haja uma relação social igualitária, dialogal, na coparticipação dos sujeitos no ato
de conhecer. A educação problematizadora de Freire procura desvelar o mundo e é
calcada numa relação dialógica entre educador e educando. O educador já não é mais
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o que apenas educa, porém o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o
educando que, ao ser educado, também educa.
Em Freire, a educação é comunicação, é diálogo, na medida em que não é
transferência de saber, mas um encontro de sujeitos interlocutores que buscam
significação dos resultados. Sua atualidade está em dialogar com uma pedagogia de
projeto de trabalho que viabilize a criação de ecossistemas comunicativos em
ambientes escolares. Mais que uma utilização de técnicas ou tecnologias, a
problematização e a conscientização são fundamentais no ato pedagógico,
apropriando-se como um critério para reavivar a humanização do homem, pois, ao
construir significado de uma realidade, estamos atribuindo valores ativos que levam à
reflexão e à ação.
Fernando Hernández (1998) propõe um currículo integrado com projetos de
trabalho, em que dá ênfase ao enfoque integrador da construção de conhecimento
que transgrida o formato da educação tradicional de transmissão de saberes
compartimentados e selecionados pelo professor. Reforça que projeto é uma forma
de refletir sobre a escola e sua função e, dessa forma, sempre será diferente em cada
contexto. Nesse enfoque, há um conceito de educação que entende a função da
aprendizagem como desenvolvimento da compreensão que se constrói a partir de
uma produção ativa de significados e do entendimento daquilo que se pesquisa, dos
diferentes fatos identificados, da busca por explicações e, enfim, da formulação de
hipóteses. Ao confrontar dados para poder realizar uma variedade de ações de
compreensão, os estudantes mostram uma interpretação da situação-problema e, ao
mesmo tempo, um avanço sobre o tema.
Para Hernández (1998), uma situação-problema pode ser um bom início de
projeto, uma vez que favorece o interesse e a busca pelas informações, que deve ser
estendida como construção de saberes interligados como representação, identidade,
negociação, interação e cognição. O conceito de representação está ligado ao artefato
e ao processo até a sua construção. Envolve dimensões sociais e atividades mentais
do grupo. Trabalha-se também o conceito de identidade, com características próprias
da contemporaneidade e do seu relativismo, as relações são fluidas com aspectos
individualistas e coletivistas, com ações objetivas e com relações subjetivas. No
projeto, a identidade se constrói e se reconstrói como o próprio artefato. Juntamente
a tudo isso, tem-se a negociação, ou seja, a busca para chegar a um consenso,
encontrar soluções ao desafio proposto e, consequentemente, criar outras relações e

835

diferentes vínculos sociais. A negociação é processo de convergência de diferentes
partes. Apresenta-se, então, o conceito de interação (rede), pois tem a ver com
convergência, com mudança e com inovação. A interação apresenta-se durante a
ação. Ocorre na etapa operacional. É puro fluxo.
A articulação desses quatro conceitos deságua na construção coletiva de um
saber, de um conhecimento. Ocorre a desestabilização dos saberes iniciais e, a partir
de pequenos indícios, pequenos resultados, uma multiplicidade de papéis brotam
entre os estudantes. Outras competências são necessárias para dar conta do desafio.
O trabalho de projeto, assim, fortalece-se e amplia-se para várias áreas do
conhecimento presentes na escola e fora dela.
Para Fernando Hernández, projeto de trabalho é uma concepção da educação
e da escola. Começa pela reorganização do currículo e pelo diálogo com outras áreas
do conhecimento e com os problemas reais que estão fora da sala de aula que vão
além do currículo básico, contudo existem e pulsam no ambiente escolar. Destaca a
importância da escuta. Vê o professor como base para construir uma “experiência
substantiva de aprendizagem” que possibilita múltiplos caminhos e uma atitude
investigadora. Segundo o autor, essas incertezas dão sentido às suas vidas, porque
a aprendizagem vem deles mesmos.
Essa concepção possibilita compreender o mundo em que se vive e como ter
acesso, analisar e interpretar a informação.

Consequentemente, desenvolve a

consciência do indivíduo sobre seu próprio processo de aprendiz. Essa consciência
não é abstrata, relaciona-se leitura e escrita como, por exemplo, biografia e produção
de uma história pessoal ou narrativa de época e contexto atual. Dessa forma,
possibilita uma reflexão sobre a própria experiência de aprender. É um processo
interativo e horizontal entre grupo e docente.
O percurso trilhado na sala de aula até a confecção de um artefato deve ser
todo registrado. A partir dos registros expande-se o conhecimento e desenvolve a
responsabilidade pelo processo de aprendizagem do grupo e com o grupo. Esse
processo está sempre em construção e pode integrá-lo ao currículo ou alterá-lo.
Nessa concepção educacional, a autodireção do estudante flui a partir das atividades
individuais, em dupla, em grupo, semanais, quinzenais e do planejamento construído
na sala com todos. Ligada à autodireção está a avaliação, como um processo de
“experiência substantiva de aprendizagem” que chega ao final com um artefato e
cumpre todas as etapas necessárias.
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Portanto, projeto de trabalho em ambiente escolar é outra maneira de
representar o conhecimento escolar baseado na aprendizagem de interpretação da
realidade, orientada para o estabelecimento das relações entre a vida dos alunos e
dos docentes e para outros saberes não disciplinares, voltado à curiosidade, à
investigação e à indagação. A busca por respostas favorece uma aprendizagem mais
significativa.
Da sala de aula à feira literária
Os conteúdos programáticos de português do fundamental II da Escola
Autonomia eram trabalhados a partir do projeto literário, tínhamos como fonte
inspiradora o texto de Italo Calvino “Por que ler os clássicos”. Foram muitos clássicos
da literatura ocidental infanto-juvenil.
O trabalho de literatura aplicado a projeto de trabalho possibilita um diálogo
entre o romance e a realidade dos alunos ampliando seus saberes com as diversas
áreas de conhecimento e fomenta a perspectiva de trabalho coletivo entre
professores, alunos e comunidade escolar. Trabalhar com projeto é aceitar o desafio
da desinstalação, de desfazer certezas, conviver com o provisório e ressignificar
caminhos cristalizados. O texto literário apresenta-se como o fio condutor do trabalho
que será desenvolvido, de forma flexível, não linear, a partir de questões levantadas
pelos alunos e de condições contextuais que emergirem das situações literárias e do
cotidiano.
Essa

prática

pedagógica

permite

uma

avaliação

processual

do

desenvolvimento escolar dos alunos envolvidos e da reflexão permanente sobre o que
é produzido, pois essa estratégia não se apoia em regras rígidas, é o grupo que
constrói seu processo de aprendizagem a partir do momento em que sana dificuldades
e busca o aprofundamento para realizá-lo. Normalmente, um projeto tem um objeto,
algo que é construído coletivamente, explícito e implícito, palpável e abstrato, o
conhecimento e o seu produto.
Tudo começa pela escolha mediada de que obra será lida. Como aponta Rildo
Cosson (2018), na sequência básica do letramento literário que propõe, a primeira
etapa, da motivação, é fundamental. Nesse momento, acontece a “sedução” para a
leitura. De forma coletiva, o livro é eleito e envolto por expectativas. Segue-se na
busca de informações que contextualizem autor e obra, o reconhecimento também da
estrutura do livro. É a etapa da introdução (COSSON, 2018).
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Umberto Eco (1997) escreve que uma narrativa ficcional apresenta um mundo
com uma multiplicidade de acontecimentos e de personagens, mas ela não diz tudo
sobre o universo ficcional, apenas faz alusões e passa ao leitor a possibilidade de
preencher uma série de lacunas.

As lacunas existentes numa ficção estão

diretamente ligadas ao leitor, pois sua estrutura textual foi elaborada para alguém ler.
Da mesma forma, o autor não passa de uma estratégia textual que é capaz de
estabelecer relações semânticas que podem ser imitadas.
A partir da escolha e do início da leitura de uma narrativa ficcional, o trabalho
na sala de aula passa por (re)contar a história para o grupo. O estudante nessa
situação imita o autor através de um recurso discursivo e vai preenchendo as lacunas
deixadas pelo mesmo (autor), como se fosse “quem conta um conto, aumenta um
ponto” ou preenche os espaços. Nesse ponto, ocorrem duas coisas: aproximação e
apropriação do que está sendo lido. Eco repete várias vezes em seus passeios pelo
bosque que “todo texto é uma máquina preguiçosa pedindo ao leitor que faça a sua
parte” (1997, p.9).
Na sala de aula, procura-se o bosque de um conde Drácula que viveu na
Europa oriental em 1897, pesquisa-se sobre os povos que formaram a atual Romênia,
de onde se originou as lendas e superstições do lugar, estuda-se a estrutura e
característica do texto epistolar - corpo do romance. Relacionam-se as personagens
com as profissões e a classe social a que pertenciam. Observa-se a construção das
personagens femininas e sua postura de vanguarda para a época (Era Vitoriana) e
por fim, percebe-se o bem maior da narrativa: a amizade.
Parafraseando Eco, há vários bosques que se bifurcam nas aventuras de Alice.
Lewis Carroll elabora, com perfeição e riqueza de detalhes, as imagens mentais das
várias situações vividas pela menina – os diversos apuros, as diversas dificuldades.
Os maiores atrativos da história são os logos fantásticos, o nonsense, a literatura
fantástica e a capacidade que o autor tem de imprimir ao texto um encadeamento por
imagens e sensações. Os diálogos travados com o coelho, com o gato que sorri, com
a rainha de copas, com a lagarta que fuma narguilé, um chá maluco ou ainda uma
competição na lagoa, são cenas fundamentais para o leitor “encontrar” e se “encantar”
com a história, fazendo surgir o deslumbramento. Quem não ficaria absolutamente
envolvido com todos aqueles bichos nadando na poça de lágrimas que Alice chorou?
Começa-se pelo encantamento, pela sinestesia, pela leitura oral de fragmentos
da história. Passa-se para biografia. Quem foi Lewis Carroll? Quais foram as
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Influências de Carroll? Busca-se o contexto histórico. Como surgiu o romance?
Estudam-se os elementos da narrativa. Descobrem-se, então, a literatura nonsense e
a literatura fantástica. O tema “drogas” aparece com as bebidas misteriosas que
faziam Alice se sentir estranha; o mercúrio usado na fabricação de chapéus que
deixavam o chapeleiro louco; e a lagarta sonolenta por causa do fumo, pode ter
relações com as drogas de hoje em dia e a adolescência - Alice passa por inúmeras
mudanças que a deixam confusa, ela cresce e decresce, não sabe se é criança ou
qualquer outra coisa. Depara-se com a matemática, com os jogos de lógica, as
charadas e com a física (gravidade, força e calor).
A leitura apresenta desafios, situações desconhecidas, um tempo distante. É
preciso pesquisar, contextualizar, tudo que existe entre o texto e o que já se ouviu
falar dele e de seu autor, é a fase da aproximação e a certeza da escolha. Se no
contexto do aluno está o tema “vampiros”, porque as livrarias estão cheias de
romances que tratam do assunto e os cinemas da cidade estão passando filmes sobre
o mesmo tema, então é hora de ler um clássico, é o momento propício para conhecer
Drácula. Se Hollywood relançou Alice, belo motivo para voltarmos ao clássico. Se
estiverem comemorando o centenário de uma obra de Julio Verne, mais um projeto.
Nesse trabalho literário não só se interpreta um texto narrativo, usa-se. A leitura
deve ser feita com o mesmo cuidado que a tradição milenar narrativa teve ao ler e
contar sobre os mitos formadores das virtudes e que atualmente tem com o romance
moderno e os valores que devemos continuar transmitindo. Em literatura, a leitura é
dirigida, debatida e estudada. Analisa-se o enredo, as personagens, o tempo, o
espaço, o foco narrativo, a verossimilhança entre outros. Porque mesmo trabalhando
com projetos, há o momento de sedimentação, de aprofundamento. O projeto tem
dois lados - o diretivo, que amplia o conteúdo literário, e o criativo, que forma um
verdadeiro leitor.
Ao traçar o caminho no projeto, o leitor precisa fazer escolhas, pois, ao estudar
a sua estrutura, fica aberto a múltiplos pontos de vista, mas também se torna
perspicaz, porque percebe o que o texto espera dele, o que é pedido pelo autor e o
que há de aberto na obra para que, então, possa colocar o seu discurso. Aos poucos,
a narrativa vai se transformando em um jogo entre a leitura e o seu uso. Quem
determina as regras do jogo e as limitações, num primeiro momento, é a leitura e,
depois, o uso, a forma como o aluno irá significá-la.
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O artefato do projeto da leitura do romance “Alice através do espelho” nasceu
a partir de um diálogo com o texto. Esse comunicou ao leitor que era preciso oito
jogadas de xadrez para que a protagonista se tornasse também rainha (rainha
vermelha x rainha branca). Os alunos fizeram um teatro interativo, onde o visitante
ocupava o lugar de “Alice” e num jogo lógico cheio de encantamento e charadas, ia
respondendo perguntas passando por oito jogadas e se tornando em um rei ou em
uma rainha. Materializava-se, assim, a construção de sentido, a etapa da
interpretação (COSSON, 2018).
O lado bom de trabalhar com projetos literários é que ele traz uma significação
diferente ao currículo, tornando-o mais expressivo para a realidade escolar. Propõe
que, no processo de aprendizagem, os saberes sejam incorporados por meio do
diálogo, das pesquisas e das produções, confirmando que o conhecimento não é
estático, nem imutável, pois busca nos fazeres literário e/ou científico o sentido de
instigar novas descobertas em ambientes cooperativos e criativos.
Desdobramentos
Nos anos que se seguiram ao trabalho realizado com “Drácula” e “Alice no país
das maravilhas”/ “Alice através do espelho”, não apenas os novos oitavos anos
esperavam ansiosamente por sua vez deles de produzir um “túnel” na Feira Literária,
como a prática inspirou o trabalho de leitura em outras turmas.
Os sextos anos foram experimentando também a criação de um pequeno túnel
interativo, em 2011, em que os visitantes adentravam no centro da terra e no fundo
do mar, colocando-se em diálogo com os estudantes e o universo de Julio Verne. Ou
ainda, em 2013, recriaram a estrada de tijolos amarelos que conduzia Dorothy em sua
busca por voltar ao lar. Dois anos depois, também o sétimo ano construiu sua viagem
à Idade Média, como fruto da leitura de “Cruzada em jeans”, de Thea Beckman, e do
aprendizado em História, possibilitando um projeto interdisciplinar.
Esses trabalhos conservavam atributos semelhantes, o que os caracterizavam
como “túneis” – grande instalação, mas com estrutura linear, limitada por paredes ou
tecidos que formavam um corredor por onde os visitantes passavam, interagindo com
os estudantes que ali realizavam diferentes performances (desafios, encenação,...) , porém mantinham sua diversidade e originalidade uma vez que eram construídos a
partir de diferentes livros e projetos. Ter em vista a possibilidade de materializar a
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leitura de uma obra de forma tão rica e envolvente, mobilizava e integrava as turmas
dos mais diferentes anos.
Rildo

Cosson

(2018)

defende

que,

quando

se

compartilham,

com

materialidade, as interpretações da leitura realizada, os leitores se percebem
membros de uma coletividade e, assim, constrói-se uma comunidade leitora. O que
vimos, ano a ano, foi o quanto a realização desses túneis marcou a escola e suas
feiras, impactando na forma como os estudantes viam o potencial da leitura literária.
Todos sentiam-se responsáveis e pertencentes a algo maior, conectando estudantes,
professores e o restante da comunidade escolar. A leitura levava à formação de uma
identidade de grupo, de escola.
Cosson nos lembra que “o ato físico de ler pode até ser solitário, mas nunca
deixa de ser solidário” na medida em que é “um concerto de muitas vozes” (2018,
p.27). No entanto, como ele mesmo aponta, isso não basta. É nessa leitura com o
outro, promovida no espaço escolar, edificadora de sentidos e conectora de pessoas,
que podemos experenciar de fato a força humanizadora da literatura.
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A LITERATURA DE ROALD DAHL NO BRASIL
Paulo César Ribeiro Filho
Universidade de São Paulo
Nota introdutória
Pedra angular no estabelecimento do mercado editorial brasileiro voltado para
o público infantil e juvenil, a literatura estrangeira mantém seu estatuto de engrenagem
medular no desempenho comercial desse setor. Uma excelente reflexão sobre o tema
foi desenvolvida no artigo intitulado “A tradução: núcleo geratriz da literatura
infantil/juvenil”, de 1987, de autoria da professora Nelly Novaes Coelho (in memoriam),
fundadora da área de literatura infantil e juvenil da Universidade de São Paulo. Nesse
trabalho, Nelly revisita o episódio bíblico da torre de Babel para tecer importantes e
criativas proposições a respeito da ideia de um certo plurilinguismo caótico primordial
amenizado e ordenado pela tradução, contextualizando o mérito dos processos
tradutórios na normalização e difusão do conhecimento. Depois de esboçar um breve
panorama histórico da literatura infantil e juvenil (doravante LIJ) em termos de
tradução no âmbito mundial, Nelly se volta para o cenário nacional, destacando,
inclusive, a importância das histórias em quadrinhos e do universo dos super-heróis
norte-americanos na constituição e fidelização de um influente rol de leitores de
material estrangeiro. As considerações de Nelly Novaes Coelho notabilizam-se, entre
outros aspectos, pelo pioneirismo e pelo refinamento analítico dispensado ao
tratamento desse corpus tradicionalmente posto à margem dos estudos acadêmicos.
Em Nelly encontra-se a máxima que norteia o presente estudo de caso: “Urge, pois,
que as crianças e jovens descubram a Palavra através da leitura envolvente da
Literatura Nacional e da Estrangeira que, traduzida ou no original, ampliará suas
experiências de vida” (COELHO, 1987, p. 31).
É importante anotar que não temos por objetivo empreender uma discussão
crítica a respeito dos aparentes malefícios causados à produção nacional pela
omnipresença da literatura juvenil estrangeira no mercado editorial brasileiro. As
breves considerações a respeito da recepção obra de Roald Dahl a serem
desenvolvidas neste estudo partem do princípio subjacente à premissa supracitada
de Nelly Novaes Coelho: a premência da descoberta da Palavra supera as fronteiras
idiomáticas.
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O sucesso da obra juvenil de Roald Dahl: as adaptações para o cinema
A tradução intersemiótica que caracteriza a adaptação de uma obra literária
para o cinema envolve uma série de desafios que vão muito além dos julgamentos
superficiais pautados pela maior ou menor fidelidade da obra fílmica em relação à
escrita. A Fantástica Fábrica de Chocolate e Matilda, por exemplo, que figuram entre
os títulos canônicos do escritor britânico Roald Dahl no Brasil, são duas das obras
mais populares no universo da literatura juvenil dos séculos XX e XXI. Ambas foram
adaptadas para o cinema e, sob este novo suporte, alcançaram milhares de novos
interlocutores.
Antes de analisar os impressionantes números referentes aos êxitos literários
e cinematográficos das obras de Roald Dahl no Brasil e no mundo, faz-se necessário
apontar alguns dos principais desafios encontrados no processo de adaptação de uma
obra literária para o cinema, entendendo que grande parte do sucesso editorial dos
títulos de Dahl no Brasil é explicado pela popularidade de suas versões fílmicas.
Linda Hutcheon, em referência aos estudos de Robert Stam, faz menção ao
consenso que “para alguns [...] a literatura sempre possuirá uma superioridade
axiomática sobre qualquer adaptação, por ser uma forma de arte mais antiga”
(HUTCHEON, 2013, p. 24) e traz à tona dois importantes conceitos que resumem e
sistematizam tal fenômeno: a iconofobia e a logofilia.
Um repúdio às representações imagéticas, a iconofobia pode ser considerada
o principal responsável pela aversão às adaptações fílmicas de clássicos da literatura
como um todo. Note-se as muitas críticas feitas por parte de religiosos a todo tipo de
filmes que retratam, por exemplo, aventuras sacrossantas da bíblia e se prestam a
designar uma aparência a personagens como Deus, Jesus ou Maomé; tais obras
sempre desencadeiam grandes manifestações populares e tentativas de boicotes.
Fora do mundo religioso, as grandes sagas de aventuras do fantasy, tais como Harry
Potter, O Senhor dos Anéis, As Crônicas de Gelo e Fogo e As Crônicas de Nárnia,
entre outras, têm suas adaptações cinematográficas constantemente criticadas por
seus leitores mais assíduos, que cobram fidelidade ao texto. Linda Hutcheon desvela
um contexto em que “a travessia do literário para o cinematográfico ou televisivo já foi
inclusive chamada de passagem para uma ‘forma de cognição deliberadamente
inferior’” (HUTCHEON, 2013, p. 24). Temos aí o que se chama de logofilia, ou seja, a
extrema valorização da palavra, sobretudo da palavra escrita.
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Definida como a “interpretação de signos verbais por meio de sistemas de
signos não verbais” (PLAZA, 1987, p. 14), a tradução intersemiótica que envolve a
adaptação de uma narrativa escrita para uma obra cinematográfica presume grandes
desafios e todos eles certamente passam pela noção de “fidelidade à obra”. Em sua
obra Literatura into film: theory and practical approaches, Linda Cahir define que
adaptar é “mover uma mesma entidade para um novo ambiente”, uma nova realidade,
enquanto traduzir é “mover um texto de uma linguagem para outra” (CAHIR, 2006, p.
14). A autora afirma ainda que a principal questão acerca das traduções e adaptações
não é a manutenção da fidelidade completa à obra original/de partida, mas sim a quais
aspectos da narrativa é que se buscará ser fiel a fim de estabelecer as relações
almejadas. A estrutura narrativa (a ordem dos acontecimentos), o ambiente, o período
histórico, a caracterização dos personagens, entre outros, são alguns dos aspectos
que podem ser explorados na tentativa de se manter o mais próximo possível do texto,
caso seja essa a intenção da equipe responsável.
De forma didática, a fim de realçar as relações entre texto e filme, Linda Cahir
postula que “a estrutura composicional de ambos”, ou seja, literatura e obra
cinematográfica, é pautada por um mesmo processo que reúne uma sequência de
unidades menores: um parágrafo na literatura e uma tomada em um filme; “Todos
esses adaptadores [...] tornam as ideias concretas ou reais, fazem seleções que não
apenas simplificam, como também ampliam e vão além, fazem analogias, criticam ou
mostram seu respeito, e assim por diante” (CAHIR, 2006, p. 15).
Com uma linguagem própria, o cinema é independente o bastante para realizar
o que talvez seja o objetivo primordial de algumas adaptações: tornar o filme, a
adaptação de uma narrativa, mais popular que seu registro escrito, chegando ao ponto
de se criar um contexto em que a referência escrita se perde diante da celebridade de
sua versão fílmica: sabe-se da existência do filmes, mas não da obra literária que o
originou. Por outro lado, “se conhecemos esse texto anterior, sentimos
constantemente sua presença pairando sobre aquele que estamos experienciando
diretamente” (HUTCHEON, 2013, p. 27), o que torna a obra fílmica mais propensa a
críticas de fidelidade ao original. Hutcheon conclui que “quando um filme se torna um
sucesso financeiro, raramente sua fidelidade à obra escrita vem à tona” (2013, p. 28).
Adianta-se que esse é caso dos muitos clássicos de Roald Dahl adaptados ao cinema:
o sucesso das versões fílmicas acabou por impulsionar o sucesso editorial de suas
obras de referência.
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Tendo por base os já mencionados estudos de Linda Hutcheon, destaca-se,
em linhas gerais, mais algumas noções básicas propostas pela autora que norteiam
as escolhas de obras a serem adaptadas ou traduzidas. Associada ao desejo de
preservação e divulgação do chamado “capital cultural” da obra está a noção de
“familiaridade”, capaz de produzir o “conforto” e a “confiança que advém da sensação
de conhecer o que está por vir” (HUTCHEON, 2013, p. 158), já que, no caso de Roald
Dahl, o sucesso literário precede o fílmico em sua terra natal. A esta familiaridade é
somada a excitação causada pela oportunidade de se contemplar uma obra imbuída
de valor afetivo em outro suporte, uma aposta que torna a boa recepção do público
infinitamente mais certeira quando se faz uma “adaptação literal”.
Tendo por certo ser mais seguro investir adaptações de narrativas já
popularizadas ou, em outras palavras, “com uma recepção já atestada enquanto
livros” (HUTCHEON, 2013, p. 25), resta definir em que grau essa adaptação pode se
dar. Linda Cahir sistematiza três grandes formas de se traduzir um texto para outra
linguagem:
Tradução literal: reproduz o enredo e todos os seus detalhes o mais próximo
possível das palavras do livro. Tradução tradicional: mantém os traços gerais
do livro, mas acentua detalhes particulares de forma peculiar na medida em
que os cineastas os considerem necessários e adequados. Tradução radical:
remodela o livro de forma extrema e revolucionária, tanto como um meio de
interpretar a literatura como de fazer do filme um trabalho mais
completamente independente. (CAHIR, 2006, p. 17)

Com base nas três categorias acima, somos capazes de elaborar uma “lista
mental” que associa diversas adaptações aos seus respectivos livros dependendo do
nível das alterações propostas pelo diretor, baseados única e exclusivamente em
nossa percepção individual como leitores, o que envolve aspectos de afetividade, de
reconhecimento e valoração. Por pouco não se pode falar em uma tradução literal
quanto às obras de Roald Dahl levadas às telonas. Nos títulos listados abaixo
(apresentados em ordem cronológica), é possível verificar que não houve a intenção
de reinterpretar ou recriar seus respectivos enredos; manteve-se, em diferentes graus,
uma certa fidelidade aos exitosos textos originais, obras literárias imbuídas de alto
valor afetivo por parte do público leitor, o pode colaborar para essa atitude fiduciária
em termos de adaptação. Todas as informações fornecidas a seguir foram retiradas
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da página eletrônica do IMDb (Internet Movie Database), maior portal enciclopédico
de cinema e TV mundiais, a partir de uma busca simples pelo título original dos filmes.
• 1971 — A Fantástica Fábrica de Chocolate: baseado no livro de 1964 (Charlie
and the Chocolate Factory, no original) o filme musical dirigido por Mel Stuart e que
teve o próprio Dahl como co-roteirista, foi indicado ao Oscar de melhor trilha sonora
original em 1972. O ator Gene Wilder foi indicado ao Globo de Ouro de melhor ator
em comédia ou musical pelo papel de Willy Wonka.
• 1990 — A Convenção das Bruxas: baseado no livro As Bruxas (The Witches),
de 1983, o longa britânico e estadunidense foi dirigido por Nicolas Roeg e estrelado
por Anjelica Huston. Um remake produzido por Alfonso Cuarón e Guillermo del Toro
se encontra em produção.
• 1996 — James e o Pêssego Gigante: o longa, uma mescla de live action e
stop motion, baseado no livro homônimo de 1961 (James and the Giant Peach), teve
direção de Henry Selick (Coraline e o Mundo Secreto e O Estranho Mundo de Jack) e
produção de Tim Burton, sendo indicado ao Oscar de melhor trilha sonora em 1997.
• 1996 — Matilda: clássico das sessões de filmes da TV aberta brasileira, bem
como o já citado A Convenção das Bruxas, essa adaptação da obra homônima de
1988 foi dirigida e estrelada por Danny DeVito, com co-produção de Lucy Dahl, filha
de Roald.
• 2005 — A Fantástica Fábrica de Chocolate: segunda adaptação da obra
literária, o longa foi dirigido por Tim Burton e estrelado por Johnny Depp (como Willy
Wonka) e Freddie Highmore (como Charlie Bucket). Entre os prêmios aos quais foi
indicado, destacam-se o Oscar de melhor figurino, o Globo de Ouro de melhor ator de
comédia ou musical (Johnny Depp), o BAFTA nas categorias de melhor maquiagem,
melhor figurino, melhor direção de produção e melhores efeitos especiais, e o Grammy
de melhor canção em filme (Wonka’s Welcome Song).
• 2009 — O Fantástico Senhor Raposo: primeiro filme em stop motion produzido
pela 20th Century Fox e primeiro filme de animação dirigido pelo aclamado diretor
Wes Anderson, o longa, baseado na obra homônima (Fantastic Mr. Fox, no original),
de 1968, contou com astros hollywoodianos como George Clooney, Meryl Streep, Bill
Murray, Owen Wilson e Willem Dafoe em seu elenco. Foi indicado ao Oscar nas
categorias de melhor filme de animação e melhor trilha sonora, Globo de Ouro como
melhor filme de animação e BAFTA em melhor filme de animação e melhor trilha
sonora.
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• 2015 — Um Amor de Estimação: o longa, baseado na obra Agura Trat
(anagrama de “tartaruga”, em português; no original, Esio Trot, de “tortoise”) de 1990,
foi dirigido por Dearbhla Walsh e estrelou Dustin Hoffman e Judi Dench nos papéis
principais, tendo o popular apresentador James Corden como narrador. Com o filme,
Hoffman venceu o Emmy Internacional de 2016 na categoria de melhor ator.
• 2016 — O BGA: O Bom Gigante Amigo: baseado no livro homônimo lançado
em 1982 (The BFG, no original), o longa canado-britano-estadunidense foi dirigido por
Steven Spielberg em uma co-produção inédita da Walt Disney Pictures em parceria
com a DreamWorks Pictures, os dois maiores estúdios de animação da atualidade. O
BGA também foi o primeiro filme de Spielberg distribuído pela Walt Disney Pictures.
• 2017 — Revolting Rhymes: curta-metragem de animação dividido em duas
partes baseado no livro homônimo de 1982, foi dirigido e escrito por Jakob Schuh e
Jan Lachauer. Foi ilustrada por Quentin Blake, parceiro histórico de Roald Dahl, e
indicada ao Oscar de melhor curta-metragem de animação em 2018. Ganhou o prêmio
Emmy Kids de animação.
Sucessos no cinema e nos meios televisivos, grande parte desses títulos são
frequentemente exibidos nos canais de TV aberta e por assinatura no Brasil,
considerados altamente recomendados para o público infantil e juvenil, apropriados
para a família em geral. Essa popularização concorre para um quadro, semelhante ao
de outras obras como O Jardim Secreto e A Princesinha, de Frances Hodgson Burnett,
em que a adaptação cinematográfica quase oblitera a noção de existência de um livro
no qual o filme foi baseado; o que não deixa de ser um grande triunfo para os
envolvidos na produção. Comoventes, aventurescos e morigerantes enquanto
portadoras mensagens de superação envolvendo personagens infantis, os clássicos
de Roald Dahl também têm sido alvo de constantes reedições e adaptações devido
ao grande potencial didático das obras.
Edições brasileiras dos títulos de Roald Dahl
É possível que nenhum outro autor de literatura juvenil tenha sido tão traduzido
e adaptado na contemporaneidade quanto Roald Dahl. Em se tratando das edições
brasileiras de seus títulos juvenis, temos a notícia de 18 obras disponíveis,
excetuando-se as que são destinadas ao público adulto. As editoras Martins Fontes e
Editora 34 são as maiores detentoras dos diretos das obras de Dahl no Brasil. A
listagem apresentada abaixo está organizada cronologicamente pela data de
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publicação da obra original, e informa, entre outros dados, os anos das publicações
mais recentes. As informações foram retiradas de exemplares de acervo pessoal e da
página eletrônica brasileira da Amazon, maior “estante virtual” da atualidade.
• James e o pêssego gigante (James and the Giant Peach, 1961): Editora 34.
1ª edição em 1996 (ano de lançamento do filme) e 2ª edição em 2009. Recebeu o selo
“Altamente Recomendável” da FNLIJ (Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil).
• A Fantástica Fábrica de Chocolate (Charlie and the Chocolate Factory, 1964):
Editora Martins Fontes. 6ª edição lançada em 2016.
• O Dedo Mágico (The Magic Finger, 1966): Editora 34. 1ª edição lançada em
2013.
• O Fantástico Sr. Raposo (Fantastic Mr. Fox, 1968): Editora Martins Fontes. 4ª
edição lançada em 2016. Sob o título Raposas e fazendeiros, teve duas edições pela
WMF Martins Fontes, a mais recente em 2003.
• Charlie e o Grande Elevador de Vidro (Charlie and the Great Glass Elevator,
1972): Editora Martins Fontes. 1ª e única edição em 2001.
• Danny, o Campeão do Mundo (Danny, the Champion of the World, 1975):
Editora Martins Fontes. 1ª e única edição lançada em 2002.
• A Incrível Historia de Henry Sugar e Outros Contos (The Wonderful Story of
Henry Sugar and Six More, 1977): Editora Martins Fontes. 1ª e única edição lançada
em 2002.
• O Crocodilo Enorme (The Enormous Crocodile, 1978): Editora Martins Fontes.
1ª e única edição lançada em 2002.
• Os Pestes (The Twits, 1980): Editora 34. 1ª edição lançada em 1995; 2ª
edição lançada em 2009.
• O Remédio Maravilhoso de Jorge (George’s Marvellous Medicine, 1981):
Editora 34. 1ª edição lançada em 1995; 4ª edição lançada em 2018. Recebeu o selo
“Altamente Recomendável” da FNLIJ.
• Historinhas em Versos Perversos (Revolting Rhymes, 1982): Editora
Salamandra. 1ª e única edição lançada em 2007.
• O BGA – O Bom Gigante Amigo (The BFG, 1982): Editora Editora 34. 1ª e 2ª
edições lançadas em 1999; 3ª edição lançada em 2015; 4ª edição lançada em 2016.
Faz parte do Acervo Básico da FNLIJ.
• As Bruxas (The Witches, 1983): Editora Martins Fontes. 5ª edição lançada em
2016.
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• A Girafa, o Pelicano e Eu (The Giraffe and the Pelly and Me, 1985): Editora
Martins Fontes. 2ª edição lançada em 2016.
• Matilda (Matilda, 1988): Editora Martins Fontes. 4ª edição lançada em 2010.
• Agura Trat (Esio Trot, 1990): Editora Salamandra. 1ª e única edição em 2006.
• O Vigário de Mastigassílabas (The Vicar of Nibbleswicke, 1991, póstumo):
Editora 34. 1ª edição lançada em 2016.
• Os Minpins (The Minpins, 1991, póstumo): Editora Martins Fontes. 2ª edição
lançada em 2010.
O elevado número de edições das obras de Roald Dahl no mercado editorial
nacional é um indício de que os títulos juvenis do autor britânico figuram entre as
leituras prediletas de uma considerável parcela dos jovens leitores brasileiros. Além
da tradicional busca individual pela obra em livrarias, essa popularidade vem sendo
endossada pela presença massiva de parte desses títulos em listas de materiais
escolares para compra obrigatória.
Roald Dahl nas escolas
As escolas são os principais núcleos de formação do leitor literário. Essa
afirmação justifica, por si só, a validade do indicador a ser apresentado a seguir.
Elaboramos uma extensa tabela que organiza informações obtidas na rede em relação
à presença de livros de Roald Dahl em listas de material escolar. O método de
pesquisa pautou-se pela busca do termo “Roald Dahl” (entre aspas, para que os
resultados apresentados contivessem apenas o nome completo do autor) na
plataforma de buscas do Google, seguido, alternadamente, pelos comandos
“filetype:pdf”, “filetype:doc” e ”filetype:docx”, o que proporciona resultados apenas nos
formatos requeridos, quais sejam, “.pdf”, “.doc” e “.docx”. Foram desconsideradas as
indicações de leituras de títulos em língua inglesa de cursos de idiomas e da disciplina
de Inglês de escolas regulares. Também foram desconsideradas as indicações de
compra de exemplares para a biblioteca escolar, já que essa simples informação não
pressupõe o contato direto do aluno com a obra, sendo optativo o acesso a ela.
Constam, no entanto, entradas referentes à compra de livros de Roald Dahl por
iniciativa de órgãos federais e estaduais para distribuição em escolas públicas. Como
recorte temporal, foram consideradas apenas as listas publicadas nos últimos 15 anos
(período de 2004 a 2019). A não ser pela menção aos programas públicos de compra
de livros, nesse levantamento constam apenas entradas referentes a colégios
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privados, os quais passaram a disponibilizar suas listas de materiais em rede.
Entende-se, portanto, que o alcance do indicador proveniente do quadro aqui exposto
é deveras limitado e diz respeito somente a uma ínfima parcela das instituições de
ensino privado do país. Diante dessas limitações, no entanto, o que fica pressuposto
é que os números relativos à presença das obras de Roald Dahl nas escolas
certamente superam, e muito, os que serão apresentados a seguir. Todas as fontes
foram acessadas em 30 de outubro de 2019 e tiveram seus links encurtados para
melhor visualização da tabela.

Escola
MEC-PNBE*

MEC-PNBE

An

Séri

o

e

MEC-PNBE
MEC-PNBE
MEC-PNBE
MEC-PNBE

Fonte
http://gg.gg

6

/fko2h

I

200 E.F.I
9

I

0

ano

201 E.F.I
0

I

Chocolate
O

BGA

Fontes
–

O

Bom Editora 34

Gigante Amigo

Martins

Matilda

Fontes

Matilda
Os Pestes

201 E.F.I James e o Pêssego
1

I

Gigante

201 E.F.I James e o Pêssego
1

I

Gigante

http://gg.gg
/fko1f

Martins

http://gg.gg

Fontes

/fko03

Editora 34
Editora 34
Editora 34

http://gg.gg
/fko2d
http://gg.gg
/fko2b
http://gg.gg
/fko2k

201 E.F.I A Fantástica Fábrica de Martins

http://gg.gg

3

Fontes

/fko2a

Martins

http://gg.gg

Fontes

/fko07

I

Gov. do Est. 201 5º
de SP

Editora

200 E.F.I A Fantástica Fábrica de Martins

Gov. do Est. 201 5º
de SP

Título

5

ano

Chocolate
Matilda

*Ministério da Educação — Programa Nacional Biblioteca na Escola
Tabela 1: Compra de livros de Roald Dahl por iniciativas públicas

Escola

An

Séri

o

e

Título

Editora

Fonte

850

Fundação

201

Salvador

2

Arena

A Fantástica Fábrica de
E.I.

Chocolate
As Bruxas

Martins
Fontes

http://gg.gg

Martins

/fko1y

Fontes

Magnum

201 6º

A Fantástica Fábrica de Martins

http://gg.gg

Buritis

2

Chocolate

Fontes

/fko0f

As Bruxas

Martins

ano

O
Bakhita

BGA

–

O

Bom Fontes

201 3º

Gigante Amigo James e Editora 34

http://gg.gg

3

o Pêssego Gigante

/fko09

ano

Editora 34

A Fantástica Fábrica de Martins
Chocolate
201

Duque

3

Erechim
La Salle
Sagrado
Coração
Jesus
Tezza
Farroupilha
Leonardo

de

E.I.

O

BGA

Fontes
–

Editora 34

http://gg.gg
/fko1e

201 5º

A Fantástica Fábrica de Martins

http://gg.gg

3

Chocolate

/fko0q

ano

Fontes

201 5º

A Fantástica Fábrica de Martins

http://gg.gg

4

Chocolate

/fko1s

ano

201 6º

O

4

Gigante Amigo

ano

BGA

Fontes
–

O

Bom

Editora 34

http://gg.gg
/fknz8

201 5º

A Fantástica Fábrica de Martins

http://gg.gg

4

Chocolate

/fknz2

ano

Fontes

201 5º

A Fantástica Fábrica de Martins

http://gg.gg

5

Chocolate

Fontes

/fknyy

Martins

http://gg.gg

Fontes

/fknqx

ano

da 201 4º
ano

As Bruxas

5

Santo

201 4º

O

Américo

5

Gigante Amigo

Parthenon

Bom

Gigante Amigo

Vinci-Beta

Vera Cruz

O

ano

BGA

201 1º

O

5

Gigante Amigo

ano

201 2º
6

ano

BGA

–

Matilda

–

O
O

Bom
Bom

Editora 34
Editora 34

http://gg.gg
/fko1h
http://gg.gg
/fko1p

Martins

http://gg.gg

Fontes

/fko06
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São José
Crescer

201 4º

A Fantástica Fábrica de Martins

http://gg.gg

6

Chocolate

Fontes

/fko0b

Novo

http://gg.gg

Conceito

/fknzb

ano

201 4º
6

ano

As Bruxas
O

Parque Barra

201
6

E.I.

BGA

–

O

Bom Editora 34

Gigante Amigo

Martins

As Bruxas

Fontes

O

Fantástico

Senhor Martins

Raposo
Vivenda
Farroupilha
Miro
Referência
Sarapiquá
Uirapuru
Móbile

O

6

Gigante Amigo

201 5º
7

ano

201 3º
7

ano

201 4º
7

ano

–

As Bruxas
O

7

Gigante Amigo

201
7

E.I.

Bom

As Bruxas

201 3º
ano

O

Matilda

BGA

–

O

Bom

Editora 34

http://gg.gg
/fjntb

Martins

http://gg.gg

Fontes

/fknzs

Martins

http://gg.gg

Fontes

/fknzh

Martins

http://gg.gg

Fontes

/fko0g

Editora 34

http://gg.gg
/fko00

A Fantástica Fábrica de Martins

http://gg.gg

Chocolate

/fko1j

Fontes

201 4º

O Remédio Maravilhoso

7

de Jorge

ano

/fko14

Fontes

201 6º
ano

BGA

http://gg.gg

Editora 34

http://gg.gg
/fko0h

Objetivo

201 5º

A Fantástica Fábrica de Martins

http://gg.gg

Itapetininga

7

Chocolate

/fknym

Anglo

201 4º

O

Sorocaba

8

Gigante Amigo

3D
Arte e Vida
Friburgo

201
8

ano
ano
EM

201 3º
8

ano

201 2º
8

ano

BGA

Fontes
–

O

Bom

Editora 34

http://gg.gg
/fknzg

A Fantástica Fábrica de Martins

http://gg.gg

Chocolate

Fontes

/fko1b

Martins

http://gg.gg

Fontes

/fknzv

Martins

http://gg.gg

Fontes

/fknzw

As Bruxas
Matilda
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Ofélia

201 3º

Fonseca

8

Sagrado
Coração

de

Jesus
Sagrado
Coração

de

Jesus
SantAmália
TEMA

ano

Fontes

/fknyp

Martins

http://gg.gg

8

Matilda

Fontes

/fknz4

Editora 34

http://gg.gg

Editora 34

/fknz6

ano

201 4º
8

ano

O

BGA

–

O

Bom

Gigante Amigo James e
o Pêssego Gigante

201 5º

A Fantástica Fábrica de Martins

http://gg.gg

8

Chocolate

/fkny0

ano

O

8

Gigante Amigo

ano

8

ano

BGA

Fontes

201 5º

Gaivota

–

O

Bom

Matilda
A Fantástica Fábrica de
Chocolate

Editora 34

http://gg.gg
/fknze

Martins

http://gg.gg

Fontes

/fko1q

201 1º

A Fantástica Fábrica de Martins

http://gg.gg

8

Chocolate

/fkny8

201
8

Vivenda

http://gg.gg

As Bruxas

201 5º

Sá Pereira

Martins

201 3º

Fernão

Planeta Kids

Matilda

ano
E.F.I

Fontes

A Fantástica Fábrica de Martins

http://gg.gg

Chocolate

/fko21

201 4º

O

8

Gigante Amigo

ano

BGA

Fontes
–

O

Bom

Nossa
Senhora

das 201 1º

Graças

8

ano

O Crocodilo Enorme
Os Pestes

Editora 34
Martins
Fontes
Editora 34

(Gracinha)

http://gg.gg
/fko1n
http://gg.gg
/fknyh

Objetivo

201 5º

A Fantástica Fábrica de Martins

http://gg.gg

Itapetininga

8

Chocolate

/fknyj

Objetivo

201 5º

O

Sorocaba

8

Gigante Amigo

Gregor

201 4º

Mendel

9

Marista

201 5º

Patamares

9

ano
ano
ano
ano

BGA

As Bruxas
Matilda

Fontes
–

O

Bom

Editora 34

http://gg.gg
/fknya

Martins

http://gg.gg

Fontes

/fjnob

Martins

http://gg.gg

Fontes

/fknyq
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Ofélia

201 3º

Fonseca

9

SantAmália
Santo Antônio
Viver

ano

Nautas

/fknyn

9

Chocolate

/fknxx

ano

Fontes

201 2º

A Fantástica Fábrica de Martins

http://gg.gg

9

Chocolate

Fontes

/fknzt

Martins

http://gg.gg

Fontes

/fknyd

Martins

http://gg.gg

Fontes

/fko1w

ano

201 5º
9

ano

9

Santi

Fontes

http://gg.gg

Podium

Planeta Kids

http://gg.gg

A Fantástica Fábrica de Martins

201 2º

Interamérica

Martins

201 5º

Crescer-

Fazarte

Matilda

ano

201 4º
9

ano

As Bruxas
Matilda
Os Pestes

Editora 34

http://gg.gg
/fknz1

201 6º

A Fantástica Fábrica de Martins

http://gg.gg

9

Chocolate

/fknyz

ano

Fontes

201 1º

A Fantástica Fábrica de Martins

http://gg.gg

9

ano

Chocolate

Fontes

/fkny7

E.I.

Os Minpins

Martins

http://gg.gg

Fontes

/fkny6

201
9

201 6º

O

9

Gigante Amigo

ano

BGA

–

O

Bom

Editora 34

http://gg.gg
/fko23

Objetivo

201 5º

A Fantástica Fábrica de Martins

http://gg.gg

Itapeva

9

Chocolate

/fko0j

Criativo
Sigma

ano

202 E.F.I O
0

I

Fontes

Fantástico

Raposo
BGA

Fontes

202 2º

O

0

Gigante Amigo

ano

Senhor Martins

–

O

Bom

Editora 34

http://gg.gg
/fknzx
http://gg.gg
/fko0y

Tabela 2: Presença de livros de Roald Dahl em listas de materiais de escolas privadas disponíveis
em rede

Ao analisarmos as duas tabelas de modo rudimentar, podemos constatar um
importante indício em relação à idade dos potenciais leitores: com exceção de uma
ocorrência (Colégio 3D), as demais 62 instituições de ensino (incluindo os programas
públicos) a adotarem obras de Roald Dahl direcionaram-nas aos anos iniciais da
formação escolar, ou seja, do Ensino Infantil ao Ensino Fundamental II, o que
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corresponde a leitores de uma faixa etária que vai de zero a 15 anos de idade, do
berçário ao 9º ano.
• 11 instituições indicaram as obras ao Ensino Infantil (zero a 6 anos, do
berçário ao Pré-2;
• 46 instituições indicaram as obras ao Ensino Fundamental I (6 a 11 anos, do
1º ao 5º ano);
• 5 instituições indicaram as obras ao Ensino Fundamental II (11 a 15 anos, do
6º ao 9º ano);
• 1 instituição indicou uma obra ao Ensino Médio (15 a 18 anos, do 1º ao 3º ano
do E.M.).
A divisão por séries pode sugerir que as obras de Roald Dahl costumam ser
indicadas a leitores em formação inicial, recém alfabetizados, o que pode ser um dado
surpreendente se levarmos em conta a considerável extensão dos títulos elencados,
a quase ausência de ilustrações e o refinamento estético dos mesmos; essa
constatação pode insinuar que os alunos dessas instituições privadas já possuam uma
competência leitora relativamente apurada e deveras avançada para a faixa etária.
Quanto à ocorrência dos títulos, fica evidente uma clara predileção pelo clássico A
Fantástica Fábrica de Chocolate, que é, sem dúvida, a obra mais popular de Roald
Dahl no Brasil, o que se deve, em parte, à popularidade das adaptações
cinematográficas, principalmente da mais recente, de 2005, por conta dos critérios já
analisados anteriormente. A tabela abaixo apresenta as obras mais indicadas pela
pesquisa, tendo em vista que algumas instituições recomendaram mais de um título
no mesmo ano:
N.º

Título

ocorrências

A Fantástica Fábrica de
Chocolate
O

BGA

de

–

Gigante Amigo

O

Bom

23
16

Matilda

12

As Bruxas

11
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James e o Pêssego
Gigante
Os Pestes
O

Fantástico

04
03

Senhor

Raposo
Os Minpins
O Remédio Maravilhoso
de Jorge
O Crocodilo Enorme

02
01
01
01

Tabela 3: Obras de Roald Dahl por ocorrência

As quatro obras que encabeçam a lista fazem parte do rol de títulos que
também foram sucessos comerciais nos cinemas brasileiros e costumam ser
reprisados ad nauseam tanto na TV aberta quanto na TV por assinatura. Por todos os
motivos apresentados referentes à relação entre êxito cinematográfico e êxito no
mercado editorial, é possível afirmar que a literatura de Roald Dahl encontrou no Brasil
um substancial público leitor, cujo número só tende a aumentar, seja pelo contato
direto com novas edições cada vez mais atraentes para o público juvenil em termos
de design gráfico, seja pelos remakes e novas adaptações que já estão em curso de
produção.
Considerações finais
É notável a dificuldade de se desvencilhar uma adaptação fílmica de sua
respectiva fonte literária quando a celebridade da primeira supera a da segunda. São
várias as formas de traduzir e adaptar uma obra escrita, mantendo-se ou não aspectos
que concorram para uma maior “fidelidade” ao texto, na tentativa de garantir o
“conforto” do público leitor afetivamente ligado à fonte e às vezes acometidos pelos
sintomas da iconofobia e da logofilia.
Sucessos hollywoodianos, A Fantástica Fábrica de Chocolate, Matilda, A
Convenção das Bruxas, James e o Pêssego Gigante, O Fantástico Senhor Raposo e,
mais recentemente, O Bom Gigante Amigo, praticamente perdem suas referências
escritas dada a popularização de suas versões fílmicas entre o público juvenil. Esse
mesmo sucesso, no entanto, colabora para que haja maior interesse na leitura dos
textos em que foram baseados, garantindo de antemão um vínculo afetivo entre o
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telespectador alcançado pela adaptação cinematográfica e um leitor em potencial que
iniciará sua leitura cheio de expectativas baseadas na experiência advinda do contato
com outro suporte artístico. Essa alternância entre suportes midiáticos, se bem
mediada, credencia o leitor a desenvolver uma visão apurada dos processos
tradutórios e adaptativos que ocorrem de tempos em tempos nos mais variados
campos artísticos. Um convite ao cinema pode corresponder a um futuro convite à
leitura (e vice-versa), em um jogo de relações interartísticas e multimidiáticas que
pode promover, com grande eficiência, o acesso à Palavra, como bem postulou Nelly
Novaes Coelho.
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A LITERATURA NA FORMAÇÃO DO JOVEM CONTEMPORÂNEO: REFLEXÕES
A PARTIR DAS OBRAS FELICIDADE CLANDESTINA, DE CLARICE LISPECTOR
E OLAVO, DE ODILON MORAES
Regina Célia Ruiz
(USP)104
A formação do leitor literário tem se configurado como um desafio que suscita
grande preocupação entre os mediadores de leitura, professores, pesquisadores que
entendem a literatura como processo criativo que embasa, norteia e traça relações
com o mundo real. Esse assunto desperta discussões e controvérsias: O que ler? Por
que ler? Como ler? Para que ler? Quais as estratégias que professores e mediadores
podem utilizar para enriquecer esse processo de leitura? As respostas nunca estarão
de forma amadurecida e pronta. A leitura é um processo que envolve o texto, o leitor,
o autor e todas as experiências, sentidos e referências que tramitam no intenso
diálogo entre mundo real e de ficção, entre fantasia e realidade, entre as expectativas
de cada um e o que realmente acontece. Ao tratarmos de texto, não nos referimos
apenas à linguagem verbal, mas, também, ao universo híbrido em que verbal e visual
caminham lado a lado, construindo juntos e igualmente os diversos sentidos das
narrativas.
Para o leitor, é importante que esses sentidos ofereçam desafios durante a
leitura e que provoquem sensações, estranhamentos reverberando para outros tipos
de textos, mantendo constante diálogo com a própria vida.
A partir desses apontamentos e, à luz dos Estudos Comparados,
estabeleceremos um diálogo entre o conto Felicidade Clandestina, de Clarice
Lispector e o livro Olavo, de Odilon Moraes. Com as duas obras, levantaremos
reflexões sobre a busca por uma felicidade que pode se apresentar como clandestina,

104 Doutoranda em Letras pelo Programa de Estudos Comparados de Literaturas de Língua
Portuguesa – Universidade de São Paulo – e-mail: reginaceliaruiz@gmail.com.
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construída sobre sentimentos em constante oscilação, demarcando conflitos sempre
presentes na fase da adolescência. Os dramas das duas histórias são evidenciados
no entrecruzamento visual e verbal, trazendo questões existenciais que marcam o
jovem contemporâneo. A análise será fundamentada a partir dos estudos de Michel
Maffesoli e suas reflexões sobre o indivíduo da pós-modernidade, em diálogo com os
desafios que Giorgio Agamben propõe sobre a contemporaneidade.
A literatura quebra com a convenção, com o pensamento impulsivo e
automático, possibilita experiências sensoriais de mundo, fazendo com que tudo vire
espaço de intersecção. Em uma época de movimentos rápidos, de instabilidades e
incertezas, faz-se necessário compartilhar, analisar e discutir sobre essas narrativas
que rompem com as barreiras das aparências e se revelam pela profundidade de
sentimentos e ideias. Ao traçar diálogos com a realidade, a literatura juvenil provoca
a leitura por meio de experiências híbridas, fornecendo pistas e caminhos e afirmando
seu papel no processo de evolução do leitor.
Felicidade Clandestina é um conto de caráter autobiográfico, com foco narrativo
em primeira pessoa, apresentando uma narradora também protagonista. Foi
publicado pela primeira vez como crônica com o título “Tortura e Glória”, no Jornal do
Brasil, em 02/09/1967. Em 1971, já apareceu como conto intitulado Felicidade
Clandestina, na coletânea que recebe o mesmo nome. Foi novamente publicado em
2009, em Clarice na Cabeceira, sob a organização de Teresa Montero.
Logo no início, a tensão entre protagonista-antagonista, que traçará todo o
percurso narrativo, é estabelecida:
Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio
arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos
achatadas. Como se não bastasse, enchia os dois bolsos da blusa, por cima
do busto, com balas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de
histórias gostaria de ter: um pai dono de livraria. (LISPECTOR, 1998, p. 9).

Assim, a antagonista é apresentada pela narradora-personagem, deixando
pistas dos desejos de vingança, rivalidade e ódio que marcarão uma busca pela
felicidade, ainda que clandestina.
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Na história, a narradora tem como objeto de desejo Reinações de Narizinho,
de Monteiro Lobato, o que confere certo poder à colega de torturá-la, pelo simples fato
de possuir o livro e ficar com a decisão de emprestá-lo ou não.
Com Felicidade Clandestina, Clarice Lispector evoca os sentidos da trajetória
humana, “capaz de nos fazer penetrar em alguns labirintos mais retorcidos da mente”
(GOTLIB, p.68, 2017). A narrativa revela uma grande questão humana, pertencente
a todas as idades: a busca pela felicidade. Mas o que seria a felicidade?
A felicidade sempre foi objeto de perseguição do ser humano que, na tentativa
de solucionar seus diversos conflitos existenciais, acredita em um estado pleno que
lhe aliviará todos os dramas da alma.
Muitos filósofos, pesquisadores e poetas já se debruçaram sobre o tema. Neste
texto, destacaremos Epicuro, filósofo grego, que escreveu A Carta sobre a Felicidade,
por volta de 300 a.C., ao amigo Meneceu, texto que acabou se tornando uma obra da
Antiguidade, suscitando críticas e comentários ao longo dos tempos. Na carta, um dos
caminhos para se chegar à felicidade é o cultivo da prudência:
A prudência é o princípio e o supremo bem, razão pela qual ela é mais
preciosa do que a própria filosofia; é dela que originaram todas as demais
virtudes; é ela que nos ensina que não existe vida feliz sem prudência, beleza
e justiça e que não existe prudência, beleza e justiça sem felicidade. Porque
as virtudes estão intimamente ligadas à felicidade, e a felicidade é inseparável
delas. (EPICURO, 2002, p. 45-47).

Não é tão fácil encontrar, no conto, a presença dessas virtudes que Epicuro
coloca como intimamente ligadas à felicidade. O filósofo fala em prudência, beleza e
justiça. Contextualizando o conto, talvez possamos acrescentar amizade, bondade,
solidariedade, valores esses tão contemporâneos e de vital importância no circuito
dos jovens da nossa época. As duas personagens centrais não evidenciaram a
presença desses valores em suas atitudes, aliás, foram extremamente contrárias a
tudo isso, emitindo sinais de preconceito, disputa e poder. Se nenhuma das duas
atendem ao que Epicuro considera como pré-requisitos para se chegar à felicidade, o
que se pode inferir sobre essa trajetória?
Um caminho pode ser encontrado nas reflexões que Michel Maffesoli propõe
diante de uma época de relações tão rápidas e fragmentadas. Ele traz a ideia de
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Tribalismo, algo que se nota na sociedade moderna. O homem deixa de ser
considerado um ser isolado para se estabelecer em grupos.
Deus (e a teologia), o Espírito (e a filosofia), o indivíduo (e a economia) cedem
lugar ao reagrupamento. O homem não é mais considerado isoladamente. E
mesmo quando admitimos e eu teria tendência a fazê-lo, a preponderância
do imaginário, não devemos esquecer que se ele resulta de um corpo social
e que, de retorno, volta a materializar-se nele. (MAFFESOLI, 1998, p. 104).

São vários os grupos (tribos) aos quais o indivíduo se integra e sempre há “um
desejo ardente e inabalável de estar de acordo com o grupo” (MAFFESOLI, 1998, p.
105). O sentimento de pertença é forte e legítimo, pois valida a participação ativa do
ser na sociedade. A filha do dono da livraria, no conto de Clarice Lispector, era
claramente excluída do grupo das colegas, por sua aparência, e até por possuir uma
boa condição social. Talvez o livro, seu único trunfo, fosse a moeda de troca para
conquistar seu próprio espaço em alguma tribo.
Inicia-se, no conto, uma quase tortura, pautada no desejo de se ler o livro e no
poder de impedir ao máximo o encontro com esse objeto:
Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele,
comendo-o, dormindo-o. E completamente acima de minhas posses. Disseme que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria.
Até o dia seguinte eu me transformei na própria esperança da alegria: eu não
vivia, eu nadava devagar num mar suave, as ondas me levavam e me
traziam. (LISPECTOR, 1998, p. 10).

Com a suposta possibilidade de ter o livro em mãos, o que se espera é que
tudo se caminhe para um desfecho, mas as expectativas são quebradas. Há um jogo
que se intensifica, ancorado pelo “plano secreto”, articulado e conhecido pela
antagonista: “Quanto tempo? Não sei. Ela sabia que era tempo indefinido, enquanto
o fel não escorresse todo de seu corpo grosso.” (LISPECTOR, 1998, p. 10-11).
Um tempo indefinido, um tempo do leitor que resgata suas vivências durante a
leitura. Há um tempo cronológico em que se dá a passagem dos acontecimentos. “Eu
ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia: pois o livro
esteve comigo ontem de tarde, mas você só veio de manhã.” (LISPECTOR, 1998,
p.11). Um tempo que estrutura a narrativa, mas também há um tempo que dialoga
com personagem e leitor, um tempo que se amplia, que se multiplica à medida que
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aumenta a ansiedade em descobrir como se desenrolará o final do jogo. “O tempo de
leitura não é apenas o que dedicamos a virar as páginas. Existe todo um trabalho,
consciente ou inconsciente e um efeito a posteriori, uma evolução psíquica de certos
relatos ou de certas frases, às vezes muito tempo depois de os termos lido.” (PETIT,
2013, p. 48)
E a mãe surge resolvendo a situação e, com sua decepção materna, corrige o
ato perverso da filha: “Voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou: mas
este livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler!” (LISPECTOR, 1998, p.11).
E, assim, a protagonista consegue o livro, leva-o para casa sem data para devolver,
poderia ficar com ele por quanto tempo quisesse. Tudo parecia voltar aos eixos, mas
a felicidade era intensa demais para ser vivida em um só momento.
Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois
ter o susto de o ter. Horas depois abri-o, li algumas linhas maravilhosas,
fechei-o de novo, fui passear pela casa, adiei ainda mais indo comer pão com
manteiga, fingi que não sabia onde guardara o livro, achava-o, abria-o por
alguns instantes. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa
clandestina que era a felicidade. (LISPECTOR, 1998, p. 12).

Há uma suspensão do tempo: o tempo da narrativa e o tempo do leitor. A
protagonista adia o tempo para estender o seu prazer; o leitor mergulha no seu tempo
de redenção, de vingança, de alívio, de resgates que aliviam outros tempos, outros
desejos. Ambos saboreiam a tal “felicidade” que agora o leitor já entende o porquê de
ser “clandestina”: uma felicidade resgatada, conquistada, que pertence e não pertence
à protagonista; pertence e não pertence ao leitor.
No final, a maior das metáforas: “Não era mais uma menina com um livro: era
uma mulher com o seu amante.” (LISPECTOR, 1998, p. 12). Dá-se, assim, o ritual de
passagem. A garota deixa de ser menina, ela agora é uma mulher. O leitor também
passa pelo ritual que não é só da personagem, mas também dele. Ele acompanha a
protagonista em sua travessia, vivencia a sua jornada, mas há, também, a sua própria
passagem, um misturar de experiências que o faz amadurecer enquanto leitor,
enquanto sujeito, um ser atuante da sua própria história. A leitura possui a força, a
potencialidade de nos fazer pensar como donos de nossos caminhos, de repensar as
nossas histórias, a nossa identidade, de nos conectar com o mundo ao qual estamos
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inseridos. “Ler não nos separa do mundo. Somos introduzidos nele de uma maneira
diferente.” (PETIT, 2013, p. 55)
Em diálogo com Felicidade Clandestina, trazemos à discussão o livro Olavo,
um dos finalistas do Prêmio Jabuti - 2019. O autor, Odilon Moraes, é premiado escritor
e ilustrador de livros infantis e juvenis.

O tema felicidade, no conto de Clarice

Lispector, contribui com as reflexões oferecidas pelo livro de Odilon Moraes. “Olavo
era um menino triste, não por algo que lhe faltasse, nem qualquer chance perdida.
Olavo era simplesmente triste”. (MORAES, 2018).

Figura 1 105

105 Capa do livro Olavo, de Odilon Moraes.
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Figura 2 106

Odilon Moraes faz a conexão entre palavra e imagem, dois elementos que se
complementam ao contarem a história do menino triste chamado Olavo. Em
praticamente todas as ilustrações há o predomínio da cor sépia que, juntamente com
o verbal e visual, traduz a melancolia do solitário garoto.

106 Página do livro Olavo, de Odilon Moraes – sem numeração.
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Figura 3107

Até que um dia algo acontece. Na porta de sua casa, deixam uma caixa de
presente. E uma fresta de alegria tenta invadir o espaço de Olavo. Um cantinho da
janela assume um tom azul. É a alegria tentando entrar. O azul se intensifica e assume
a página dupla, que abre o nosso olhar, mostrando o garoto literalmente nas nuvens.

107 Página do livro Olavo, de Odilon Moraes – sem numeração.
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Figura 4108

108 Página do livro Olavo, de Odilon Moraes – sem numeração.
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Figura 5109

Mas, nem tudo é perfeito. A mente humana sempre prega suas peças e faz
Olavo desconfiar dos momentos felizes. “Porém, ao cair da tarde, uma questão de
repente veio roubar-lhe o sossego: seria para ele o presente...ou chegara em porta
errada?” (MORAES, 2018). E, assim, o tom sépia reassume seu lugar: o do estado
original de tristeza. O livro alterna entre os momentos de alegria, representando o
estado de felicidade do personagem ao pensar na possibilidade de ser lembrado por
alguém, e na tristeza do garoto. Há, também, uma menção ao direito de ser triste.
“Olavo era simplesmente triste, como outros são felizes pela vida” (MORAES, 2018).
Pode ser normal ser um menino triste, faz parte da natureza humana. O direito de
sermos o que somos e como somos.
Olavo oferece um diálogo entre palavra e imagem tratando das sutilezas das
experiências humanas. Temos, aqui, um texto poético que provoca a sensibilidade do
leitor. Texto e imagem se complementam traduzindo as tristezas e alegrias da alma.
As ilustrações conduzem o movimentos dos olhos e a interação verbal e visual lida
com as nossas percepções.
Penso que há pessoas que sentem a vida sempre como um novo horizonte
de descobertas. Há outras, porém, para quem ela se assemelha mais a uma
despedida diária do que foi. No entanto, todas habitam o mesmo mundo,
compartilham sonhos e enfrentam, de maneira diferente, seus desafios. Foi
esse contraste que me fez escolher as cores sépia e azul como base para
contar a história de uma fresta de alegria que um dia invade a vida de Olavo.
(MORAES, 2017, s/p.)

O ilustrador faz da imagem, a palavra, ao tentar fazer a alegria entrar na vida
de Olavo a partir de uma pequena fresta azul no canto da janela. Aqui a metáfora da
vida também se faz presente. O discurso literário é metafórico, a metáfora faz parte
da criação literária do escritor e extrapola o livro, propondo uma nova configuração
para o olhar, por meio de uma linguagem simbólica e literária da narrativa. Trata-se
de um mundo que, na verdade, existe e não existe, mas no qual pode-se projetar, se
109 Página do livro Olavo, de Odilon Moraes – sem numeração.
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identificar. A metáfora constitui importante ponto de apoio para que o leitor entenda
essa felicidade.
Para Giorgio Agamben, há uma forte relação entre magia e felicidade.
Benjamim disse, certa vez, que a primeira experiência que a criança tem do
mundo não é a de que “os adultos são mais fortes, mas sua incapacidade de
magia”. A afirmação, proferida sob o efeito de uma dose de vinte miligramas
de mescalina, não é, por isso mesmo, menos exata. É provável, aliás, que a
invencível tristeza que às vezes toma conta das crianças nasça precisamente
dessa consciência de não serem capazes de magia. O que podemos alcançar
por nossos méritos e esforço não pode nos tornar realmente felizes. Só a
magia pode fazê-lo. (AGAMBEN, 2007, p.23).

A magia das fábulas, dos contos de fadas que sempre garantiram finais felizes
ainda fica no imaginário de cada criança, de cada jovem, que acredita no poder das
fadas, nos gênios da garrafa, criaturas que já garantiram tantas alegrias aos nossos
heróis e, quem sabe, não estejam por aí nos rondando, para colaborar com os nossos
finais também.
Sendo assim, vinculada à magia, a felicidade estabelece uma relação
paradoxal com o sujeito. Ele possui a felicidade, mas, ao mesmo tempo ela não lhe
pertence “quem sente prazer de algo por encanto escapa da hybris implícita na
consciência da felicidade, porque a felicidade, embora ele saiba que a tenha, em certo
sentido não é sua. “(AGAMBEN, 2007, p.24).
Assim, acreditar no poder da magia, talvez garanta a sonhada felicidade, mas,
provavelmente uma felicidade clandestina. E onde encontramos magia no texto de
Clarice Lispector e de Odilon Moraes? Na metáfora da magia. Nas metáforas
implícitas. Na transformação da ávida leitora em mulher. Na alegria de se sentir nas
nuvens por ter recebido um presente. Na crença de que a partir da simplicidade podese alçar voos maiores.
Um outro ponto em comum entre as duas histórias é o tempo. Como já
comentamos, em Felicidade Clandestina, o tempo é indefinido porque se arrasta, se
estende para que a trama cumpra o seu objetivo. Em Olavo, o tempo caminha
conforme a interação palavra e imagem e, principalmente, à medida que vamos
virando as páginas e compondo a história. A maior parte das páginas são compostas
de verbal e visual, algumas páginas duplas não possuem texto, somente a ilustração.
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“A ausência de palavras pode fornecer um hiato que necessita da inteligência e da
imaginação para ser preenchido”. (HUNT,2010, p.247).
Outro ponto importante para ressaltar é a clandestinidade da felicidade
presente nas duas narrativas. No conto Felicidade Clandestina o prazer está no vir a
ter, na dificuldade de conquistar algo que não lhe pertence, no gosto de se sentir a
vitória, e postergá-la para que a sensação se estenda, se perpetue. Em Olavo, a
felicidade não é tida como merecida, não é legitima, pois o personagem não acredita
que possa pertencer àquele momento. Em um contexto em que a tristeza predomina,
aceitar a felicidade talvez seja sair do lugar comum e enfrentar desafios indesejáveis,
encontrar o desconhecido ao qual se teme.
O jovem contemporâneo, tão envolvido em múltiplas linguagens, talvez se
reconheça nos conflitos de Felicidade Clandestina, na necessidade de pertencer a um
grupo, de desejar algo que não é seu, de exercer, com fascínio, um poder sobre o
outro. Ou pode, também, perceber-se em Olavo, sintonizar-se com sua tristeza, com
sua solidão e começar a refletir sobre a possibilidade de aceitar, de bom grado, tudo
o que a vida oferece. Mas, o que realmente significa ser contemporâneo? Podemos
recorrer a Giorgio Agamben:
Contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para nele
perceber não as luzes, mas o escuro. Todos os tempos são, para quem deles
experimenta contemporaneidade, obscuros. Contemporâneo é, justamente,
aquele que sabe ver essa obscuridade, que é capaz de escrever
mergulhando a pena nas trevas do presente. (AGAMBEN, 2009, p.62-63).

Dessa forma, ser contemporâneo é olhar para o presente de forma crítica, sem
se entusiasmar com o excesso de luzes que ofuscam esse olhar e, sim, ver na
escuridão, a real situação de sua história, cultura e sociedade. Deve-se transformar a
passividade a partir do incômodo. Para Agamben, a contemporaneidade desafia a
relação do homem com o seu tempo. É preciso ter consciência de onde se está, mas
também tomar distância e assumir uma posição de estranhamento diante do que se
vê.
Ao ser inserido na leitura, o jovem encontra um lugar de espaço próprio, íntimo,
privado, um refúgio onde os sonhos são permitidos. Um espaço-tempo singular, em
que realidade e fantasia se cruzam e se alimentam. A leitura propõe um lugar psíquico
no qual se manifesta a atividade do leitor ao se apropriar do que lê, entrelaçando, com
sua realidade, desejos e fantasias.
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A literatura “não corrompe, nem edifica, mas, trazendo livremente em si o que
chamamos o bem e o que chamamos o mal, humaniza em sentido profundo, porque
faz viver” (CANDIDO, 1995, P. 244). A literatura provoca reflexões sobre as crises da
nossa mente, da nossa existência. Os textos literários são carregados de
possibilidades que nunca se esgotam, pois provocam os nossos sentidos, o nosso
imaginário, a nossa capacidade de criar e recriar sempre novas possibilidades. A
literatura testa os nossos limites, vasculhando as nossas dúvidas, abrindo novos
caminhos para as dores da alma
A leitura é uma transgressão, pois ninguém pode dominar o leitor. Este possui
a liberdade de realizar a interação entre o texto e a vida, entre a ficção e o real. Há a
liberdade de se fazer uma travessia, utilizando a leitura na mediação de suas próprias
questões. As histórias lidas não são realmente o mundo, mas recriam esse mundo por
meio das inúmeras possibilidades da apreensão dos textos. “É o que nos ensina o
exemplo de grandes leitores. A observação de seus modos de ler mostra que eles não
hesitam em se utilizar do texto, em adaptá-lo para pensar o mundo, dando às suas
vidas um acréscimo de existência.” (ROUXEL, 2013, p. 158).
A leitura oferece liberdade ao leitor. “Os leitores são ativos, desenvolvem toda
uma atividade psíquica, se apropriam do que leem, interpretam o texto, e deslizam
entre as linhas seus desejos, suas fantasias, suas angústias”. (PETIT, p. 43-44). Ao
recorrer aos livros, o adolescente explora os desejos e segredos proibidos. Busca as
melhores palavras que expressam seus sentimentos. Apoia-se em saberes,
testemunhos, relatos, narrativas e compreende que esses desejos ou esses temores
que acreditava serem os únicos a conhecer, foram experimentados por outros A leitura
vem ao encontro do que precisa, lhe traz dúvidas e respostas.
A magia da identificação se instala e está relacionada à assimilação de um
traço da personalidade do personagem com quem se tem simpatia ou empatia. “Essas
frases, esses fragmentos de textos funcionam como insights, como tomadas de
consciência súbitas de uma verdade interior, como esclarecimentos sobre uma parte
de si mesmos até então desconhecida. Isso porque permite a eles decifrarem sua
própria experiência. É o texto que lê o leitor, que sabe muito sobre ele, sobre regiões
nele que ainda não haviam sido exploradas”. (PETIT, 2013, p. 46). O leitor se
reconhece no texto, permitindo que ele veja e reveja o que ainda não havia sido
despertado, evidenciado.
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Por meio da literatura quer seja oral, verbal ou não verbal recebemos nossas
heranças históricas, aprendemos com as tradições aprimorando-as e transformandoas. É a partir da literatura apresentada para crianças e jovens que essas práticas e
ensinamentos ficam incorporados. A literatura é a porta de entrada para a consciência
de mundo, para a compreensão, observação e registro de experiências que formam,
estruturam um leitor, que estará sempre em processo de formação.
Assim, o papel do mediador de leitura torna-se fundamental no processo de
formação do leitor literário. A mediação permite a criação de estratégias para o
trabalho de leitura, propiciando diálogos múltiplos e evidenciando as possibilidades de
quebras de expectativas, fundamentais na condução de novos e diversos caminhos,
ampliando a leitura de mundo e de si próprio.
O diálogo entre Felicidade Clandestina e Olavo possibilita um olhar
diversificado, em que diferentes linguagens se unem para atingir um ponto comum:
os sentidos do leitor. Autor e ilustrador caminham lado a lado, promovendo o encontro
entre diferentes tipos de textos que se conversam porque tratam de questões que
envolvem a dinâmica do homem. O leitor que se constrói durante o ato de leitura é o
sujeito que atuará em outros textos e na vida. O pacto que se estabelece entre leitor
e texto garante que fantasia e realidade se cruzem na composição de infinitas
possibilidades, contribuindo para reflexões e resoluções de questões existenciais
humanas.
O que se discute na literatura infantil e juvenil é o que propõe a jornada do ser
humano, conforme suas culturas, crenças, valores representados, evoluídos e
aperfeiçoados ao longo da caminhada humana. A jornada do homem apresentada nas
narrativas das diversas culturas espalhadas pelo mundo é a nossa jornada, a de
qualquer humano que sai de sua casa, de seu conforto para enfrentar os obstáculos,
as adversidades, os inimigos e depois retornar renovado, amadurecido, pronto para
novos conflitos. A jornada do herói, descrita por Joseph Campbell (2007), projeta-se
na caminhada humana.
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A METAFICÇÃO NAS OBRAS DE LYGIA BOJUNGA: A REVELAÇÃO DA
AUTORREFERENCIALIDADE
Gabriela Trevizo Gamboni Patrocinio
(Pontifícia Universidade Católica de São Paulo)
Esta pesquisa tem por objetivo estudar a autorreferencialidade nas obras
Intramuros (2016), Retratos de Carolina (2002) e Fazendo Ana Paz (1991), além de
estabelecer suas correlações no tocante ao emprego das estratégias metaficcionais.
No entanto, neste artigo, iremos nos debruçar somente à obra Fazendo Ana Paz, visto
que esta pesquisa se encontra em andamento. Almejamos refletir acerca da
autorreferencialidade como motivadora e instigadora de um leitor mais reflexivo e
crítico, haja vista que, ao se deparar com narrativas metaficcionais, ele não será um
mero consumidor, mas, sim, um colaborador na construção dessas narrativas. A
participação do leitor nessa (re)construção do texto literário acaba por ser um convite
a experimentar os bastidores da produção artística, incitando-o a tornar-se mais
reflexivo e a realizar uma leitura menos ingênua.
Essa tendência parece-nos estar fortemente presente na literatura juvenil, visto
que durante muitos anos esteve atrelada à literatura infantil, ou assim chamada
literatura infanto-juvenil. Esse conceito, embora necessite de alteração, é assim
compreendido talvez pelo fato de ocupar um “entre espaço”, ou seja, é identificado
entre a “literatura infantil” e a “literatura adulta”. A ausência de uma definição rígida se
instaura pelo fato do jovem ser concebido como aquele que não pode ser tratado como
uma criança e também não pode ser levado muito a sério como um adulto, permeando
o limiar de uma estratificação social. No decorrer dos anos, alguns fenômenos sociais
e econômicos foram determinantes para que esse jovem passasse a ser concebido
de forma diferente pela sociedade - com o desenvolvimento industrial e urbano as
pessoas deixam o campo, surgem mais oportunidades de empregos, modificando
assim, dentro das famílias a figura do jovem: percebe-se que investir na educação e
na formação leitora desses jovens se faz necessário.
Porém, antes de nos aprofundarmos na questão da literatura juvenil, é
necessário relativizar definições que tratam a juventude como sendo uma experiência
vivida por todos: por um lado temos um fenômeno a partir do determinante biológico,
que seria a definição de um período cronológico da vida do indivíduo; por outro, temos
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o questionamento da unicidade do conceito de juventude, que propõe um tratamento
diferenciado deste fenômeno de acordo com a heterogeneidade das trajetórias
individuais pela estratificação social. Pierre Bourdieu (1983), afirma que assumir a
juventude como um fenômeno unívoco, independente de uma divisão social, é uma
tentativa de manipulação da realidade, pois não considerar as diferentes
oportunidades vivenciadas por jovens de distintas classes sociais resultaria em
análises caricaturais do fenômeno. Para ele, teríamos duas juventudes: a
experimentada pelos filhos da burguesia e outra, bastante restrita e quase ausente,
vivenciada pelos filhos dos operários.
José Machado Pais (1990) argumenta que a juventude deveria ser considerada
“como aparente unidade”, quando referida a uma fase da vida e como “diversidade”,
quando estão em jogo diferentes atributos sociais que fazem distinguir uns dos outros.
Ele propõe a modificação da noção de cultura juvenil, reivindicando o conceito com o
intuito de explorar questões específicas dos modos de vida dos jovens em seu dia a
dia, defendendo a ideia da experiência, seja ela individual ou em formação de grupos,
dessa juventude. Com isso, a identidade individual de cada jovem ganha importância,
visando o desejo do reconhecimento. Isso direciona uma visão contemporânea da
juventude para além daquele paradigma que se vincula apenas a ideia de como os
jovens eram representados na sociedade, ou seja, considerando-os mais como
sujeitos que precisavam ser amparados e cuidados para chegar à idade adulta sem
transtornos.
Para Luis Antonio Groppo (2004), a juventude é uma realidade social e não
uma “mistificação ideológica”. Dessa forma, é preciso relacionar a juventude com
outras categorias sociais como: a classe social, etnia, raça, religião e condição urbana.
Ele defende que é preciso criar um norte, uma estrutura comum que compreenda
quais são os valores estabelecidos para a atual juventude, visto que o período
moderno buscou a “institucionalização” do curso da vida, na tentativa de
homogeneizar os grupos etários, principalmente através do Estado e da
escolarização. Na atualidade, essa “institucionalização” perde fôlego, o autor afirma
ainda que, a sociedade contemporânea relativiza o conceito de juventude, fazendo
com que o indivíduo tenha certa autonomia para compor sua identidade, seus
comportamentos, seus valores e, sobretudo, que tenha a capacidade de tranformálos.
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Diante de tais informações e ressaltando o fato do jovem ser visto pelo mercado
como um consumidor em potencial (prova disso são os inúmeros objetos de consumo
específicos como roupas, músicas, filmes, revistas e livros), se fez necessário criar
uma literatura voltada para esse tipo de público, que não mais se interessa pelas
histórias infantis, mas também não se sente preparado para as leituras adultas. No
entanto, delimitar a faixa etária com exatidão parece-nos inviável, justamente pelo fato
da adolescência ser categorizada histórica e socialmente como uma literatura de
fronteira ou de intervalo, como definem José António Gomes (2007) e Maria Madalena
Teixeira da Silva (2010, 2012).
A literatura juvenil é de extrema importância na formação do jovem leitor, além
disso, encontra-se em pleno processo de consolidação, que em termos de qualidade
estética, em nada deixa a desejar à “literatura adulta”. Demarcada por um público que
já passou pelo processo de alfabetização, mas que ainda tende a desenvolver suas
competências no que tange os termos do uso da língua e da capacidade interpretativa
a partir de uma linguagem rica e simbólica, que deve ser despertada por obras de
qualidade, destinadas a esse público. Esse tipo de literatura revela peculiaridades
marcadas por variedade e riqueza, além de inovadora em seu aspecto temático. Pode
ser classificada em fantástica e realista.
A narrativa fantástica tende a se construir a partir dos contos de fadas, histórias
populares e universos maravilhosos, no que tange contextos atemporais. Trata-se de
recriações que se constituem por transformações no conteúdo moral, além das
inversões de papéis: é muito comum encontrar princesas que não mais se submetem
ao jugo da família ou marido, abandonando sua condição de fragilidade e
dependência; reis tomados pela alienação e sem nenhum preparo, nem conhecimento
para governarem; príncipes covardes e medrosos; além de bruxas de bom coração e
fadas horrendas e de caráter duvidoso.
Já a narrativa realista, definida a partir de algo possível, pautada na
verossimilhança, é classificada em duas correntes: idealista e realismo crítico. A
primeira pode ser definida a partir de situações do dia a dia, omitindo o mundo de
forma exageradamente conflitiva, resultando em um desfecho pautado no diálogo e
cooperação. Enquanto o realismo crítico apresenta ao jovem leitor a realidade social
e humana, onde os temas tangem o universo político, sexual, racial, ecológico,
psicológico, familiar, além de vícios, depressão, violência doméstica, dentre outros,
abordando questões que por muito tempo foram poupados. Essa tendência parece
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ser a mais recorrente na contemporaneidade, embora não tenha o objetivo de
influenciar negativamente, mas sim, incitar a pensar e agir, visto que elas refletem os
problemas sociais vivenciados por esses jovens, em especial, a violência e as
questões econômico-culturais. Ao se deparar com tais narrativas, o jovem leitor, se
identificará e assim, irá interessar-se por novos conhecimentos, compreendendo o
funcionamento do mundo, neutralizando a alienação e estimulando a cidadania ativa
e participativa.
Essas narrativas contemporâneas rompem com a literatura marcada pelo viés
pedagógico e moralizante, que por muito tempo perdurou e assumem sua condição
de arte capturando o seu próprio interesse, sem negligenciar as peculiaridades da
obra literária, com isso, não se submete às exigências do mercado, mas valoriza sua
condição de arte.
A qualidade estética que essas narrativas imprimem desde temas fraturantes à
própria construção da linguagem, marcadas por experimentalismos e inovações, que
envolvem o jovem leitor à reflexão da sua própria condição e do próprio ato da escrita.
Dentre essas estratégias podemos ressaltar à metaficção,

na qual Miguel de

Cervantes já a anunciava em sua obra Dom Quixote de La Mancha (1605), ao parodiar
um romance de cavalaria, desmascarando certas convenções literárias. Pensando
nisso, podemos afirmar que esse recurso não se trata de um fenômeno novo. No
entanto, o que há de diferente é que após o séc. XIX, a metaficção aparece com mais
frequência, de modo mais explícito e de diferentes formas: enquanto a poética do
Romantismo se concentrava no autor e sua biografia, os realistas davam maior
importância aos aspectos sociais e históricos do texto, levantando questões acerca
da participação do leitor na composição da ficção. Segundo Linda Hutcheon (1984),
os textos modernos passaram a combater a imposição de um absoluto e autoritário
significado do texto, afirmando que a metaficção textualmente autoconsciente nos
leva ao conhecimento da complexa natureza da escrita, e acrescenta que a atual
autoconsciência formal e temática da metaficção é paradigma da maioria das formas
culturais do mundo pós-moderno, onde autorreferência e o processo de espelhamento
infinito são frequentes.
A metaficção “brinca” com as possibilidades de significado e forma, visto que a
autoconsciência que a permeia, inclui a importância do leitor ao adentrar no espaço
literário, e sua participação parece estar tecida no interior da linguagem e da
ficcionalidade do produto textual. A narrativa aconselha aquele que lê dentro de uma
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participação ativa no processo de produção de sentido, trabalhando para fazer com
que seus leitores fiquem conscientes da produção e recepção do texto como produto
cultural.

Enquanto alguns escritores e críticos compreendem a metaficção como

uma ameaça ao gênero do romance, Hutcheon e Patricia Waugh (1984) acreditam
que ela represente uma transformação do gênero, atribuindo ao romance a sua
verdadeira identidade enquanto ficção. A metaficção, ao contrário do romance
realista, mostra que não há um mundo de verdades absolutas e eternas, mas sim,
construções provisórias, pautadas na instabilidade e flexibilidade, garantindo assim a
sobrevivência do gênero. A ficção pode até estabelecer um elo com a vida, no entanto,
não há intenção de espelhar o real, uma vez que a realidade é multifacetada. Os textos
ficcionais se valem da linguagem, mas não imitam a natureza e a realidade como são,
eles procuram estabelecer com essa realidade certa verossimilhança, que se
materializa no mundo ficcional. Conforme afirma Hutcheon:
O clássico romance realista de trama bem feita dá ao leitor a sensação
de completude que sugere, por analogia, que a ação humana é de
alguma forma inteira e significativa, ou o oposto, no caso da arte por si
só que pode dar qualquer ordem ou sentido para a vida. O moderno,
ambíguo romance pode sugerir, por outro lado, menos insegurança
óbvia ao novo ou a falta de coincidência entre a necessidade do
homem de ordem e de sua experiência real do caos do mundo
contingente, de certa curiosidade sobre a capacidade da arte para
produzir ordem “real”, mesmo por analogia, através do processo de
construção ficcional. (HUTCHEON, 1984,p.19)

A metaficção gera essa instabilidade, pelo deslocamento do foco de atenção
para o processo de criação da narrativa, muda-se o foco da história contada para o
como essa história é contada. Além disso, o papel do leitor também é alterado, pois
aqui ele passa a ser coautor, um colaborador do processo. Pensando em tais
implicações, podemos trazer a obra Fazendo Ana Paz (1991), de Lygia Bojunga, uma
vez que nos adentramos na obra a partir de uma autora que, com um tom informal,
conta ao seu leitor como surgiu a necessidade de escrever, expondo como surgiram
mais dois livros: Livro – um encontro com Lygia Bojunga (1988) e Paisagem (1992),
sendo que Fazendo Ana Paz se localize entre ambos, caracterizando uma “trilogia do
livro”, pois trata-se do fazer literário da autora, situando o leitor pelos caminhos da
construção de suas narrativas, e na confecção de seus personagens, deixando “à

877

mostra” todo o processo. Somos introduzidos na narrativa a partir da fala: “Eu sempre
gostei de ler livros de viagens; um dia me deu vontade de escrever um”(p.12). A partir
daí, a narradora conta que ao se dispor a escrever tal livro, acaba saindo um bilhete
escrito por uma menina chamada Raquel, personagem principal de A bolsa amarela
(1976), cheia de vontades e caprichos, essa personagem convence a sua “criadora”
a se curvar aos seus desejos, tanto que a faz mudar de percurso. O leitor fica com a
sensação de que a autora, por motivos maiores, é levada a abandonar sua ideia de
origem, um livro de viagens, movido por uma personagem que insistia em ser criada.
E essa experiência se repete, pela segunda vez, com Ana Paz:
Eu estava habituada a ver cada um dos meus personagens hesitar pra
vir à tona: quase sempre ele era isso, e depois isso, e depois isso,
antes de virar aquilo; passava de gente pra bicho, de mulher pra
homem, de criança pra velho, até ser o que ele ia ficar; que
devagarinho que ele abria a porta dentro de mim! Daí o meu susto com
a Raquel: ela nem tocou a campainha: escancarou a porta, se aboletou
no meu caderno, e só foi embora quando botei o ponto final no livro.
Depois dela, tudo que é personagem que eu fiz voltou a aparecer
devagar: abria uma fresta da porta, dava uma espiada, sumia, voltava,
a fresta ia aumentando... E tinha dias que eu pensava: será que filho
meu mais nenhum vai chegar feito a Raquel chegou? E um dia,
aconteceu de novo: ela chegou e sem a mais leve hesitação foi me
dizendo:
- Eu me chamo Ana Paz; eu tenho oito anos; eu acho o meu nome
bonito. (...) (BOJUNGA,1991,p15-16)

Essa

personagem

surge

em

primeira

pessoa,

como

se

estivesse

estabelecendo com sua própria “criadora” e leitor, certa proximidade, intimidade ao
contar fatos de sua vida, como seu nascimento e sobre a “carranca” que implica no
episódio da morte do pai:
Após esse episódio rememorativo da infância de Ana Paz, a narradora expõe
que não consegue seguir adiante, e por mais que ela tente dar prosseguimento à
narrativa, ela percebe que “o meu lápis foi esbarrando numa pergunta atrás da outra”
(p.19), bloqueando seu processo criativo:
Nossa! Empacar todo escritor empaca. Mas assim? tão depressa? Mal
o livro começa? Fui ficando meio deprimida. Puxa, mas também que
ingenuidade achar que a Ana Paz não ia mais me largar, por que que
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eu tinha achado? E que falta de maturidade também! Então eu ainda
não tinha aprendido? (BOJUNGA, 1991, p,20)

Conforme já mencionado, no início do texto, essa exposição por parte da autora
no compor de suas personagens, dialoga com o que Linda Hutcheon (1984) afirma
acerca da participação do leitor, ou de “coautor”, focando assim no processo de
produção da narrativa e “deixando à mostra” para que seu leitor perceba todas suas
dificuldades no que tange ao fazer literário:
(...) existe um conjunto de relações sociais entre produtor e
público que talvez pudesse ser revolucionado por uma mudança nas
forças de produção que iria transformar o leitor em um colaborador, em
vez de um consumidor. Hoje, na metaficção, o artista reaparece não
como um Deus, como criador romântico, mas como o fabricante de
inscrição de um produto social que tem o potencial para participar na
mudança social por meio de seu leitor. (HUTCHEON, 1984,p.15)

Ao retomarmos a narrativa de Bojunga, nos deparamos com uma autora
angustiada por se encontrar em um processo de “empacamento”, depois de algum
tempo, surge outra personagem, a priori sem uma relação aparente com Ana Paz, na
qual a narradora denomina “Moça-que-se-apaixonou-pelo-Antônio”, em um banco de
uma praça no Rio de Janeiro. Além dessa moça, que nada ajudou a desembaraçar o
“sumiço” de Ana Paz, surge uma terceira personagem denominada pela autora como
"Velha”. Essa personagem, já com seus oitenta anos, surge na narrativa com a
vontade de viajar para o Rio Grande do Sul, à contra gosto de seu filho, com o objetivo
de reviver e rememorar algo do seu passado, sua suposta infância, e “encontrar com
duas personagens que andam desgarradas por aí (...) Então eu virei a Ana Paz e a
Moça-que-se-apaixonou-pelo-Antônio em duas amigas da Velha (p.36), organizando
um encontro entre as três. Diante disso, podemos identificar a Velha como aquela
personagem que produz todo o movimento de rememoração do seu próprio passado,
entre eles, o da sua família e o de sua cidade natal, sugerindo assim, que é dela que
surge a demanda da viagem interior, temporal e histórico-cultural, fato este que a
aproxima da autora numa espécie de espelhamento: a personagem ficcional viaja para
completar um trabalho de rememoração, enquanto “Lygia Bojunga” retorna ao Rio de
Janeiro, levando consigo a sensação de dever cumprido.
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Ao promover esse encontro das três, a Velha decide fazê-lo na casa de sua
infância, onde a autora, sem muita dificuldade, resolve “levantar a casa”:
Eu fiz ela toda de sobras. Uma sobra da casa do meu avô,
outra da casa da minha tia, outra do apartamento da minha professora
de inglês (...). De cada morada eu tirava um pedaço, pra ir levantando
a casa onde as minhas três mulheres iam se encontrar.
(BOJUNGA,1991,p.37)

Todas essas partes, ditas como “sobras”, parecem ser fragmentos de memória
selecionados pela autora, formando assim momentos da vida da Velha. Essa
fragmentação pode ser identificada na própria narrativa, na construção dos
personagens, no foco narrativo, além de traços autorreferenciais.
Temos também a passagem em que a Velha se depara com o “ela-mesma-alicriança” configurado em um jogo temporal, visto que ocorre a simultaneidade do
passado, representado por Ana-Paz criança e a Moça-que-se-apaixonou-peloAntônio, e a do presente através da Ana Paz Velha. Trata-se de duas personagens
diferenciadas que se desprenderam, com a diferença apenas de que não vemos o
processo de desdobramento, mas sim o produto, já que ambas são construídas de
modo independente na narrativa. É como se se tratasse não de desdobramentos da
mesma personagem, mas de três personagens distintas cujos percursos se cruzam
no passado com o presente.
É isso! As três são a mesma! Não foi à toa que, quando fiz a moça e a
velha, eu não dei nome nem pra uma nem pra outra: lá num fundão
escuro da minha cuca eu já devia ter sacado o que eu só agora estou
me dando conta. A Ana Paz vai crescer e se apaixonar pelo Antônio. E
quando ela chega no inverno da vida ela vai sentir a urgência de voltar
pra casa onde ela nasceu, onde ela viu acontecer a tragédia com o pai;
ela vai querer juntar os pedaços dela, vai querer se encontrar com a
menina e a moça que ela foi. (BOJUNGA, 1991,p.42)

Concomitantemente, nos deparamos com uma autora que se mostra
angustiada, por não conseguir construir o pai de Ana Paz, e com isso, o inacabamento
da própria personagem, em virtude dessa não completude das partes adultas da
menina. Esse ponto parece não estar resolvido na narrativa, embora não seja um
aspecto frágil, pois ao abrir a cena da criação literária e deixar claro desde o princípio
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que é uma autora em dúvida, faz com que tais pontos obscuros se tornem verossímeis
dentro da obra. A autora não consegue de maneira alguma levantar esse pai e mantêlo em pé. Ele surge junto ao primeiro momento de Ana Paz, durante sua infância, e
retorna em algumas memórias da Velha Ana Paz, o que gera uma crise nessa autora:
Tinha acontecido outra vez. A cena que eu estava fazendo se partia, o Pai
me escapava, voltava pra morte dele; e não adiantava eu querer trazer ele
pra página em branco: cada vez que eu começava a escrever o Pai ele
voltava pra primeira cena do livro. Empaquei. Sentava de manhã pra
escrever. Começava a brigar com as palavras. (BOJUNGA,1991,p.58)

A autora expõe sua vontade em criar uma personagem consistente, o tal pai
que estava sendo criado não possuía essa aura de verossimilhança. Dentre tantas
tentativas fracassadas que perpassam desde um pai “chato de galochas”, “um pai
superfechado”, “boa praça”, “um pai sonhador, romântico”, não deixaram a autora
satisfeita, visto que não encontrava o tom correto desse personagem tão importante.
E é justamente esse o ponto crucial da narrativa: se deparar com tantos
questionamentos e dúvidas, olhar para todos eles e seguir adiante, envolvendo o leitor
em seu “jogo criativo”.
Com isso, é relevante perceber que, através do processo de dúvida, tentativa
e erro, é que o Pai se constitui como personagem multifacetada e complexa, que
valem como uma demonstração de algo maior que o produto final, ao passo que a
solução parece estar em definí-lo como alguém cheio de contradições defeitos e
qualidade: humano como todos nós, envolvido em processo de empatia.
Em

muitos

momentos,

percebemos

também,

que

a

autora

expõe

antecipadamente fatos da narrativa:
Essa marca só vai começar a se apagar no dia que a Ana Paz se
apaixona por um homem bem azeitado (e ajeitado) no sistema. Mas
marca tão forte assim um dia tem que aparecer de novo. E aparece.
Só que tarde. Mas não tarde demais: a Ana Paz-velha volta pra casa
da infância, vai ser mediadora no conflito entre Menina e Moça, e
durante esse processo ela se reaproxima da Casa e da Carranca:
retoma o cumprimento da promessa que fez pro Pai... (BOJUNGA,
1991)
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Nota-se então que o que importa é o trabalho que se vai fazendo, como o
próprio verbo no gerúndio do título do livro já diz: um contínuo fazer. Portanto, tratase de uma obra infindável, onde o leitor pode trilhar vários caminhos de leitura, onde
as três Anas podem ser lidas como emergências de energias afetivas que pareciam
estar ocultas, provocando ou se deixando provocar, por uma autora que deixa “à
mostra” o caminho trilhado. A atenção está focada no processo de criação de Lygia,
pois deseja-se saber como a autora desmanchará os nós apresentados no processo
de criação literária em uma obra concisa e coerente.
A contradição se estabelece desde o início da discussão metalinguística que:
por um lado, temos em mãos a trama, concreta, editada e assinada por Lygia. Por
outro, temos uma narrativa aberta, em discussão com todos seus percalços e dúvidas,
e que se encontra em processo. Assistimos a uma narrativa onde a autora abre as
possibilidades de enredo ao leitor, e apresenta mais dúvidas do que certezas em
relação aos rumos dela, gerando muita angústia.
Os depoimentos da autora, cheia de dúvidas frente aos rumos das
personagens, mesclam-se entre autora-personagem e sua criação, ao ponto de Ana
Paz negociar com a autora seu destino dentro da trama:
- Ana Paz?...Por que você apagou a luz?...Eu sei que você taí, Ana
Paz.
Acende a luz, sim? Ô, Ana Paz, quer acender essa luz?
- Só se você faz o meu pai.
- Eu não posso fazer o teu pai no escuro.
- Pode sim: eu já vi você escrever no escuro...
- Uma anotação, uns rabiscos. Mas não um Pai: acende essa luz!
- Primeiro eu quero o meu pai. (BOJUNGA,1991,p.62)

Estamos diante de uma criatura que observa sua criadora em momentos de
criação, é como se estivesse acompanhando a autora, mesmo que sorrateiramente.
Trata-se de uma personagem que parece adquirir vida fora da trama, pois elas
compartilham memórias: esse fato confirma a presença constante das personagens
no mundo interno da autora, de onde são levantadas conforme a necessidade de
criação. Tudo isso, nos remete que, para Lygia Bojunga, construir uma personagem
de ficção assemelha-se ao ato de dar à luz e conduzir o ser criado até a autonomia
completa, é o que acontece com Ana Paz, pois ela consegue negociar os rumos de
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sua vida, embora não consiga convencer a autora criar o Pai, que, segundo ela, esse
pai “nem sabe ficar em pé”. As discussões entre ambas chegam ao ponto de Ana Paz
acusar a autora de “não conseguir fazer mais ninguém”, levando-a desistir
momentaneamente de desenrolar os problemas encontrados no processo criativo.
A narrativa segue expondo seus tropeços, pausas, engasgos assim como o
próprio fazer do escritor de ficção, com isso, já ao final da obra, a autora encontra uma
solução para toda angústia acerca do inacabamento de seus personagens, no “rasgar”
de sua ficção, gerando uma revolta em Ana Paz, que ressalta aquilo que considera os
pontos altos da história, reivindicando seu direito de existir como personagem
ficcional, apesar das lacunas apresentadas:
- Você não tá resolvida, vê se entende!
- Mas por que que eu não posso ser assim mesmo?
- Assim mesmo o quê?
- Assim: não resolvida, feito você diz, descosturada, mal acabada, tanto
pedaço de mim rasgado (sabia que você me rasgou demais?). Você sonhou
pra mim uma vida toda bem feita, só que a tua ideia não deu certo e eu fiquei
desse jeito. Mas por que que você precisa rasgar o que eu fiquei? Por que
que você não pode me contar pros outros assim? Desacertada, inacabada,
esperando a luz que, um dia, vai se acender (ou não) em tudo que é pedaço
que eu tenho de escuridão? Puxa vida! Eu nasci pra viver num livro! Livre! (
você sabe tão bem que não tem nada mais livre que um livro)”
(BOJUNGA,1991,p.88-89)

É através do diálogo entre criador e criatura, e a tentativa de negociar a
trajetória da protagonista, a fixação do olhar justamente nos tropeços do processo
criativo que permeiam as principais características dessa obra. Neles, o leitor
acompanha o descortinar do processo de criação literária, desmistificando o autor, ao
passo que é conhecido como o detentor de todo o destino da ficção.
Com isso, estamos diante de uma escritora que se reafirma como escritora
consciente elevando seu leitor, ao convidá-lo à reflexão, conforme Patrícia Waugh
(1984) reflete acerca do papel do leitor diante de um romance metaficcional, enquanto
elemento que atualiza o texto, preenchendo os espaços que há entre o mundo
empírico e o mundo ficcional. Para tanto, afirma que entram em jogo conhecimentos
linguísticos, os elementos objetivos e os subjetivos que fazem o leitor reavaliar sua
relação com ambos os mundos. A narrativa metaficcional traz, ao mesmo tempo,
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liberdade e responsabilidade para o leitor, pois ele tem a liberdade de participar
ativamente do processo de interpretação da obra, mas é sua responsabilidade
colaborar com a produção desses textos, ao invés de consumí-los passivamente:
Metaficção, então, não abandona “o mundo real” para os prazeres narcisistas
da imaginação. O que ela faz é reexaminar as convenções do realismo, a fim
de descobrir – através da sua própria auto-reflexão – uma forma de ficção
que

é

culturalmente

relevante

e

compreensível

para

os

leitores

contemporâneos. Em nos mostrar como a ficção literária cria seus mundos
imaginários, a metaficção nos ajuda a compreender como a realidade que
vivemos no dia a dia é igualmente construída, de forma semelhante na
“escrita” (WAUGH,1984,p.18)

Dessa forma, podemos entender que Patricia Waugh reitera a literatura como
um caminho privilegiado para se pensar o mundo, haja vista que o assentamento
desse mundo criado como se fosse real ocorre unicamente via linguagem. A
metaficção nesses romances revela-se como estratégia pela qual se explora a relação
entre realidade e ficção, criador e criatura, o que dialoga com o procedimento que
Lygia Bojunga desenvolve em Fazendo Ana Paz. No entanto, e já nos antecipando,
embora não tenhamos explorado neste artigo as outras duas obras mencionadas
anteriormente, a recorrência às estratégias metaficcionais evidencia-se nas três obras
em estudo, mantendo, entretanto, peculiaridades: em Fazendo Ana Paz e Retratos de
Carolina temos a denúncia da escrita lygiana. No entanto, na segunda obra essa
denúncia vai além: cede espaço para a própria Lygia revelar a manipulação lúdica da
linguagem poética, a articulação de vozes discursivas e a dramatização,
concretizados performaticamente em sua narrativa. Na verdade, não se configuram
processos compositivos isolados, onde cabe ao leitor desenredar os atos de
apreensão do texto. Em Intramuros, Bojunga parece atingir o ápice do seu projeto
estético, pois, além de discutir o próprio fazer literário – como nas duas outras obras
mencionadas – rompe vertiginosamente com um tradicional pacto de leitura, à medida
que se ficcionaliza e, em um ato performático, constrói-se discursivamente junto à sua
narrativa, elaborando uma ficção em que, mais do que representação, assistimos a
uma inscrição do eu.
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O LIVRO-OBJETO NA LITERATURA JUVENIL CONTEMPORÂNEA
Diana Navas
Livro-objeto: tentativas de definições
Se, durante muito tempo, quando se pensava em livros, o que, em geral, vinha
à mente eram textos pertencentes a diferentes gêneros, impressos sobre as páginas,
sem que pouco interesse se dispensasse ao tipo de papel utilizado, à encadernação,
à cor da tinta, aos caracteres gráficos, às margens, isto é, aos elementos constituintes
da materialidade do livro como um objeto, não é com esta visão que nos deparamos
hoje. Mantendo um estreito diálogo com seu contexto-histórico social de produção –
contexto esse em que se verifica a pluralidade de linguagens em uso – os livros têm
incorporado, em sua confecção, não apenas o texto verbal, mas também o visual, o
do design, o cinematográfico, o fotográfico, dentre vários outros, constituindo-se,
desta forma, como um objeto híbrido.
Assim como as linguagens que o compõem, diversas são também as
terminologias atribuídas a este tipo de produção. Denominado, no Brasil, de livroilustrado, livro de artista, livro sensorial, livro brinquedo, livro de imagem, observa-se
que, suas formas de adjetivação carregam definições, identificadas por estudiosos da
área, de acordo com olhares específicos voltados para este objeto. Optamos, neste
estudo, pelo termo livro-objeto, considerado aqui como sinônimo de picturebook,
nomenclatura esta adotada pela crítica americana.
Variadas são, também, as tentativas de definição do livro-objeto. Se para
Sophie van der Linden (2011), o livro-objeto é um objeto híbrido, situado entre o livro
e o brinquedo; e para Uri Shulevitz (1997) trata-se de um álbum que precisa de um
equilíbrio entre texto e imagem; Biagio D’Angelo (2013) o compreende como um
produto estético que se realiza por meio da manipulação. Ana Paula Paiva, por seu
turno, complementando tais acepções, define-o como a intersecção de livro-jogo,
picturebook, pop-up book e flip book, incluindo “todo objeto de transfiguração da leitura
que materialize o sensório, o plástico, a originalidade na concepção, intervenções
poéticas, jogos gráficos e visuais. Objetos que estabeleçam uma nova emoção ao
leitor – informando, estimulando, intrigando, comovendo e entretendo” (2010, p.91).
Compreendemos, em nossa leitura, o livro-objeto como um produto híbrido,
composto pela simultaneidade da narrativa literária, das narrativas imagéticas,
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sensoriais, além de uma dimensão tátil, “escultórica”, a qual evidencia a relevância do
design em seu processo de construção de sentidos. Partindo-se desta acepção, o
livro-objeto ultrapassa a linguagem verbal, constituindo-se como um objeto visual, tátil,
e mesmo sonoro, olfativo, trazendo para esse objeto um conteúdo essencial ligado à
sua materialidade.
Bárbara Bader, uma das primeiras vozes a tecer considerações em torno do
livro-objeto, já nos atentava para a questão de sua materialidade:
A picture book is text, illustrations, total design; an item of manufacture and a
commercial product; a social, cultural, historical document; and foremost an
experience for a child. As an art form it hanges on the interdependence of
pictures and words, on the simultaneous display of two facing pages, and on
the drama of the turning page110 (BADER apud KIEFER, 1995, p.6).

Ao mencionar o “drama da virada de página”, a autora alerta-nos para, em meio
à linguagem verbal e à da imagem, reconhecermos a presença do design, elemento
este que, geralmente, tem suas especificidades desconsideradas nas análises
críticas, em razão das tênues fronteiras que, muitas vezes, estabelece com a
ilustração. Em nossa leitura, entretanto, a figura do designer na confecção do livroobjeto exerce papel significativo, uma vez que a ele compete “the overall appearance
of the book and the care brought to the sensitive working together of story and picture
and typographic treatment”111 (SOLOMON apud MOURÃO, 2017, p.161).
Diferente, portanto, de Maria Nikolajeva e Carole Scott (2011), que dedicam
importância às relações palavra-imagem, considerando os elementos pertencentes ao

110 Um livro-objeto é texto, ilustrações, todo o design; um item manufaturado e um produto
comercial; um documento social, cultural, histórico; e principalmente uma experiência para a
criança. Como forma de arte o livro ilustrado se articula na interdependência de imagens e
palavras, na disposição simultânea da página dupla, e no drama da virada de página. (tradução
livre)
111 “aparência geral do livro e o sensível trabalho conjunto com a palavra e a imagem e o
tratamento tipográfico” (tradução livre).
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projeto gráfico como “paratextuais”, ou seja, informações secundárias, contextuais, e
não parte da escritura do texto, almejamos evidenciar a equação triangular palavraimagem-design na composição desta forma específica de texto.
Compartilhando da reflexão de Roger Chartier (1998, p.44-45), para quem,
“com efeito, cada forma, cada suporte, cada estrutura da transmissão e da recepção
do

escrito

afeta

profundamente

seus

possíveis

usos

e

interpretações”,

compreendemos que a materialidade do livro – aspecto gráfico, tipologia, cores,
formato, gramatura e tipo de papel empregado, acabamento, recorte, texturas
revelam-se como elementos de significativa importância na construção de sentidos e
na tentativa de expansão dos limites tradicionais do suporte, permitindo, ao projeto
gráfico, integrar o processo de significação verbo-visual-sensorial no livro-objeto.
Assim como o pintor que, ao fazer um quadro, explora dados inerentes à
natureza deste suporte – superfície, enquadramento, dimensão, etc. – ao
fazer um livro, o artista trabalha com uma sequência coerente de espaços –
as páginas –, o tempo que é necessário para virá-las, o gesto do leitor e a
intimidade que estabelece entre o livro e a pessoa que o manipula (FABRIS;
COSTA, 1985, p.11).

É a pluralidade de linguagens presente em sua composição – verbal, visual e
design, e a inter-relação entre elas – as quais convivem sem a necessidade de uma
relação hierárquica – que possibilita a (re)construção e potencialização de diferentes
sentidos no processo da leitura do livro-objeto. Conforme afirma Santaella (2005,
p.131), “além das linguagens crescerem à medida em que um novo veículo ou meio
é inventado, as linguagens crescem entre os ‘casamentos dos meios; isto é, na
transversalidade dos meios, nos cruzamentos intersemióticos e/ou interdisciplinares”.
Ainda de acordo com a autora, no que se refere ao desdobramento das linguagens e
seu hibridismo, “linguagens e meios [...] se misturam, compondo um todo mesclado e
interconectado de sistemas de signos que se juntam para formar uma sintaxe
integrada” (SANTAELLA, 2005, p.135). É válido, assim, ressaltar que, enquanto
composição multimodal, o livro-objeto demanda uma leitura que não apenas
reconheça a interdependência entre os múltiplos códigos envolvidos na construção de
sentidos, mas que os leia de forma simultânea, em correlação.
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Não apenas um diferente modo de leitura, mas também de leitor é requerido
pelo livro-objeto, sendo a ele oferecida uma liberdade muito maior do que nas obras
tradicionais:
[...] o grau de liberdade do processo de leitura é claramente amplificado,
permitindo (exigindo!) avanços e recuos nas páginas, tirando partido da
espontaneidade do leitor e da sua iniciativa no contacto direto com a matéria
de que são feitos os livros, crucial do ponto de vista da sua construção e
estrutura (RAMOS, 2017, p.16-17).

A este cabe um papel ativo, participativo, uma vez que, conforme nos explica
Paiva (2010), ele experimenta conteúdos, formas, efeitos, funções, nova disposição
espaço-temporal, sonoridades, deslocamentos, limites, levezas e estranhamentos, o
que possibilita a ampliação das redes de conexões entre o leitor e a obra.
Além do prazer intelectual, o leitor tem a oportunidade de experimentar o prazer
tátil e visual, haja vista que a leitura deixa de ser apenas um ato intelectual para tornarse um ato performático, envolvendo o leitor, inclusive, fisicamente, ao exigir, muitas
vezes, uma manipulação distinta das páginas. Tornado uma espécie de regente que
orquestra as páginas que compõem o livro, ora ao leitor é permitido abri-lo
aleatoriamente e empreender uma leitura ao acaso – como em um livro de poemas –
ora ele é guiado pelas sinalizações gráficas e verbais da narrativa, como um maestro
regido pelo timbre dos instrumentos.
O repensar da autoria é também suscitado pelo livro-objeto. Construído em
coautoria, estabelece-se, em sua elaboração, a parceria não apenas entre escritor,
ilustrador e leitor, mas entre todos os presentes em sua ficha catalográfica:
coordenação editorial, revisão, fotografias, projeto gráfico, tratamento de imagem,
produção gráfica. Isso porque, é da consonância entre estas diversas vozes, de
múltiplas subjetividades, que se constitui o livro-objeto.
Em síntese, o livro-objeto pode ser compreendido com uma obra de natureza
plural, híbrida e mutante. Nele, texto verbal, ilustração, design gráfico, entre outras
possíveis linguagens, convivem em um espaço no qual não são possíveis definições
fechadas, uma vez que o livro-objeto é múltiplo, permitindo diversas formas de
aproximação. Trata-se de um produto reproduzível de expressão artística, em que a
narrativa é explorada pelo leitor por meio da manipulação, permitindo uma forma de
leitura singular.
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O livro-objeto na literatura juvenil
De forma breve e simplificada, podemos afirmar que, em território brasileiro, o
livro-objeto nasceu do encontro entre poetas e artistas visuais nos períodos Concreto
e Neo-concreto (final dos anos 50 e começo dos anos 60). A poesia concreta foi, neste
sentido, de fundamental importância para sublinhar aspectos formais e sonoros das
palavras, fazendo com que os poetas se deslocassem da sintaxe tradicional e
recriassem uma sintaxe poética-visual para o texto. Os livros-objeto de Augusto de
Campos e Julio Plaza são excelentes exemplos disso.
Se partíssemos apenas de sua origem em nosso país, já poderíamos observar
o equívoco que se evidencia na imediata associação que normalmente se estabelece
do livro-objeto com a literatura infantil, como se este tipo de produção – tão presente
na contemporaneidade – fosse endereçado exclusivamente às crianças. Ainda que o
livro constituído pelo jogo de palavras, imagens e materialidade muito agrade e
dialogue com as preferências leitoras da criança, tal fato não significa que ele seja
uma prerrogativa do gênero infantil. Se o cuidadoso trabalho com o projeto editorial
do livro, bem como a combinação de palavras e imagens é extremamente significativa
para a criança, que está em fase de inserção no universo da leitura e da literatura, ela
não parece menos importante para o jovem leitor, indivíduo que, ainda que
alfabetizado, carece do desenvolvimento de suas competências em termos do uso da
língua e da capacidade interpretativa a partir de linguagens ricas e simbólicas.
Este aspecto, entretanto, parece não ser tão considerado nas produções
endereçadas preferencialmente ao público juvenil, nas quais nota-se, claramente, que
o trabalho com os aspectos gráficos e as ilustrações acabam por ceder espaço ao
texto verbal, como se o leitor do livro juvenil não necessitasse ampliar seu repertório,
não apenas literário, mas cultural, visual e material.
Um levantamento das produções endereçadas aos jovens neste início de
século XXI, no entanto, tem-nos mostrado algumas obras que contrariam esta
tendência. Recorrendo ao emprego de diferentes linguagens, trata-se de produções
multimodais em que a linguagem da ilustração e do design apresentam-se como
aliadas e motivadoras do processo de aproximação entre o público-juvenil e o texto
literário.
São estas obras que constituem o interesse de nosso estudo. Objetivamos
apresentar e discutir a multimodalidade presente na composição de livros-objeto
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juvenis contemporâneos, de forma a perscrutar os diálogos estabelecidos entre as
instâncias verbal, imagética e design no processo de (re)significação do livro-objeto
juvenil. Norteia-nos a hipótese de que é justamente a fusão entre o texto híbrido
(verbal e imagético) e o design o que constitui, efetivamente, a potência do livro-objeto
preferencialmente endereçado ao público juvenil, público a quem pode muito atrair em
razão do seu interesse pelos aspectos gráficos e imagéticos oferecidos por este tipo
de produção.
Selecionamos, para a realização desta investigação, os livros Sou eu!, de João
Gilberto Noll; Escrita secreta, de Heloísa Prieto; e As aventuras de Hugo Cabret, de
Brian Selznick. Almejamos, ainda que de forma breve, apontar como, de modos e
níveis diversos, ocorre o diálogo entre as diferentes linguagens que constituem tais
obras.
A (con)fluência de linguagens no livro-objeto juvenil e a (re)construção de
sentidos
Sou eu!, de João Gilberto Noll
Sou eu!, de João Gilberto Noll, com ilustrações de Alexandre Matos e projeto
gráfico de Marisa Iniesta Martin, foi publicado em 2009 pela editora Ática. Trata-se de
um breve romance que narra a difícil passagem da adolescência para a vida adulta, a
partir das memórias de um jovem da cidade que se lembra de um banho de rio tomado
juntamente com um garoto do campo durante férias no interior.
É o distanciamento temporal em relação à adolescência – no tempo da
enunciação, o narrador já está amadurecido – que o permite assumir o foco narrativo
em terceira pessoa, como se pudesse olhar, com o distanciamento necessário, o
menino que um dia fora por meio de suas rememorações.
De enredo rarefeito, não são as aventuras que sustentam a narrativa.
Predomina, em toda a sua extensão, o retrato da interioridade da personagem, o qual
atrai a atenção do público juvenil por abordar vivências experimentadas por todo
adolescente em seu processo de formação identitária.
Por isso agora ele estava ali, na frente do espelho. Passava o aparelho de
barbear do pai pelos dois lados da face. E se sentia ainda incapaz para o
novo rosto que custaria a brotar. [...] E olhava-se no espelho como a pedir ao
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rosto que lhe mirava um socorro em surdina, até um empurrão quem sabe,
pois ele, sem ajuda, era lento em demasia para extrair de si um futuro
razoável, com barba, músculos, um beijo em certa mulher que ele conhecia
desde sempre, um beijo na borda dos olhos, de onde lágrimas lentas
escorriam provavelmente de uma dor que só aos dois falava (NOLL, 2009,
p.17-18).

A leitura do excerto possibilita-nos identificar o lirismo que perpassa o texto
verbal, construído por meio de um cuidadoso trabalho com e na linguagem. Dele
resulta um texto em que se evidencia a construção de imagens poéticas – via
linguagem – as quais estabelecerão estreitos vínculos com as ilustrações que ocupam
algumas páginas da obra.
Se, no plano verbal, estamos a ler as rememorações da infância do jovem
protagonista, em uma espécie de diário, as ilustrações corroboram esse efeito de
memória e de escrita íntima. Recorrendo a ilustrações que nos remetem a um esboço,
como podemos observar na figura 1, os desenhos, em preto e branco, revelam traços
bem pessoais, aproximando-se do conteúdo íntimo do diário. Além disso, sem
estabelecer relação imediata de representação do conteúdo expresso pelo texto
verbal, as ilustrações constituem-se a partir de traços inacabados, dialogando, de
forma profícua, com os lapsos da própria memória e, também, com a incompletude da
identidade – ainda em construção – do jovem protagonista. Reforçando a ideia de
incompletude, de vazio existencial, suscitada pela leitura do texto verbal, as
ilustrações não apresentam o preenchimento de suas formas, revelando-se apenas
como tênues contornos, os quais, por seu turno, apresentam-se indefinidos assim
como a interioridade do protagonista.

Fig.1. Ilustração em linguagem de esboço (NOLL, 2009).
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A linguagem do design constitui-se em ponto de destaque em Sou eu!. O
projeto gráfico escolhido mantém intrínseca relação com a linguagem híbrida verbovisual, contribuindo de forma significativa para a ampliação dos sentidos na leitura da
obra. Apresentando o formato de um moleskine ou um diário (12cm x 18cm), o livro –
pequeno, compacto –, conforme pode ser observado na figura 2, em muito se
assemelha a um diário pessoal, conferindo ao leitor a sensação de que lhe é oferecida
a oportunidade de adentrar nas anotações íntimas de alguém. Ao formato soma-se a
imagem de um fecho, desenhado sobre a capa, em sua lateral direita e em cor distinta
do restante da página, reforçando, a ideia de privacidade invadida quando viramos a
página.

Fig. 2 – Capa (NOLL, 2009).

Ao adentrar no livro-diário, deparamo-nos com folhas que apresentam pautas
– elemento esse que desautomatiza o olhar do leitor – e que corrobora a impressão
de estarmos, de fato, diante de um diário. Tal impressão é potencializada pelo
emprego, em termos tipográficos, do estilo typewriter, o qual, mais do que conferir
legibilidade, sugere a ideia de identidade e jovialidade em razão da forma expressiva
que apresenta. Nota-se, também, que os números das páginas são grifados com
marca-texto, conduzindo o leitor à ideia de um exemplar efetivamente pertencente a
um indivíduo que teria destacado, em verde neon, a paginação. O livro conta, ainda,
com uma orelha, na terceira capa, que desempenha a função de bolso, elemento este
bastante comum em diários.
A leitura das diferentes linguagens que compõem esta narrativa permite-nos,
portanto, observar sua constituição multimodal. Não apenas composta pelo texto
verbal, mas também por ilustrações e um bem elaborado projeto editorial, sua leitura
demanda a inter-relação das diferentes instâncias narrativas, contribuindo para a
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formação de um leitor ativo e atento para captar as informações das diferentes
camadas de linguagens que constituem a obra e sua materialidade.
Escrita secreta, de Heloísa Prieto
Escrita secreta, de Heloísa Prieto, publicada pela editora Escrita Fina, em 2013,
apresenta também a confluência de diferentes linguagens em sua composição,
contando com fotografias de Priscila Nemeth e Anne Bergamin Checoli, e projeto
gráfico de Eugênia Hanitzsch. Ultrapassando classificações etárias e de gênero, a
obra constitui-se como uma espécie de “diário contemporâneo” – uma tentativa de
resgate do diário juvenil – apresentando formato de moleskine e fotos em quase todas
as páginas. A capa contribui para enfatizar a ideia de diário, visto que nela nada há,
aparentemente, de escrito, sendo toda ela na cor preta. Um olhar atento, entretanto,
faz perceber que há uma pequena aba, a qual, quando aberta, esconde o título
“Escrita secreta”, título esse que materializa o conteúdo proposto pela obra.
Cartas rasgadas, jogadas no lixo, cartas escondidas no fundo das gavetas,
diários queimados, mensagem apagadas, capítulos à parte, relatórios
interrompidos, textos que jamais são mostrados a ninguém... Quem nunca
escreveu em segredo?
Fragmentos de narrativas, fiapos de personagens, diálogos inacabados e
trechos de um poema verdadeiro. Após a leitura, corte, acrescente, modifique
o que bem quiser, convide-se a criar a sua própria escrita secreta (PRIETO,
2013, s.p).

São com fragmentos de escrita que nos depararemos ao virar as páginas.
Contos breves, citações, definições de termos, breves diálogos – nos quais se nota
cuidadosa linguagem – surgem em meio a diversas fotos, como se estivéssemos
diante de um caderno de anotações, de ideias ali colecionadas, sem que haja,
necessariamente, entre elas, qualquer relação. Não como em um diário, em que se
narram experiências cotidianas, estamos diante de uma coletânea de anotações, que,
sem estabelecer uma relação de causa e efeito, oferecem-nos cacos, promessas de
narrativas, rompendo com a linearidade e com o enredo em moldes tradicionais.
Em meio a este mosaico que é o texto verbal, surgem diversas fotografias, as
quais, em momento algum, estão a serviço de representar, de forma imediata, o
conteúdo veiculado pelos diferentes textos verbais. Trata-se de imagens carregadas
de poeticidade, nas quais se evidencia, dentre as diferentes técnicas da sintaxe
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fotográfica, o jogo entre luz e sombra, demandando o olhar atento do leitor e
sensibilidade para que estabeleça a relação que elas mantêm com a linguagem
verbal.
Ao complexo texto híbrido palavra-imagem, soma-se um cuidadoso projeto
editorial. Além da inovação proposta pela capa – a qual, conforme afirmamos, não
traz nada escrito – temos a impressão em papel couche de elevada gramatura, o que
confere a sensação de estarmos a manipular, efetivamente, fotos – e não as páginas
de um livro. Em meio as fotos coloridas, as páginas apresentam fundo ora branco, ora
preto, jogando-se, em razão disso, com a cor das próprias letras, não mais apenas na
cor preta como estamos habituados nos livros tradicionais.
O jogo com a tipografia é também interessante. Diversos são os tipos de fontes
gráficas empregadas ao longo da obra, o que nos remete, claramente, à própria
materialidade assumida pela palavra. Tal aspecto é reforçado pela disposição que as
frases ocupam na página: ora apresentadas no sentido horizontal – como estamos
acostumados –, ora na posição vertical, solicitando ao leitor uma diferente maneira de
manipular o livro e virar suas páginas.
Destaca-se, sobretudo, no projeto editorial, o jogo que se estabelece com a
página em branco, concebida na obra também como parte do próprio texto, à
semelhança das experiências dos poetas concretistas brasileiros. Evidencia-se, aqui,
apenas a título de exemplo, uma página dupla, de fundo preto, na qual, valendo-se de
letras brancas e em caixa alta, o conteúdo “Lagartixa gelada caindo do teto e
deslizando pelas minhas costas” (PRIETO, 2013, s.p) surge distribuído pelo conjunto
de páginas na tentativa de simular, por meio do jogo verbo-voco-visual, a queda da
lagartixa, conforme observamos na figura 3.

Fig.3 – Capa e jogo verbo-voco-visual (PRIETO, 2013).

Estamos, assim, diante de um livro de difícil classificação e que enfatiza os
experimentalismos e inovações que permeiam a produção contemporânea, exibindo-
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se como uma obra que exige uma leitura capaz de mobilizar diferentes competências
e, desta forma, contribuir para ampliar a experiência leitora.
As aventuras de Hugo Cabret, de Brian Selznick
A invenção de Hugo Cabret, obra do premiado autor e ilustrador de livros
infantis e juvenis americanos, Brian Selznick, foi publicada, no Brasil, em 2007, pelas
edições SM. O romance narra a jornada de Hugo, um menino órfão que mora em uma
estação de trem parisiense, nos anos 30. Após a morte de seu pai, o menino é deixado
com o tio, um homem bêbado, que tem como trabalho a manutenção dos relógios da
estação de trem. Com o desaparecimento do tio, temendo ser expulso do local em
que mora – a própria estação – Hugo permanece realizando, sem que ninguém
perceba, o trabalho do tio. Mais do que desse trabalho, ocupa-se da tarefa que lhe
tem uma importância maior: completar a construção de um autômato – espécie de
robô – deixado a ele pelo pai. Junto de sua mais nova amiga, Isabelle, sobrinha do
amargo dono de uma loja de brinquedos, Hugo embarca em uma enorme aventura
em busca de respostas para suas inúmeras perguntas, assim como todo jovem em
seu processo de construção identitária. A narrativa, entretanto, divide-se em duas
partes: a primeira, narra a aventura de Hugo e Isabelle até o momento em que dão
vida ao autômato; a segunda, conta-nos como Hugo ajudou e criou laços com o
lendário Méliès – ilusionista e pai da ficção científica –, apontando para a história do
cinema.
Escrita e ilustrada por Brian Selznick, a narrativa de Hugo Cabret revela, em
um primeiro plano, o diálogo entre literatura e cinema por meio do texto verbal,
construído de forma bastante cuidadosa. São muitas as referências a filmes, bem
como à história do cinema, apresentadas em meio às aventuras e idas, às escondidas,
de Hugo Cabret ao cinema:
[...] As cortinas se fecharam, todo mundo aplaudiu, e o projecionista trocou
os rolos. Passados uns instantes, as cortinas se abriram de novo e teve início
a atração principal, O milhão, de um diretor chamado René Clair. Era sobre
um artista, um bilhete de loteria perdido, um criminoso, um casaco
emprestado e um cantor de ópera, e tinha uma das sequências de
perseguição mais incríveis que Hugo já́ tinha visto. Achou que toda boa
história devia terminar com uma grande e animada perseguição (SELZNICK,
2007, p. 203).
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Nesta obra, entretanto, a relação com o cinema não se esgota no plano do
enredo, estendendo-se à arquitetura da obra, o que só é possível graças ao trabalho
que se empreende por meio das linguagens da ilustração e do design que também
compõem o romance. Selznick configura seu livro como se fosse um filme preto e
branco antigo, o que é conseguido, principalmente, em função das ilustrações
empregadas. O autor, nas páginas iniciais, já simula a experiência do cinema,
inserindo páginas de cor preta, que representam a escuridão das salas de cinema. A
esse respeito, é advertido o leitor em um breve texto introdutório que, ao final da
leitura, descobriremos ter sido escrito pelo próprio Hugo Cabret, tempos depois de
suas aventuras: “Mas antes de virar página, quero que você se imagine sentado no
escuro, como no início de um filme. Na tela, o sol logo vai nascer, e você será levado
em zoom até uma estação de trem no meio da cidade [...]” (SELZNICK, 2007,IX).
Selznick recupera a técnica de composição dos filmes antigos, construídos,
literalmente, a partir de muitas fotos tiradas em sucessão e projetadas na tela como
um flip book para fazer as fotos aparecerem em movimento. O autor emprega
exatamente essa técnica ao contar a história, incluindo várias imagens em sucessão,
o que permite que ela seja narrada por meio das imagens em vários momentos. Isso
pode ser comprovado se observarmos que as quarenta páginas iniciais não trazem
texto verbal, mas, por meio delas, o leitor é apresentado ao cenário de Paris, a Hugo
indo para a torre do relógio onde morava, a George Méliès no estande de brinquedos
e até à amiga de Hugo, Isabelle, antes de que uma palavra possa ser lida no texto. A
narrativa vai, dessa forma, sendo (des)velada ao leitor por meio das ilustrações, as
quais tornam-se indissociáveis do verbal na (re)construção de sentidos. É interessante
também notar que, nas páginas em que nos deparamos com o texto verbal, este surge
em meio à página em branco, a qual, no entanto, apresenta molduras pretas, como
se da tela de um cinema se tratasse. Nota-se, assim, o diálogo que se estabelece
entre as instâncias do verbal, da ilustração e do design na composição de sentidos.
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Fig. 3 – Dupla página com ilustrações e dupla página com bordas pretas (SELZNICK, 2007)

Mantendo clara associação com o cinema em suas origens, as ilustrações do
livro são todas em preto e branco, com a técnica lápis em papel Fabriano Artístico,
excedendo-se a capa e a contracapa. Entre as ilustrações, surgem reproduções
originais de cenas de filmes variados, como Viagem à lua (1902); A Clock Store
(1931), desenho animado de Walt Disney; Le Million (1931), de René Clair, entre
outros, possibilitando ao jovem o contato mais direto com as produções fílmicas
citadas. As sequências de ilustrações, por seu turno, também guardam semelhança
com o cinema: há sempre uma continuidade que permite ao leitor acompanhar a
narrativa por meio delas.
A incorporação da linguagem do cinema pelo texto literário ainda vai além. Em
uma espécie de movimento antropofágico, a obra de Selznick se apropria e materializa
técnicas da sintaxe compositiva em sua construção. Exemplo disso pode ser
observado no jogo com os diferentes tipos de enquadramento – tão utilizados no
cinema – e que são empregados nas ilustrações, contribuindo para a produção de
diferentes efeitos de sentido. Operando com o plano aberto, o plano médio e o closeup, aliados a traços marcados pela perfeição, Selznick transporta-nos para um mundo
quase fotográfico de Paris e dos seus pequenos recantos, possibilitando o jogo entre
os planos de pormenor e os grandes planos, a (re)criação e potencialização dos
sentidos suscitados pela narrativa verbal.
Outra técnica empregada pelo autor e ilustrador consiste na limitação de
recursos nas ilustrações e no uso da luz e sombra como parte da narrativa, isto é, o
uso da luz como “cor”, assemelhando o seu desenho aos primórdios do cinema. Desta
forma, sua ilustração segue um ritmo realista, entretanto a forma não se faz pelo
contorno, mas sim pelo contraste, de modo que é a luz que dá vida ao desenho, assim
como na fotografia e no cinema.
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O uso da perspectiva é outro artifício do cinema incorporado por Brian Selznick.
Considerando que a maior parte das ações da narrativa acontece dentro das paredes
da estação ferroviária, onde Hugo vive e trabalha secretamente, o uso da perspectiva,
aliado ao jogo de ângulos e sombras criados à medida que as páginas são viradas,
permite a criação de ambientes interiores claustrofóbicos e o aumento da
profundidade dos longos corredores escuros e passagens ocultas que se evidenciam
nas ilustrações, aspecto esse que contribui decisivamente para a construção da
atmosfera de mistério que percorre toda a narrativa.
Obra essencialmente multimodal, A invenção de

Hugo Cabret não é

exatamente um romance, não é bem um livro de imagens, e tampouco é realmente
uma graphic novel, ou um flip book ou um filme, mas uma combinação de todas essas
coisas, exigindo, conforme nossa leitura busca demonstrar, a apreensão das
diferentes camadas de linguagens que a compõem e a inter-relação simultânea que
estabelecem.
Considerações Finais
A leitura de obras como as analisadas neste estudo permite-nos evidenciar que,
em consonância com o experimentalismo característico da pós-modernidade e com
as inovações tecnológicas introduzidas na indústria gráfica, os livros-objeto trazem à
cena diferentes linguagens em seu processo de composição. Aliando o texto verbal,
a ilustração, o design – e ainda outras linguagens como a do cinema e da fotografia,
por exemplo – o livro-objeto apresenta-se como espaço experimental e plural.
Trata-se de construções multimodais que, conforme nos explicam Hassett &
Curwood, descentralizam a palavra escrita; neles, a impressão já não é mais o modo
central de comunicação. Em razão disso, os leitores devem considerar a justaposição
de múltiplos modos de comunicação, já que gráficos, imagens e outros modos
“estendem, e frequentemente substituem, a palavra impressa como portadora
principal de significado” (2009, p. 271).
Exigindo um leitor capaz de concatenar os sentidos suscitados por cada uma
das linguagens que compõem a obra, a literatura juvenil, como a aqui analisada,
mostra-nos a demanda por um leitor ativo e crítico – com a habilidade de ler as
diferentes camadas de linguagem – e por uma leitura não mais apenas como um ato
meramente intelectual, mas performático, visto que o leitor é desafiado em termos
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cognitivos e físicos. Desafiado, ainda, a conhecer agora as artes não mais como
territórios distintos, mas como espaços de (con)fluência.
Se, a princípio, é o projeto gráfico do livro-objeto, sua materialidade, o que
desperta o interesse do leitor, é o desafio que impõe ao jovem de articular as
diferentes linguagens o que o faz empreender sua completa leitura. Por meio da
interatividade e participação ativa de seu público leitor, o livro-objeto possibilita a
construção de um repertório e de um olhar desautomatizado não apenas sobre a
linguagem literária, mas também sobre a imagem e a materialidade. Promove, desta
maneira, a construção de um repertório não apenas literário, mas também visual,
cultural e material do leitor, influenciando-o, desta maneira, em sua formação como
sujeito leitor – leitor da obra e também do mundo.
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STEAMPUNK: O PORVIR DO QUE NÃO VEIO (NEM VIRÁ)
Dra. Nara Marques Soares
(UFSC)
Introdução
Quebrar limites da ciência através da arte e da escrita foi, desde sempre, parte
da história da humanidade. Aquilo que gostaríamos que existisse continua sendo
imaginado

para,

quem

sabe,

se

concretizar

no

futuro.

São

muitos

os

inventores/cientistas que idealizaram objetos os mais estranhos para a sua época e
que não viveram para vê-los funcionando. Um dos mais conhecidos foi Leonardo da
Vinci, que registrou em seu caderno de anotações, o Codex Atlanticus, invenções
como o paraquedas, o helicóptero, o escafandro e muitas outras.

Figura I: Codex Atlanticus. Montagem do Jornal i.
(fonte: Disponível em: https://ionline.sapo.pt/artigo/655496
leonardo-cientista-e-inventor-um-visionario-incompleto-?seccao=Mais)

Na literatura, o mais conhecido autor de grandes invenções é Julio Verne, que
projetou, entre outras coisas, uma cápsula enorme que teria o mesmo tipo de
propulsão de uma bala, capaz de chegar à Lua. Da Terra à Lua, de 1865, foi seu
primeiro romance com esta ideia. Logo depois (1869) ele publicou Ao redor da Lua.
No século 20, menciono aqui apenas os dois mais conhecidos autores de ficcção
científica, Isaac Asimov e Arthur Clark.
Obviamente, estes visionários ainda existem, com projetos que demoram a sair
do papel para se concretizar em algo material: útil e funcional. Enquanto isso eles
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fundamentam diversas ficções científicas da história literária. Contudo, as narrativas
de ficção científica não ficaram presas às criações de visionários otimistas; foram
criadas também como previsões apocalípticas, com invenções que trariam mais
problemas do que soluções. Assim foram sendo criados mundos ficcionais com
futuros cheios de soluções ou problemas causados pela ciência – as utopias ou as
distopias. Criações pensadas a partir de máquinas ou descobertas científicas – feitas
pelos homens ou por inteligências superiores extraterrestres ou divinas.
Projetadas para o futuro, na maioria das vezes estas histórias seguem a linha
cronológica ligada à concepção convencional da “história da humanidade”; e o conflito
toma forma quando, em algum momento presente-futuro, as consequências da
ciência passam a transformar essa história, tirando-a do tédio de um lento e
harmonioso progresso. São as chamadas metatopias ou metacronias. Nelas, “o
mundo possível é possível (e verossímil) exatamente porque as transformações a que
foi submetido nada mais fazem do que completar as linhas de tendência do mundo
real” (ECO, 1989, p. 168). Os chamados romances de antecipação. Estas
transformações podem acontecer também em um mundo alternativo verossímil (outro
planeta, outra dimensão etc). Este é o caso das alotopias – mundos em que aparecem
coisas geralmente impossíveis na nossa realidade, como seres elementares ou com
animais que falam (ECO, 1989, p.167). Utopias, distopias, alotopias, metatopias e
metacronias: são estes os casos mais recorrentes nas narrativas ficcionais científicas
quando tratamos de mundos outros.
No entanto há mais um caso de mundo de ficção científica, que até os anos 90
não era assim tão comum, mas que ganhou força nas obras literárias do sub-gênero
chamado Steampunk: as ucronias.
Sobre a Ucronia
Imaginemos se, em algum momento da história universal passada, o mundo
tivesse tomado outro rumo. E se alguma ideia filosófica, algum acontecimento
histórico ou alguma descoberta científica tivesse sido pensada, encarada ou
explorada de forma diferente do que foi, como estaríamos hoje? Qual teria sido o rumo
da modernidade?
Esta volta ao passado que não existiu é a ucronia. Contrária aos fatos
históricos, a ucronia pensa a história oficial rompida, ou melhor, corrompida por
elementos fictícios do “e se”, afastada da linearidade e jogada num mundo alternativo
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e paralelo de um passado que não aconteceu e nem acontecerá. Ela transforma o
presente e o futuro no porvir do que não veio nem virá.
A ucronia passou a ser amplamente pensada durante a modernidade do século
XX após revisão de noções de historiografia, principalmente por parte de pensadores
como Benjamin, Bergson ou Deleuze, que valorizam a imaginação, as lembranças, as
imagens virtuais etc, como um espaço importante dentro da própria história oficial.
“Um acontecimento vivido é finito, ou pelo menos encerrado na esfera do vivido, ao
passo que o acontecimento lembrado é sem limites, porque é apenas uma chave para
tudo que veio antes e depois” (BENJAMIN, 1994, p. 15).
Tão importante quanto saber a história oficial é saber também que certos
acontecimentos deram aquele rumo à história e que se eles tivessem ocorrido de
forma, às vezes, milimetricamente diferente, nosso mundo real poderia estar
completamente diferente. Saímos do mundo real e entramos no das conjecturas,
elemento indispensável para qualquer levantamento de hipóteses científicas. A
ucronia nos ajuda a pensar o presente-futuro justamente através das consequências
que não tivemos do passado, repensando hipóteses descartadas, contrafactuais, que
agora só têm lugar na ficção. A ficção é o que temos para mudar o passado, mesmo
quando escrevemos a história.
“A utopia pode transformar-se em ucronia, onde o contrafactual assume a
seguinte forma: que teria acontecido se o que realmente aconteceu tivesse acontecido
de modo diferente – por exemplo, se Júlio César não tivesse sido assassinado nos
idos de março?” (ECO, 1989, p. 168). Um bom exemplo de ucronia é o livro de Phillip
K. Dick, O Homem do Castelo Alto (1962), onde o mundo é imaginado a partir da vitória
da Segunda Grande Guerra pela Alemanha. Dick é autor também do livro de onde foi
adaptada a narrativa distópica que deu origem ao filme Blade Runner.
Sobre o Steampunk
O aspecto fundamental do mundo ficcional do Steampunk é ser ucrônico. O
nome Steampunk surgiu como uma variante do Cyberpunk, referida as narrativas
onde a tecnologia, real ou não, coloca o mundo a funcionar com a energia de motores
a vapor, descartando a possibilidade de outras fontes de energia descobertas
posteriormente. O mundo alternativo, aquele da ucronia, é todo baseado em uma
sequência da tecnologia que estava sendo desenvolvida durante a era Vitoriana
(1837-1901). Esta é a grande diferença para o Cyberpunk, que mesmo que contenha
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elementos ucrônicos, tem como base a energia cibernética. Por exemplo, enquanto o
cyberpunk cria personagens como ciborgs em um passado que não aconteceu, o
Steampunk cria personagens autômatos movidos em sua maioria a corda ou a vapor.
O Steampunk é assim gerado por máquinas analógicas de transição da era manual
para a era mecânica, não contendo elementos da era digital.
Com sua popularidade crescente, o termo Steampunk “evoluiu de um
subgênero literário de ficção científica para uma subcultura da moda gótica, do façavocê-mesmo, nas artes e artesanato e, mais recentemente, como contracultura”
(PERSCHON, s/d). Contracultura, principalmente pela possibilidade de crítica anarcopolítica por trás do nome punk, e também por nos fazer repensar o sem-tempo (a
ucronia) das sociedades alternativas. Assim podemos pensar que Steampunk não se
limita a um (sub)gênero literário, mas é tido como uma “estética que pode ser aplicada
a muitos gêneros, subgêneros e gêneros híbridos” (Perschon, 2012, p.18).
Não é difícil ver por que o Steampunk conquistou o público a partir do final dos
anos 80, justamente no momento em que começa um grande debate sobre o fim da
modernidade e início de uma pós-modernidade, quando se concretiza a era digital.
Surge ali uma antecipação nostálgica sobre episódios históricos, científicos, artísticos
que não foram devidamente explorados pela ficção. Para muitos, este estilo se
confunde com vintage, retrô ou retrofit (termo usado para designar a modernização de
equipamentos ultrapassados), mas o que caracteriza o movimento Steampunk é o
conjunto espaço-temporal da efervescência da modernidade do século 19, incluindo
Darwin, descobertas paleontólogas, geológicas, início da fotografia, do cinema, das
indústrias químicas etc; as primeiras manifestações políticas contra o capitalismo; a
revolução industrial; o reinado da rainha Vitória e as guerras por independências de
colônias (britânicas ou que tinham comércio com a Grã-Bretanha). É curioso como,
mesmo com tantos assuntos muito mais para adultos, o Steampunk entrou para o
imaginário infantojuvenil, com referências que por não fazerem muito sentido, dada a
descontextualização, acabam misturando a realidade histórica e a ucronia com a
magia e o misticismo.
O livro considerado pioneiro do Steampunk é um livro de temática adulta, cuja
protagonista é uma prostituta e que contém cenas de sexo explícito. Trata-se de A
Máquina Diferencial (1990), de William Gibson e Bruce Sterling.
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Figura 2: Máquina Diferencial, de Babbage. Universidade de Cambridge

A história é dividida em duas partes. A primeira apresenta a prostituta Sybil
Gerard, filha de um rebelde condenado à morte e ex-amante de um político. A
segunda traz o Dr. Edward Mallory, paleontólogo, em conflito com o poder de
instituições que detinham o saber. Política e ciência se misturam em dias de caos em
Londres – dias que ficaram conhecidos na história oficial como “o grande fedor”, por
causa da poluição do Tâmisa e de uma onda de calor da cidade. Na história, a classe
social mais abastada e os políticos saem da cidade e dão espaço para uma revolta
popular.
A ucronia na narrativa se dá principalmente após o sucesso da máquina
diferencial, coisa que não aconteceu na realidade. Experimento feito pelo personagem
real citado no livro, Charles Babbage, professor de Cambridge, a máquina hoje é
lembrada como precursora do computador, mas na época ficou apenas no projeto. O
livro com quase 500 páginas traz diversos elementos estéticos que foram adaptados
em outras narrativas e que, muitas vezes, sem explicação histórica, entram em
caracterizações de personagens alusivas ao gênero. Temos, por exemplo, as
máscaras, necessárias diante do “grande fedor”, ou os óculos dos pilotos de dirigíveis,
de couro, ou mesmo aqueles óculos de bronze, com lentes variadas, que se
transformam em ferramenta de cientista.
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Figura 3: Óculos estilo Steampunk. 2019

O sucesso do gênero não parou na literatura. Podemos vê-lo, por exemplo, na
música, com a banda Steam Powered Giraffe, cujos integrantes imitam robôs nos
gestos e na maquiagem. Ou com o Professor Elemental, um cientista que viaja no
tempo e convive com cowboys, aliens etc, personagem criado pelo cantor de hip hop
e artista Paul Alborough.

Figura 4: Grupo Steam Powered Giraffe, Cartaz publicitário. 2019

Em games, muitos consideram o primeiro com este estilo o Final Fantasy VI,
lançado em 1994, história de RPG cujas versões anteriores eram restritas ao cenário
medieval. Este episódio volta a arte para um cenário comparado à revolução industrial
com navios, airships, máquinas bélicas de propulsão e transportes como trem a vapor.
Nos seriados de televisão temos a continuação de Avatar, a lenda de Aang,
que também mantinha elementos estéticos mais ligados ao período medieval. Nesta
continuação, chamada Avatar: a lenda de Korra, há pelo menos a sequência de
episódios passados na cidade da República que nos remete ao mundo paralelo com
vários elementos da era vitoriana, como os dos projetos de dirigíveis.
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Figura 5: Avatar: a lenda de Korra. 1º.episódio. 2012

Para além das narrativas ficcionais de livros e filmes, o Steampunk está
presente em grupos artísticos de vários países. Eles produzem eventos de cosplay,
que movimentam o comércio de objetos, roupas, obras artísticas etc, sempre
pensadas dentro deste projeto de ficção científica ucrônico, criando coisas a partir do
“e se”.

Figura 6: Um exemplo de “e se” a máquina de escrever fosse movida a pedal como as máquinas de
costuras?” da Steampunk Magazine, publicada por Moore & Reppion (23 July 2013)

São muitas as lojas, museus, galerias, revistas especializadas na arte
Steampunk.
O Steampunk na literatura Infantojuvenil
Existem muitas obras de literatura infantojuvenil que trazem características do
Steampunk. Abordo aqui apenas três delas, considerando os modos como foram
transformadas em filmes: A bússola de ouro, A invenção de Hugo Cabret e A ilha do
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tesouro (com relação a sua adaptação no filme O planeta do tesouro). As três
possuem o estilo retrô-vitoriano com uma tecnologia a vapor diferente, inexistente,
avançada para a época, e mesclam elementos históricos verídicos com os ficcionais,
mantendo o fundamento ucrônico do “e se algo do passado tivesse tido outro rumo”.
A bússola de ouro
E se as bússolas conseguissem mostrar algo mais do que as orientações
geográficas? E se elas dessem indicações sobre coisas mais abstratas do tipo “como
medir as verdades”?
No primeiro volume da trilogia Fronteiras do Universo, com o título A bússola
de ouro, isto é possível. O livro de Philip Pullman é de 1995, voltado para o público
juvenil. Nele há a mistura entre ficção científica e fantasia fantástica muito bem
marcada: em um mundo alternativo, os cientistas de Oxford convivem com feiticeiras,
ursos guerreiros que falam etc. As almas das pessoas são separadas de seus corpos
e tem a forma de animais, os chamados daemons. O que chama a atenção neste
universo paralelo é que ele é nitidamente uma releitura juvenil de A máquina
diferencial em vários aspectos. Em relação ao espaço ficcional, a cidade base é
Londres, porém a cidade dos cientistas deixa de ser a Cambridge de Charles Babbage
para ser Oxford, de Lord Asriel, tio/pai cientista da protagonista Lyra.

Figura 7: cena da capital no filme A bússola de Ouro, 2007

Há também os políticos da capital, assumindo um controle da população; os
professores cientistas de “Oxford”; os povos marginalizados ciganos e piratas, no
personagem do pirata Gípcio; o “estrangeiro” cowboy texano, que também é um
aeronauta. Todos estes personagens têm seus co-relativos com a obra de ficção
adulta. Incluindo a personagem feminina Sra. Coulter, que poderia ser comparada a
Sybil Gerard, pois ambas eram filhas de políticos e tiveram relacionamentos amorosos
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proibidos que fazem parte das tramas das narrativas. No caso da Sra Coulter, um
caso amoroso fora de seu casamento com o cientista Lord Asriel gerou a menina Lyra.
Ela revela-se mãe da protagonista no primeiro livro.

Figura 8: cena do filme A bússola de ouro. Zepelim, 2007

Porém o que dá nome ao primeiro volume da série é o “aletiômetro”, uma
bússola de ouro que conta a verdade – um dos objetos da série que seguem a lógica
ucrônica do e se. Vale lembrar que o segundo livro é a Faca sutil, uma faca que abre
universos paralelos, e o terceiro é A luneta âmbar, espécie de telescópio capaz de ver
o “pó”, um elemento fictício do livro, que gera toda a trama e as investigações
científicas da trilogia.
Interessa-nos o “aletiômetro” como um exemplo mais claro do que estamos a
abordar. Este objeto é como um "contador da verdade" na história. Ele serve
principalmente para dar respostas quase impossíveis de se conseguir via métodos
científicos. Possui três ponteiros com vários símbolos para as perguntas e um maior
que leva à resposta.

Figura 9: Imagem da Bússola de ouro, objeto cênico do filme, 2007
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A invenção de Hugo Cabret
E se um boneco autômato conseguisse ter ideias próprias e criar roteiros
cinematográficos ou psicografar conversas do além?
Este autômato é a base para o conflito do pequeno Hugo, menino que mora
clandestinamente na estação de Montparnasse trabalhando com seu tio, que cuida do
relógio da estação. A história é passada na Paris dos anos 20. Hugo tenta consertar
um boneco autômato capaz de escrever, acreditando que o boneco poderá contar
algo sobre seu pai já morto. Para isso ele acaba roubando peças de relógios de uma
loja que pertence a ninguém menos do que Georges Méliès. A narrativa mistura assim
elementos bem marcados da história oficial em muitos momentos. Méliès teve de fato
uma loja de brinquedos na estação de Montparnasse, de 1925 a 1931, pouco depois
de casar com uma de suas principais atrizes: Jeanne d’Alcy, que também aparece na
história.

Figura 10: Cena do filme “Hugo” (2011), adaptação do livro “The Invention Of Hugo Cabret”, de Brian
Selznick

Antes da invenção da eletricidade, os autômatos encantavam as pessoas,
principalmente pela engenharia de seus movimentos mecânicos, a grande maioria
movida a corda. Em A máquina diferencial, por exemplo, há uma cena de um grupo
de japoneses de passagem por Londres que presenteiam um político com uma
“criada”: uma boneca autômata de tamanho normal, que serve chá.
O autômato de Hugo Cabret é baseado em um experimento que realmente
existiu: “o escritor”, do relojoeiro suíço Jaquet-Droz.
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Figura 11: Os três autômatos de Jaquet-Droz (feitos entre 1768 e 1774):
a musicista, a desenhista e o escritor.

O planeta do tesouro (A ilha do tesouro)
E se os navios e dirigíveis tivessem sido unidos pela tecnologia e conquistado
o espaço?
A história originalmente criada por Robert Louis Stevenson (1850-1894) foi
escrita em 1883, porém a trama não possui grandes referências às invenções dos
séculos XVIII e XIX. Trata-se de uma história de aventura, uma história de piratas,
onde o menino Jim Hawkins embarca em um navio como ajudante para procurar um
tesouro do Capitão Flint e acaba se envolvendo em um motim da tripulação.
O filme foi feito em 2002 pela Disney, num estilo que podemos identificar em
certos momentos com o Steampunk. Toda a estrutura desse novo mundo de ficção
científica tem traços de ucronia. Podemos ver isto na mistura de elementos do
passado-presente-futuro, como no próprio navio pirata que navega no espaço, por
entre os planetas. Se hoje em dia tivéssemos condições de construir uma nave que
voa, ela nunca iria ter a forma de navio de madeira, por exemplo; este passado
futurista nunca irá acontecer para além da ficção.
Contudo, esta imaginação nos dá possibilidades infinitas de recriação de
personagens e histórias clássicas, como a do tão famoso pirata Long John Silver, que
na versão da Disney transforma-se em meio-humano/meio-máquina com sua perna e
braço mecânicos, quase uma versão leve, para o público infantil, do androide vilão de
Blade Runner.
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Figura 12: Ilustração do livro de Robert Louis Stevenson (à esquerda) e do filme O planeta do tesouro
(a direita). Montagem da autora.

Considerações Finais
Pela análise destas e de outras obras, podemos reparar que a literatura
infantojuvenil não se liga muito nas explicações e referências científicas, preferindo
“explicações” mágicas ou místicas. Obviamente, isto tem a ver com os aspectos
visuais e estéticos do Steampunk, explorados na criação de máquinas, meios de
transportes, objetos etc que enchem os olhos dos jovens leitores. Embora não se
elabore longas descrições de funcionamento destes objetos pelas leis físicas, comuns
nas narrativas científicas, estes objetos ressurgem reciclados do passado e são
misturados a uma explicação muitas vezes sobrenatural. Também ficam de fora
alguns detalhes mais precisos da história oficial, porém alguns livros como A bússola
de ouro trazem estruturas políticas e sociais bastante complexas, fazendo com que o
jovem leitor monte seus quebra-cabeças à parte do mundo real, ainda que tomando
dele alguns heróis emprestados.
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TENDÊNCIAS DA LITERATURA JUVENIL PORTUGUESA CONTEMPORÂNEA:
IDENTIDADE E ALTERIDADE NA PRODUÇÃO LITERÁRIA DE ALICE VIEIRA
PARA JOVENS
Teresa Mendes
(Instituto Politécnico de Portalegre;
Centro de Estudos Comparatistas da Universidade de Lisboa)
Introdução
Portugal assistia, no final dos anos setenta, início dos anos oitenta do século
XX, a uma fase de transição, marcada por diversas movimentações políticas,
ideológicas, sociais e culturais decorrentes da instauração de um novo regime, fase
essa que se traduziu numa completa alteração das mentalidades, dos códigos sociais
de conduta e numa renovação sem precedentes ao nível das estruturas familiares. De
facto, a evolução socioeconómica e cultural e a democratização dos costumes
possibilitaram o surgimento de novas estruturas familiares e a redefinição dos papéis
tradicionalmente desempenhados por homens e mulheres na sociedade e no
microcosmos familiar, bem como transformações profundas nos modelos de
autoridade parental e, consequentemente, nos relacionamentos intergeracionais e
intrafamiliares.
Especialmente atenta às profundas mudanças operadas na sociedade
portuguesa finissecular, a literatura juvenil, em grande parte pela mão de Alice Vieira,
que se viria a afirmar no panorama literário para o público adolescente e juvenil como
“a grande revelação da literatura portuguesa para jovens dos anos oitenta e noventa
[do século XX]” (Gomes, 1997: 45), soube dar conta dessa evolução da sociedade
portuguesa contemporânea, colocando no centro das narrativas literárias destinadas
ao público juvenil protagonistas adolescentes, na sua maioria femininas, que, na
primeira pessoa, discursivizam os problemas e os anseios relacionados com a sua
dupla condição de mulheres e de seres em crescimento, manifestando, nas suas
vozes plurais, as inquietações decorrentes da fase de desenvolvimento em que se
encontram bem como as divergências ideológicas e comportamentais que as separam
de uma certa alteridade adulta, desvalorizada no interior dos textos.
A vastíssima obra de Alice Vieira, a escritora portuguesa de livros para jovens
mais conceituada, traduzida e divulgada no estrangeiro, é a este nível exemplar, na
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medida em que nela encontramos um universo predominantemente feminino,
povoado por personagens adolescentes de grande densidade psicológica, que se
constroem literariamente através de procedimentos como a focalização interna e o
discurso autodiegético, a introspeção, o autoquestionamento e a indagação, o registo
intimista e confessional, por vezes memorialístico, personagens que nos inquietam
porque nos dão a conhecer os meandros da sua interioridade e as oscilações do seu
sentir através de um discurso fortemente modalizado que serve claramente o intuito
de validação do mundo adolescente e a consequente desvalorização dos adultos, não
raro submetidos ao olhar impiedoso e crítico dos mais novos, naquela que se afigura
como uma subtil estratégia de captação do público leitor adolescente e juvenil.
Predomínio do Eu – introspeção e discurso intimista
O predomínio da primeira pessoa (e da narração autodiegética) institui-se, nas
obras de Alice Vieira, como um vetor axial na construção das personagens
adolescentes que, recorrendo preferencialmente à palavra monologal e a uma retórica
da intimidade a que frequentes vezes só o leitor tem acesso, manifestam, nos seus
discursos plurais, as suas inquietações, os seus desejos mais íntimos e os problemas
de ordem afetiva e relacional que decorrem das situações de incomunicabilidade e
divergência interpessoal e intergeracional com que se deparam habitualmente.
Na verdade, em obras como Rosa, minha irmã Rosa, Lote 12, 2º Frente,
Chocolate à Chuva, Caderno de Agosto, Paulina ao Piano, Úrsula, a maior, Flor de
Mel, Os Olhos de Ana Marta, Águas de Verão, Se Perguntarem por Mim Digam que
Voei, e muitas outras, as vozes plurais de um sujeito adolescente arquetípico,
frequentemente configurado como um eu exemplar, atravessam os universos textuais,
instituindo-se o recurso à primeira pessoa como estratégia discursiva e enunciativa
preferencial. Nos seus discursos introspetivos, as personagens narrativizam a
problemática da constituição do sujeito como ser oscilante e dramático, plasmando na
superfície textual os meandros da sua interioridade.
Esse movimento introspetivo de um ser que continuamente se desdobra e
multiplica no discurso é sustentado preferencialmente pela narração autodiegética,
colocando no centro das narrativas personagens adolescentes, na sua maioria
femininas, que, através do seu ponto de vista e de um discurso gerado no seu interior,
legitimam não apenas a sua voz singular mas a da geração a que pertencem.
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Tal estratégia narrativa serve o propósito genérico de orientação da leitura,
uma vez que, pelo filtro da sua subjetividade, o sujeito enunciativo seleciona os dados
da sua existência ficcional, construindo uma imagem idílica de si, das suas vivências
pessoais e do seu constructo mental. A partir do ponto de vista da personagem em
formação, constrói-se, pois, um universo ficcional em que se procede explicitamente
à valorização do mundo adolescente e, por consequência, à desvalorização e
desqualificação dos adultos, pelo menos de alguns, apresentados quase sempre de
forma disfórica e invariavelmente submetidos ao olhar (impiedoso) dos mais novos.
Nas narrativas de Alice Vieira, em que o procedimento autodiegético
predomina, é de facto através de um discurso de primeira pessoa que personagens
e/ou narradoras verbalizam a inevitabilidade do dizer(-se) e exploram narcisicamente
os caminhos da sua interioridade, incorporando no tecido narrativo considerações
epistemológicas sobre o existir discursivizadas em registo introspetivo e intimista.
Ora, sendo a narrativa literária para jovens, nos finais do século XX, uma
produção que assenta em matrizes semânticas e genológicas de tendência
manifestamente intimista, a preponderância da primeira pessoa num discurso
fortemente modalizado, propício à prática da autoanálise e do autoquestionamento,
não surpreende.
Assim, os meandros da interioridade subjetiva são plasmados numa
expressão individual não necessariamente acessível ao outro - por pudor ou tão-só
por vontade de resguardar a sua privacidade -, o que explica, pelo menos em parte, a
centração preferencial do discurso na primeira pessoa.
Aliás, a inexistência efetiva de um interlocutor nesse contexto (pelo menos a
nível intratextual) acentua a autorreflexividade que enforma os discursos plurais das
personagens, que manifestam assim a necessidade imperiosa de falarem de si, para
si, de se dizerem simultaneamente enquanto sujeitos e enquanto objetos.
Nesse sentido, e de forma recorrente, as narradoras projetam para o exterior
(leia-se, para a superfície textual) o discurso interior que corporiza o seu pensamento
ou as oscilações do seu sentir, no presente, mas também as reminiscências de um
tempo passado frequentes vezes evocado pela memória subjetiva, um tempo filtrado
pelo olhar distante de sujeitos adolescentes que assim se reveem mimeticamente no
espelho da infância. Numa e noutra situação, os segmentos textuais, cumprindo uma
função preferencialmente retórica, dão conta do mover labiríntico do sujeito dentro de
si e da sua linguagem.
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Diálogo interiorizado: a dramaturgia da voz
De um modo geral, a modalidade discursiva mais difundida e declinada na
narrativa literária para jovens nas duas últimas décadas do século XX é o monólogo.
De facto, e porque nem sempre as personagens encontram nas diversas
representações da alteridade a comunhão empática que lhes permita verbalizarem as
suas inquietações e os seus anseios mais íntimos sem constrangimentos, as
narradoras socorrem-se frequentemente do registo monologal para darem voz ao seu
pensamento e aos seus estados emotivos, numa tentativa de inquirirem sobre a sua
identidade e de encontrarem soluções para o enigma existencial.
Na verdade, o eu textual que se inscreve no discurso em primeira pessoa é
um eu-sujeito-observador que continuamente reflete e se interroga sobre os meandros
da personalidade do eu-sujeito-observado, ocasionalmente reconvertido num tu sem
capacidade de resposta. Esta dimensão do sujeito cindido, do sujeito em permanente
diálogo consigo, sinaliza aliás a tendência para o desdobramento e a multiplicidade
do indivíduo em que se funda, no plano ontológico, a literatura intimista
contemporânea (Rocha, 1992).
Aliás, o entendimento do indivíduo como um ser plural consubstancia-se, na
maioria das narrativas literárias para jovens de finais do século XX, e em particular
nas de Alice Vieira, em situações discursivas que problematizam e equacionam o
estatuto do eu e as suas relações com a alteridade.
Nesse sentido, a relação dialógica entre o eu e o Mesmo, manifestação
discursiva privilegiada da autocomunicatividade intratextual anunciada por Aguiar e
Silva (Aguiar e Silva, 1986: 307 enfatiza justamente o movimento autorreflexivo que
sustenta o processo de autognose. Dialogar consigo próprio, na aceção bakhtiniana,
significa desdobrar-se funcionalmente em duas pessoas gramaticais e adotar
diferentes pontos de vista, o do eu emotivo e sensível e o do outro, racional e objetivo,
que assumem alternadamente quer a função de emissor quer a função de recetor. A
este propósito assinala justamente Paula Morão: “It is (…) common to talk to ourselves
as if addressing a second person, a you” (Morão, 2007: 254).
Daí que as narradoras adolescentes oscilem entre o ato de assumir a solidão
da própria voz e a necessidade de criarem outro para o diálogo, como sucede com as
protagonistas de Chocolate à Chuva (28), Lote 12-2º Frente (23) ou Flor de Mel (47).
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Aliás, o recurso à dialogização do monólogo é uma das fórmulas encontradas
para de certa forma suprir ou compensar o déficit de comunicação interpessoal a que
as personagens estão sujeitas. No entanto, outras estratégias atestam igualmente a
presença obsessiva do eu no interior dos textos, como o recurso à memória e à
retrospeção, bem como a insistente utilização da interrogação retórica, que atesta a
necessidade de o eu se projetar no discurso e de encontrar respostas para as
questões existenciais e identitárias que continuamente se lhe colocam no presente.
Projeção retrospetiva: o lugar de um (re)encontro
O pendor intimista e por vezes memorialístico que perpassa os textos de Alice
Vieira para o público juvenil assenta, com frequência, no procedimento da analepse
para dar conta de eventos ocorridos num tempo anterior à própria narrativa e que
ajudam a compreender o presente. Assim, através de sucessivas incursões no
passado, as personagens aludem aos factos mais marcantes do seu crescimento
para, a partir deles, tecerem considerações de ordem filosófica e metafísica ou para,
simplesmente, vincarem a importância que tais factos tiveram numa altura crucial das
suas vidas. O tempo surge assim concebido como um continuum pontuado de
descontinuidades que as narrativas podem ir colmatando como sentido. É o que
sucede com Mariana, a protagonista de Chocolate à Chuva, por exemplo, quando,
sem que ela própria consiga perceber porquê, recorda o seu primeiro dia de escola:
De repente, sabe-se lá porquê, lembro-me do primeiro dia em que fui à
escola, Outubro mal começara, chovia tanto. A minha mãe tinha-me dado um
chocolate, sem se importar com o mal que aquilo fazia aos dentes, como
sempre me dizia. Acho que passei a manhã de nariz esborrachado no vidro,
a olhar a chuva lá por fora, e todos os que pelas ruas andavam tão felizes,
sem terem de ir à escola. Nunca fui capaz de esquecer esse dia, a chuva, a
minha vontade de chorar, o bibe, o chocolate esmagado na minha mão.
Não sei por que me lembro disto agora. Só sei que quero (quero mesmo?)
lembrar-me de outras coisas (….). (CC, 71)

Apesar de Mariana, no seu discurso, manifestar estranheza relativamente ao
verdadeiro motivo que fez ativar a sua memória subjetiva e involuntária, recuperando,
intactas, as emoções e as sensações experimentadas nesse dia, o leitor percebe que
o episódio é invocado por Mariana num momento em que, perante a notícia da
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separação dos pais da sua melhor amiga, a protagonista de Chocolate à Chuva se
sente particularmente próxima de Rita. Com efeito, pelo processo da transferência,
Mariana sente a tristeza da amiga como sendo também a sua, recuperando do seu
passado a sensação de abandono e mágoa que viveu nesse seu primeiro dia de
escola.
No seu discurso retrospetivo, Mariana vê-se à distância como uma menina
frágil e desprotegida (com vontade de chorar), uma menina que então se sentira
abandonada pela mãe, mas o eu que assim se observa num tempo pretérito é ainda
um sujeito fragilizado pelas emoções então vividas, um sujeito que confessa nunca
ter sido “capaz de esquecer esse dia” e que assume, sem grande convicção (“quero
mesmo?”), querer lembrar-se de outras coisas – como se a memória se submetesse
à vontade do sujeito e dele dependesse para irromper, dar forma, visibilidade ou
nitidez a determinadas imagens do passado.
Assim se compreende que o processo de construção de si encontra na visão
retrospetiva do sujeito-observador uma das estratégias narrativas mais declinadas
nas narrativas em estudo. Várias são as personagens que, à semelhança de Mariana,
recordam episódios marcantes do seu passado (na maior parte dos casos, dolorosos),
episódios que sublinham feridas por cicatrizar, no presente. É o caso, por exemplo,
de Marta, a protagonista de Os Olhos de Ana Marta, que recorda o tempo em que era
acometida por febres altas, durante a Primavera, embora a sua memória não lhe
permita precisar o momento em que tudo começou:
Não me lembro quando as febres começaram.
Quero eu dizer: sempre me lembro de elas chegarem no princípio da
Primavera, mas quando foi a primeira vez que isso sucedeu, não sei.
Nem tinha sentido chamar o médico, porque não havia nada a fazer, nem
remédios a tomar.
Leonor deitava-me e dizia:
- Esteja muito quieta, Vidrinho: chegou a hora. (OAM, 73)

O que Marta retém desse tempo é a vulnerabilidade de um eu impossibilitado
de lutar contra a doença, mas sobretudo a dedicação da velha criada Leonor, que lhe
“punha na cama lençóis de linho que cheiravam a alfazema” (73), que “não largava a
cabeceira da [sua] cama” (74), que “não fazia outra coisa senão olhar para [si]” (74) e
que a tratava carinhosamente pelo diminutivo Vidrinho por causa das febres que a
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debilitavam e a tornavam frágil, como se percebe das palavras de Marta: “Por causa
das febres, Leonor chamava-me às vezes Vidrinho. Dizia ela que eu não tinha
resistência nenhuma, que era frágil” (97).
Desse tempo, Marta guarda a memória das agradáveis impressões
sinestésicas que então experimentava (“Essa era outra das coisas boas de se estar
doente: o cheiro a alfazema”, as mãos frescas de Leonor “sobre a minha cabeça a
escaldar” (74)), mas também da indiferença de Flávia, a mãe “que só respondia pelo
nome próprio porque – dizia – já não tinha idade para ser mãe de ninguém” (25).
Compreende-se, portanto, que toda a movimentação retrospetiva de um
sujeito adolescente que se olha narcisicamente no espelho da infância, procurando
reunir os fragmentos dispersos de si e as marcas impressivas que esse tempo anterior
deixou no seu íntimo, deriva, nas obras em estudo, de um desejo de unificação que o
ajude a compreender-se no presente e a projetar-se no futuro. Por isso, as operações
seletivas que realiza neste contexto de rememoração e de evocação do paraíso
perdido para resumir a sua (ainda) curta experiência de vida passam também pela
recordação dos que já partiram, adquirindo a presença fantasmática dos mortos
particular

relevância

no

discurso

retrospetivo

das

personagens

femininas

(pré)adolescentes. O eu recupera, pois, através da sua memória subjetiva, as
palavras, os gestos, o riso do(s) outro(s), o tempo de harmonia vivido em comum e
que já não causa sofrimento porque a dilatação temporal que separa o então do agora
lhe permite minimizar a dor da perda.
É assim com Mariana, a protagonista de Rosa, Minha Irmã Rosa, Lote 12-2º
Frente e Chocolate à Chuva, que evoca constantemente, no seu discurso interior, a
avó Lídia, assumindo lembrar-se dela “todos os dias, apesar de ter morrido há quase
um ano” (RMIR, 23). Mariana recorda assim esse tempo anterior ao nascimento da
irmã Rosa, um tempo em que, como a menina enfatiza, “as coisas eram bem melhores
cá em casa [porque] chegava da escola, a avó Lídia arranjava-me sempre pão com
queijo, e para ali ficávamos as duas a rir” (RMIR, 92). Esse era o tempo em que a avó
lhe pertencia só a ela, em que a menina era ela e não tinha de dividir a avó com
ninguém, era o tempo em que o riso era fácil e o afeto se traduzia em pequenos gestos
do quotidiano.
Deste modo se percebe que o eu arquetípico que atravessa os universos
textuais, consubstanciado nas diversas manifestações romanescas que o configuram,
é um ser inquieto, permanentemente em busca de si, um ser que ora se vira para o
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passado e procura filtrar, com um outro olhar, os marcos incontornáveis da sua história
de vida, ora se foca no presente, tentando perceber quem é e qual o seu lugar no
mundo. As constantes movimentações discursivas de introspeção e análise que, nas
obras em estudo, traduzem a inquietação das personagens adolescentes, dão conta
justamente do seu percurso «iniciático» rumo à maturação, um percurso interior feito
de avanços e recuos, de hesitações e certezas, de contradições e fragilidades.
Indagação e perplexidade: o discurso da itinerância
Instituindo-se como o reflexo da natural inquietação dos sujeitos em
crescimento, a interrogação, a par da projeção retrospetiva, funciona como um dos
mecanismos linguísticos mais reiterados no discurso autocentrado das narradoras, o
que não surpreende, uma vez que, como afirma Mercedes Manzano, “na adolescência
prevalece o mundo das perguntas” (Manzano, 1984: 4). Assim, no trajeto indagador
do sujeito em busca de si e da sua identidade, as personagens adolescentes encetam
um percurso interior de (auto)questionamento e de (auto)análise que passa
inevitavelmente também pelo confronto com as diversas representações da
alteridade. Perceber por que são assim e não como os outros é um caminho que se
afigura não isento de dor para algumas dessas adolescentes, mas o processo de
indagação não se fica por aqui.
Na realidade, o eu arquetípico que atravessa os diversos universos textuais
manifesta, através de uma forte propensão para o discurso interrogativo, não só um
insaciável desejo de (se) conhecer, de perceber os contornos da sua existência (e da
dos outros), de compreender qual o seu lugar no mundo, mas também uma
necessidade de tecer considerações de natureza filosófica e epistemológica quase
sempre de grande profundidade, não sendo, nestes casos, a interrogação sentida
como particularmente dolorosa.
Em Rosa, Minha Irmã Rosa, por exemplo, uma das obras em que o recurso à
interrogação é mais evidente, Mariana questiona-se frequentemente sobre as
implicações pessoais e familiares que o nascimento da irmã Rosa acarretou (74), os
sentimentos que a unem aos outros (17), o seu crescimento e o da irmã (66), atitudes
que considera incompreensíveis nos outros (57), o significado de palavras que
desconhece ou que não consegue perceber quando inseridas em contextos
pragmáticos não habituais (9) ou o desfasamento entre o que se aprende na escola e
o que se sabe das pessoas que estão perto de si:
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Como se explica que eu saiba tantas coisas dos romanos, e dos mouros, e
não saiba nada da minha vizinha?! Como se explica que eu saiba quantas
toneladas pesava a espada do D. Afonso Henriques e não saiba quanto pesa
a máquina de costura da minha vizinha?! (…) Como se explica que eu saiba
que Isabel era o nome da mulher de D. Dinis e não saiba nem o nome da
minha vizinha?! (RMIR, 96)

Frente a frente consigo própria, ou com a voz da sua consciência, Mariana
oferece-nos um quadro reflexivo sustentado pelo procedimento da interrogação
retórica, que se afigura, neste contexto, como uma estratégia discursiva de
autorrepresentação com um nítido propósito de fazer participar o leitor na construção
de sentidos propositadamente deixados em suspenso. Nesse sentido, o dizer-se, ou
melhor, o interrogar-se pode ser entendido como um ato perfomativo e pedagógico
que implica o leitor no circuito comunicativo, empurrando-o para além do texto,
obrigando-o também a questionar-se. Aliás, no âmbito dos estudos literários e
semióticos, as orientações teóricas contemporâneas, de que se destacam a
perspetiva desenvolvimentista defendida por J. A. Appleyard (1991) e a teoria
semiótica da cooperação textual concebida por Umberto Eco (1993), atribuem ao leitor
uma função relevante e dinâmica no processo interpretativo do texto literário.
Desta forma, o leitor modelo previsto pelo autor do texto infantojuvenil deverá
ser capaz de ativar os mecanismos da compreensão que lhe permitam estabelecer
inferências e retirar ilações a partir do conteúdo semântico plasmado na superfície
textual. Por isso, e apesar de o alcance epistemológico e metafísico das interrogações
de Mariana - só para dar um exemplo - poder não ser demasiado evidente a priori, a
instância recetiva não adulta provavelmente será capaz de preencher os espaços em
branco, ensaiar respostas para as questões retóricas deixadas em suspenso,
projetando-se no lido, e fechar dessa forma o circuito comunicativo através da sua
capacidade hermenêutica, apesar da sua inevitável incompetência (ou competência
condicionada) na decifração de códigos axiológico-valorativos mais complexos.
Conclusão
Percebe-se assim que o leitor funciona como testemunha do processo de
construção literária de um sujeito oscilante e dramático, um ser em fase de
crescimento e de consolidação da sua personalidade, que se interroga e se
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autoexamina através de diferentes procedimentos técnico-literários que assentam
numa estratégia global de “autocomunicatividade intratextual” (Aguiar e Silva, 1986:
307).
Deste modo se potencia a provável identificação com o jovem leitor, que,
projetando-se no narrado, se revê nas palavras das personagens adolescentes e nas
observações valorativas e de carácter judicativo que as mesmas vão tecendo ao longo
da narrativa. Esse processo de identificação é facilitado pelo facto de personagens e
prováveis leitores não adultos terem aproximadamente a mesma idade, com
problemas de ordem existencial, emotiva e relacional semelhantes, inerentes à fase
de crescimento em que se encontram.
Nesse sentido, o encontro eloquente entre personagem e leitor, mediado pela
escrita, confere à narrativa, em sentido lato, um estatuto comunicativo que potencia a
instauração de um clima de cumplicidade e de entendimento entre sujeitos textuais e
empíricos, permitindo ao leitor encontrar, no silêncio da página, o espaço íntimo de
uma comunhão.
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J.R.R. TOLKIEN: ARTE, TEORIA E LITERATURA
Cristina Casagrande
(FFLCH/USP)
Em J.R.R. Tolkien: author of the century (2002), o filólogo Tom Shippey
sustenta a tese de que o autor de O Senhor dos Anéis tem uma relevância muito maior
para a literatura mundial do que simplesmente ser considerado um escritor de um
gênero literário estigmatizado. Shippey afirma que Tolkien pode ser o autor do século
XX112 pelos seguintes critérios: opinião pública; referência para outros autores do
gênero; qualidade da obra.
Sobre o primeiro critério, o estudioso destaca que Tolkien indubitavelmente é
um grande autor em termos de qualidade e de apelo popular. Em concursos de opinião
pública, O Senhor dos Anéis venceu praticamente todos organizados por instituições
como a BBC, Folio Society e Daily Telegraph — este último, repetiu o concurso e, na
segunda vez, a saga do Anel só perdeu para a Bíblia.
Acerca da referência para autores do mesmo gênero, Shippey faz uma
comparação, a princípio, inusitada entre Joyce e Tolkien. No entanto, de fato, existem
algumas semelhanças entre autores tão diferentes. Assim como o autor de Ulisses,
Tolkien teria sido requisitado para dar uma continuidade à sua obra (embora não fosse
remunerado por uma elite, enquanto produzia O Senhor dos Anéis, como acontecia
com Joyce).
Outro comparativo com Tolkien foi com o autor Chrétien de Troyes, este, no
século XII, não teria inventado o romance arturiano, mas teria mostrado tudo o que
poderia ser feito sobre tal gênero. Tolkien, por sua vez, foi o autor que mais
desenvolveu todas as qualidades da fantasia heroica, construindo um mundo
imaginário da forma mais detalhada e profunda possível, no âmbito literário.
Sobre a qualidade da obra, não apenas Tom Shippey, mas centenas de autores
no mundo inteiro demonstram o quão rica é a sua obra, do ponto de vista literário,
mitológico, linguístico, filosófico, entre outros. Em Explicando Tolkien (2003), o
especialista brasileiro Ronald Kyrmse destaca a tridimensionalidade na obra de

112 Em uma palestra no evento dos 50 anos da Tolkien Society, em 2019, Shippey
afirmou que Tolkien seria o autor do século XXI também.
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Tolkien: a sua obra seria composta pela dimensão da diversidade, da profundidade e
do tempo. A diversidade se aplicaria às múltiplas áreas do saber humano: botânica,
astronomia, linguagem, geografia, entre outras; a profundidade garante que tais
elementos

diversos

não

apenas

estão

presentes,

mas

são

detalhados

minuciosamente; além disso, existe a dimensão do tempo, pois suas histórias
atravessam eras de milhares de anos. Tudo isso confere à obra uma verossimilhança
e um efeito de realidade do Mundo Secundário como não só um espelho do Mundo
Primário, mas com qualidades novas, alcançadas pela imaginação humana.
O livro recebeu boa aceitação da crítica literária em sua maioria — embora
tenha recebido muitas críticas também. Destacamos aqui um excerto da resenha de
C.S. Lewis sobre A Sociedade do Anel no Time & Tide, presente na biografia de
Tolkien, escrita por Humphrey Carpenter:
“Este livro é como um relâmpago no céu azul. Dizer que nele o romance
heroico, esplêndido, eloquente e desembaraçado retorna inesperadamente
num período de antirromantismo quase patológico é inadequado. Para nós,
que vivemos nesse período singular, o retorno — e o puro alívio que traz —
é sem dúvida o mais importante. Mas na própria história do Romance — uma
história que se estende desde a Odisseia e ainda antes — ocorreu não um
retorno, mas sim um avanço ou uma revolução: a conquista de um novo
território” (p. 299).

Mas não eram apenas o seu grande amigo que o elogiava. Carpenter ressalta a
observação do crítico da Oxford Times: “Os severamente práticos não terão tempo para ele. Os
que possuem uma imaginação a ser estimulada serão completamente arrebatados, participarão
da busca repleta de acontecimentos e lamentarão que haja apenas mais dois livros por vir”
(Ibidem, p. 300). Vale destacar ainda a resenha do poeta W. H Auden no The New York Times,
depois do lançamento de As Duas Torres: “Nenhuma obra de ficção que li nos últimos cinco
anos me deu mais alegria” (Ibidem, p. 302). Com o livro totalmente publicado, Bernard Levin
escreveu em Truth: “uma das mais notáveis obras literárias do nosso tempo ou de qualquer
outro. É reconfortante, nestes dias turbulentos, ter mais uma vez a certeza de que os mansos
herdarão a terra” (Ibidem, p. 304).
Mas a obra também seria alvo de críticas. Como aponta Carpenter, Edwin Muir no
Oberver:
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“O espantoso”, escreveu, “é que todos os personagens são meninos fantasiados de
heróis adultos. Os hobbits, ou pequenos, são meninos comuns; os heróis plenamente
humanos chegaram à quinta série; mas quase nenhum deles conhece alguma coisa
sobre mulheres, exceto por ouvir dizer. Até mesmo os elfos, os anões e os ents são
meninos, irrecuperavelmente, e nunca atingirão a puberdade” (Ibidem).

Àquela altura, ressalta Carpenter,
as opiniões estavam polarizadas. O livro conquistara seus defensores e seus inimigos
e, como escreveu W.H. Auden: “Ninguém parece ter uma opinião moderada; ou as
pessoas, como eu, acham que é uma obra-prima do gênero, ou então não o suportam.”

De todo modo, apenas pelo caráter quantitativo, já seria de grande valia
investigar a obra do autor. A resposta popular já seria motivo para buscar entender o
que a sociedade está lendo, quais os anseios dos leitores em geral (jovens, inclusive)
e com o que eles se identificam mais.
Frentes de trabalho
A obra de J.R.R. Tolkien não se limita apenas a O Hobbit e O Senhor dos Anéis.
Poderíamos dividir o seu trabalho artístico-literário em quatro frentes: ensaios teóricos
e traduções comentadas; histórias infantis e outras narrativas curtas para as diversas
faixas etárias; romances épicos de fantasia; e desenho e caligrafia.
A sua produção teórica é bastante restrita, mas traz contribuições valiosas para
o estudo do mito, contos de fadas e fantasia. No livro The Monsters and the Critics,
and Other Essays [Os Monstros e os Críticos e Outros Ensaios] (1983), editado por
Christopher Tolkien, filho do autor, após a morte do pai, traz uma coletânea de textos
teóricos de J.R.R. Tolkien: Beowulf: the Monsters and the Critics [Beowulf: os
Monstros e os Críticos] (1936), que nasceu como uma palestra sobre a crítica literária
acerca do poema épico Beowulf; On Translating Beowulf [Sobre Traduzir Beowulf]
(1940), em que o autor discorre sobre os desafios da tradução de um poema anglosaxônico como Beowulf; Sir Gawain and the Green Knight [Sir Gawain e o Cavaleiro
Verde] (1925), um estudo sobre esse poema medieval; On fairy-stories [Sobre
Estórias de Fadas] (1939), um ensaio sobre as histórias de fadas; A Secret Vice [O
Vício Secreto] (1931), uma palestra em que o autor discorre sobre a construção de
línguas ficcionais e a relação entre mito e linguagem; English and Welsh [O Inglês e
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o Galês] (1955), uma discussão sobre a língua e cultura; e Valedictory Address to the
University of Oxford [Discurso de Despedida à Universidade de Oxford] (1959), que
consiste no seu discurso ao se aposentar na Universidade de Oxford.
A maior parte desses textos, além de ter uma relação com a literatura, mito e
fantasia, se confundem com o seu trabalho oficial de filólogo e professor — em 1924,
na Universidade de Leeds e, de 1925 a 1959, na Universidade de Oxford, dando aulas
de anglo-saxão no Pembroke College (1925–1945) e de língua e literatura inglesa no
Merton College (1945–1959). Já o ensaio Sobre Estórias de Fadas113 está mais
direcionado ao seu próprio trabalho como escritor.
No exercício literário, as obras mais notáveis de Tolkien são, de fato, O Hobbit
e O Senhor dos Anéis, ambos publicados em vida. O Hobbit teria nascido por acaso,
quando Tolkien estava enfadado por corrigir provas nas férias para ganhar um
dinheiro extra:
Foi em um dia de verão, quando ele estava sentado à janela do gabinete da
Northmoor Road corrigindo provas do School Certificate. Anos mais tarde,
relembrou: “Um dos candidatos misericordiosamente havia deixado uma
página sem nada escrito (a melhor coisa que pode acontecer a um
examinador) e escrevi nela: ‘Numa toca no chão vivia um hobbit’. Nomes
sempre geram uma história na minha mente. No fim, achei que seria melhor
eu descobrir como eram os Hobbits. Mas isso é apenas o começo” (TOLKIEN
apud CARPENTER, 2018, p. 236).

Tolkien tratou de descobrir quem eram os hobbits contando as aventuras de
Bilbo Bolseiro aos seus filhos. A história passou a ser escrita para que não se
perdessem os detalhes. Um dia, o professor emprestou os manuscritos datilografados
113 Utilizamos a tradução de Reinaldo José Lopes em seu mestrado A Árvore das
Estórias: uma proposta de tradução para em Estudos Linguísticos e Literários em
Inglês, FFLCH/USP, 2006. Nessa tradução, Reinaldo procura pontuar a diferenciação
proposta pelo autor em story (estória), history (história) e tale (conto), por isso,
utilizaremos essa mesma diferenciação de nomenclatura.
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para uma aluna sua Elaine Griffiths, que comentou com uma funcionária da editora
Allen&Unwin sobre a inventiva história de um hobbit e treze anãos114. A editora
gostou da história e O Hobbit foi publicado em setembro de 1937.
Com o sucesso da jornada de Bilbo, a Allen&Unwin pediu um novo Hobbit. O
resultado, dezessete anos mais tarde, foi O Senhor dos Anéis. Nele, o autor pôde
aplicar todos os conceitos colocados em seu ensaio Sobre Estórias de Fadas, que
nasceu de uma conferência sobre Andrew Lang, na Universidade de Saint Andrews.
Além de muito mais extensa e fragmentada que O Hobbit, O Senhor dos Anéis era
muito mais sério, denso e profundo. A presença da fantasia não era nem um pouco
arbitrária o que não comprometia o que Tolkien chamou em seus ensaio de
“consistência interna da realidade”. O Senhor dos Anéis conferia, assim, um resultado
mais coerente e minuciosamente explicado, mesmo com algumas qualidades
diferentes da realidade concreta.
Entram no rol das obras de maior fôlego algumas obras editadas por
Christopher Tolkien. A mais notável é O Silmarillion (1977), que conta a história dos
Dias Antigos, da Primeira Era de Arda (como se chama a Terra na mitologia), o
Akallabêth, a Segunda Era, com a ascensão e a queda da ilha de Númenor, além de
contar resumidamente fatos da Terceira Era (quando ocorrem as narrativas de O
Hobbit e O Senhor dos Anéis). Além do Silmarillion existem outras obras com textos
fragmentados da mitologia que envolve a Terra-média e seu entorno como Contos
Inacabados (1980) e os doze volumes da História da Terra-média (1983–1996).
Tolkien também escreveu algumas narrativas curtas como Sr. Bliss, Cartas do
Papai Noel, Roverandom, Mestre Gil de Ham, Folha de Cisco e Ferreiro de Bosque
Grande. Boa parte delas nasceu inspirada na vida cotidiana do autor, envolvendo o
contato diário com os seus filhos, e muitas serviram de propostas para uma
continuidade de O Hobbit, mas não emplacaram.
Sr. Bliss é uma história contada para os seus filhos, cheia de ilustrações o
próprio autor, em formato de livro álbum de literatura infantil. Apesar de ter sido
recebido com entusiasmo pela Allen&Unwin, o livro não pôde ser lançado pois devido
ao custo da impressão das imagens coloridas, os editores pediram a Tolkien que as

114 Optamos pela tradução da HarperColins Brasil que diferencia anões (dwarfs) de
anãos (dwarves) tal como fez o autor J.R.R. Tolkien.
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redesenhasse em um estilo mais simples — o que nunca aconteceu. O livro foi
publicado apenas em 1982, após a morte do autor.

Figura 9 — Ilustração e caligrafia de Sr. Bliss, de J.R.R. Tolkien

Roverandom é uma novela infantil com bem menos ilustrações que Sr. Bliss,
mas que também foi inspirada na vida cotidiana de J.R.R. Tolkien e serviu para
entreter os seus filhos. Tolkien a sugeriu como uma alternativa para o “novo Hobbit”
solicitado pela editora, mas o que a editora Allen&Unwin queria mesmo era uma
sequência das aventuras de Bilbo e o universo dos hobbits.
Como O Senhor dos Anéis demorava para chegar, o autor sugeriu a publicação
Mestre Gil de Ham em 1938, e ela foi aceita, mas só foi publicada em 1949. Folha de
Cisco é um conto mais sério e considerado um dos pouco com uma carga alegórica
evidente do autor, pois é possível traçar um paralelo entre o autor e o personagem
principal, Cisco, um pinto extremamente perfeccionista que nunca consegue terminar
o seu quadro. O conto fora publicado com uma reedição do ensaio Sobre Estórias de
Fadas, em 1964, com o título Tree and Leaf [Árvore e Folha].
“Assim como seu desespero quando não conseguia terminar O Senhor dos
Anéis dera origem a Folha de Cisco, a ansiedade em relação ao futuro e a crescente
dor pela chegada da velhice o levaram a escrever Ferreiro de Bosque Grande”
(CARPENTER, 2018, p. 328). O conto fala sobre o Ferreiro que engole uma estrela
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mágica que o envia à terra das fadas (Feéria) foi a última história escrita pelo autor,
publicada em 1967. Ela nasceu apenas para ilustrar um prefácio que estava
escrevendo para um livro de George McDonald, The Golden Key [A Chave Dourada],
e acabou ganhando vida própria. Por ser o último conto do autor, ali ele deposita toda
a sua maturidade poética sobre o que entende sobre os alcances da imaginação
humana. Cinco anos antes, em 1962, ele publicou uma coletânea de poemas
chamada As aventuras de Tom Bombadil, que tinha a intenção de integrar o conjunto
mitológico em torno da Terra-média.
Os desenhos e a caligrafia não aparecem tanto em seus trabalhos, mas há uma
quantidade considerável de suas ilustrações, principalmente em suas histórias infantis
— especialmente Sr. Bliss em que a imagem dialoga com o texto.
O fato de Sr. Bliss ser tão abundantemente ilustrado — de ter, na verdade,
sido construído em função dos desenhos — é uma indicação de como Tolkien
estava levando a sério o desenho e a pintura. Ele nunca abandonara por
completo seu passatempo de infância e, quando estudava em Oxford, ilustrou
vários de seus próprios poemas usando aquarela, tintas coloridas ou lápis,
começando a desenvolver um estilo que sugeria o seu gosto pelas gravuras
japonesas, mas com um tratamento bastante pessoal da linha e da cor. A
atividade foi interrompida pela guerra e pelo trabalho, mas, em 1925, voltou
a desenhar com regularidade e um dos primeiros resultados concretos foi
uma série de ilustrações para Roverandom (CARPENTER, 2018, p. 224).

Figura 10 — Ilustração de Roverandom, J.R.R. Tolkien

Além de a caligrafia estar presente em Sr. Bliss (o texto todo leva o manuscrito
do autor), é possível conhecer um pouco mais do seu exercício caligráfico nas Cartas
do Papai Noel, um livro editado por Baille Tolkien, sua antiga secretária, em 1976. O
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livro consiste em um conjunto de cartas que ele mesmo escrevia para os filhos
assumindo a persona do Papai Noel, além de outros personagens, como o Urso Polar,
o elfo Ilbereth e outros. Para tornar mais autênticas as cartas, ele fazia a caligrafia
mais condizente com o personagem: letra trêmula para o Papai Noel velhinho, fininha
para o elfo, grossa e angulosa para o urso polar.

Figura 11 — Carta escrita por J.R.R. Tolkien, na persona do Papai Noel, aos seus filhos

Apensar de seu apreço pelas ilustrações, Tolkien considerava que a fantasia
estaria mais a cargo da literatura. Ele diz em seu ensaio Sobre Estórias de Fadas:
Por mais que sejam boas em si mesmas, ilustrações fazem pouco bem a
estórias de fadas. A distinção radical entre toda arte (inclusive o drama) que
oferece uma representação visível e a literatura verdadeira é que ela impõe
uma forma visível. A literatura funciona de mente a mente e é assim mais
progenitiva. É ao mesmo tempo mais universal e mais pungentemente
particular. Se fala de pão ou vinho ou pedra ou árvore, apela para o conjunto
dessas coisas, para suas ideias; mas cada ouvinte dará a elas uma
incorporação peculiar e pessoal em sua imaginação. Se a estória tivesse de
dizer “ele comeu pão”, o produtor dramático ou o pintor só podem mostrar um
“pedaço de pão” de acordo com seu gosto ou capricho, mas o ouvinte da
estória pensará em pão no geral e o retratará de alguma forma própria dele.
Se uma estória diz “ele subiu uma colina e viu um rio no vale lá embaixo”, o
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ilustrador pode capturar, ou quase capturar, sua própria visão de uma tal
cena; mas cada ouvinte das palavras terá sua própria pintura, e ela será feita
de todas as colinas e rios e vales que ele jamais viu, mas especialmente d’A
Colina, O Rio, O Vale que foram para ele a primeira incorporação da palavra
(TOLKIEN apud LOPES, 2006, p. 143).

Para que as estórias de fadas servem
Em seus ensaio Sobre Estórias de Fadas, Tolkien propõe três questionamentos
para o gênero literário em questão: o que são as estórias de fadas; qual a sua origem
e para que elas servem. Nós nos concentraremos mais no terceiro aspecto — para
que servem —, ainda que de forma sucinta, pois entende-se que essa questão merece
um estudo mais vasto e aprofundado à parte.
É preciso ressaltar brevemente os primeiro e segundos aspectos da
abordagem utilizada por ele. Ao discutir o que são as estórias de fadas, o filólogo faz
jus à sua formação e procura a etimologia das palavras e expressões: fairy-story, fairytale, fairy. Nessa pesquisa ele descobre que o surgimento da palavra fairy, em sua
forma faierie115 correspondia um lugar e não um ser fantástico. Assim, as estórias de
fadas seriam, na verdade, aquelas que contam sobre o homem entrando em um lugar
imaginário:
A primeira citação no Oxford Dictionary (a única antes de 1450) é significativa.
É tirada do poeta Gower: as he were a faierie, “como se ele fosse uma fada”.
Mas isso Gower não disse. Ele escreveu as he were of faierie, “como se ele
tivesse vindo de Feéria” (TOLKIEN apud LOPES, 2006, p. 45 e 47).

No que diz respeito à origem das estórias de fadas, destaca-se que Tolkien
entende a fantasia como algo concomitante ao surgimento da linguagem humana:
A mente humana, agraciada com os poderes da generalização e da
abstração, vê não apenas grama-verde, discriminando-a de outras coisas (e
achando-a bela de contemplar), mas vê que é verde assim como é grama.
Mas quão poderosa, quão estimulante para a própria faculdade que a
produziu, foi a invenção do adjetivo: nenhum feitiço ou encantamento em
Feéria é mais potente. (Ibidem, 2006, p. 67).

115 Resultando no termo Faërie, traduzido por Reinaldo José Lopes como Feéria.
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Esse pensamento conversa diretamente com o artigo “A ética na Terra dos
Elfos”, de G.K. Chesterton em seu livro Ortodoxia:
Encontrei o mundo moderno às voltas com o fatalismo científico, afirmando
que as coisas são como sempre deveriam ter sido, sucedendo-se
invariavelmente desde que o mundo é mundo. A folha na árvore é verde
porque nunca poderia ter sido de outra cor. Segundo a filosofia dos contos de
fadas, deveríamos nos sentir satisfeitos por a folha ser verde, exatamente
porque ela podia ter sido vermelha. Para o filósofo dos contos de fadas, é
como se a folha tivesse tornado verde um instante antes de ele ter olhado
para ela. (“A ética da Terra dos Elfos”, Ortodoxia, G.K. Chesterton, p. 93).

Sobre a última questão — para que servem as estórias de fadas —, que nos
demoraremos um pouco mais, vale ressaltar que Tolkien considera as estórias de
fadas uma literatura como qualquer outra. Dessa forma, ela terá valor como arte que
é, quanto mais bem feita for. Mas além disso, ela também oferece ao leitor quatro
coisas: fantasia, recuperação, escape e consolação.
A fantasia é o elemento mais importante das estórias de fadas e está totalmente
ligada à questão da linguagem e do poder de dar novas qualidades às coisas criadas
pela via da imaginação. Ela contém em si uma “estranheza arrebatadora”, que pode
atrair ou assustar o leitor, pois muitos deles não desejam ser importunados em seu
Mundo Primário, aquele das possibilidades e não dos desejos, que não é próprio da
imaginação.
Ainda sobre a fantasia o autor diz que ela traz necessariamente um elemento
que não está no Mundo Primário, ela nos tira da zona de conforto e testa os limites da
imaginação. Como aquilo que Tolkien chama de “destreza élfica”, ela vai produzir um
Mundo Secundário, próprio da criatividade e dos desejos. Ela também é difícil de
alcançar. Para que a fantasia seja eficaz, ela deve ser utilizada com cuidado, com o
intuito de não prejudicar a “consistência interna de realidade”, como já abordamos
aqui. Isso significa que ela deve ser coerente, consistente e convincente na forma em
que deve ser aplicada.
Com base nos conceitos postos por Tolkien, é possível chegar à fórmula:
imaginação somada à arte (pela linguagem) resulta na subcriação de um Mundo
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Secundário. A subcriação é um termo cunhado por ele para demonstrar que o homem
faz da fantasia algo semelhante ao que faz o Criador do Mundo e de todas as coisas.
As estórias de fadas oferecem também a recuperação. No sentido exato que a
palavra sugere: recuperar o que se perdeu. O homem moderno perdeu a capacidade
de olhar o mundo, em especial a natureza, como novidade. A recuperação que a
fantasia traz é um retorno à beleza, com base no que o mundo natural nos traz.
A fantasia oferece também escape. Mas não o abandono do desertor.
Outrossim o escape do prisioneiro do materialismo e do racionalismo exacerbado.
“Por que dever-se-ia escarnecer de um homem se, achando-se na prisão, ele tenta
sair e ir para casa? Ou se, quando ele não pode fazê-lo, pensa e fala de outros temas
que não carcereiros e paredes de prisão?” (TOLKIEN apud LOPES, 2006, p. 120 e
122).
Por fim, as estórias de fadas oferecem consolação. Não são escapistas porque
não negam o sofrimento, no entanto, acreditam na esperança e na superação. Ao
contrário da tragédia, as estórias de fadas trazem a possibilidade de um final feliz,
trazem não a catástrofe derradeira, mas a eucatástrofe, uma virada repentina, rumo à
felicidade. Ele diz:
essa alegria, que é uma das coisas que as estórias de fadas produzem
supremamente bem, não é essencialmente “escapista”, nem “fugitiva”. Em
seu ambiente de conto de fadas — ou de outro mundo — , ela é uma graça
repentina e miraculosa: nunca se pode contar que ela se repita. Ela não nega
a existência da discatástrofe, da tristeza e do fracasso: a possibilidade delas
é necessária para a alegria da libertação; ela nega (diante de muitas
evidências, se você quiser) a derrota final universal, e nesse ponto é
evangelium, dando um vislumbre fugidio de Alegria, Alegria além dos muros
do mundo, pungente como tristeza.

Considerações finais
Neste breve artigo, vimos um pouco mais da produção teórica e artísticoliterária de J.R.R. Tolkien, que nem sempre é conhecida no universo acadêmico. Por
meio das suas “frentes de trabalho” intelectual e artístico é possível despertar cada
vez mais o interesse da academia e dos pesquisadores em particular para o
conhecimento da literatura de fantasia, entendendo que ela tem o mesmo valor do
que qualquer literatura tida como erudita.
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Tolkien deu uma grande contribuição para os estudos literários, da crítica, para
a formação do jovem leitor e do enriquecimento do leitor mais maduro. Além disso,
ele também traz um trabalho que abre campo para os estudos linguísticos, na
invenção de línguas ficcionais; semióticos, na relação texto-imagem e na abertura
para adaptações em outras manifestações artísticas.
Para além da composição de O Senhor dos Anéis, o autor serve de referência
para diversos autores, leitores e artistas contemporâneos. Sua produção merece cada
vez mais espaço nos campos de literatura comparada e outras áreas de pesquisa.
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UMA POSSÍVEL LEITURA DE O AMOR TRANSFORMA E O MUNDO VISTO DO
ALTO, CONTOS JUVENIS DE MARIA VALÉRIA REZENDE
Fabiane Lemos de Freitas Garcia
(UFMS/CPTL)
Ricardo Magalhães Bulhões
(UFMS/CPTL)
E mais uma vez o povo, a “arraia miúda”, a “gentinha”, aos poucos
vai marcando seu lugar na literatura.
(Tânia Pellegrini)

Introdução
O presente trabalho pretende analisar os contos “O amor transforma” e “O
mundo visto do alto”, presentes na obra Histórias daqui e d’acolá, de Maria Valéria
Rezende, a partir de uma leitura reveladora de uma postura crítica em que afloram
questões de ordem social por meio das tensões da adolescência.
As histórias juvenis de Maria Valéria Rezende estão atreladas com sua
trajetória enquanto educadora - nos anos de 1960 iniciou seu trabalho voltado à
educação popular em várias regiões do país – religiosa e defensora dos menos
favorecidos. A autora se considera feminista ativista e foi uma das fundadoras do
Movimento Mulherio das Letras. (Neves, 2018)
A escritora Maria Valéria Rezende saiu de Santos aos 18 anos para morar em
João Pessoa na Paraíba, lugar em que vive até hoje aos 77 anos de idade. Freira
pertencente à Congregação de Santo Agostinho – religiosas educadoras de meninas
que não precisam usar hábito – possui uma vasta experiência em projetos de
alfabetização e tem um grande número de obras publicas – tanto em literatura adulta
quanto infantojuvenil – entre romances, contos e poesia. A autora já foi contemplada
com três prêmios Jabutis: em 2017 - 3º lugar, na categoria Romance pela obra Outros
cantos - em 2015 - 1º lugar, na categoria Romance, pela obra Quarenta dias, e em
2013 - 3º lugar, categoria Juvenil, por Ouro dentro da cabeça – além do Selo
Altamente Recomendável 2007, FNLIJ, por Modo de apanhar pássaros à
mão.(REZENDE, 2019)
Há em Maria Valéria Rezende a capacidade de dar voz a personagens menos
favorecidos, representados por aqueles que estão sempre à margem da sociedade
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desprovidos de bens materiais e culturais. Em seu discurso narrativo opta pelo
descentramento destacado por Ginzburg (2012), dando voz aos excluídos a partir de
um olhar libertário.
Apesar da forte tendência na literatura juvenil contemporânea os espaços
serem marcados em grandes centros urbanos, nessa obra encontramos, em sua
grande maioria, locais interioranos, como vilas e sítios. Quando há referência a
grandes centros, os personagens sempre ocupam os espaços marginalizados como
favelas.
Dessa forma, ao optar pela escrita de cunho social, Maria Valéria Rezende
coloca o excluído no centro da história seguindo o caminho já trilhado na década 70
por escritores como Odette de Barros, Lygia Bojunga entre outros, classificados por
Lajolo e Zilberman como narrativas em “tom de protesto” (LAJOLO & ZILBERMAN,
2003, p. 136)
A denúncia nos contos de Maria Valéria Rezende
A partir da década de 1970, a literatura juvenil aponta para a produção de uma
nova tendência: o aparecimento de temas voltados para a realidade social brasileira.
Narrativas passaram a tematizar a pobreza, a miséria, a marginalização, o
autoritarismo e preconceito eram crescentes, pois imperava um clima de grande
descontentamento advindo de um período turbulento instaurado pelo regime militar.
(CECILIATO, 2006, p. 153, 154). Assim surgiram obras como São exemplos de obras
advindas desse momento:
Justino, o retirante (1970) e Rosa dos ventos (1972), de Odette
Barros Mott; sendo seguida por Lando nas ruas (1975), de
Carlos de Marigny; Pivete (1977), de Henry Correia de Araújo; A
casa da madrinha (1978), de Lygia Bojunga Nunes; Coisas de
menino (1979), de Eliane Ganem; Os meninos da Rua da Praia
(1979), de Sérgio Caparelli, e outras mais. (CECILIATO, 2006,
p. 154)

A partir desse período, as novas produções literárias para o público juvenil
foram marcadas pela busca de um discurso estético não mais pedagogizante, embora
ainda avultassem produções marcadas por este tipo de visão, denominadas
“utilitarismo às avessas” (PERROTTI, 1986, p. 118)
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De acordo com os caminhos dessa nova produção, a elaboração de temas
inovadores para esse gênero foi uma clara visão de renovação literária. Essa
tendência procurou acompanhar as mudanças na sociedade ocorridas durante os
anos 19de 60 e 1970 e que se fixaram “tanto nas formas de vida, como nos valores
ideológicos que sustentam a concepção social sobre a educação da infância”
(COLOMER, 2003, p.257).
Os temas sociais escolhidos e a maneira de tratá-los respondem
a uma constelação de valores formada pela liberdade, o respeito
e a tolerância, assim como pela defesa de uma vida prazerosa
para o indivíduo. Em muitas obras se aborda o tema do poder
autoritário, se denunciam as formas de alienação e exploração
geradas pela sociedade industrial moderna, se reivindicam
maneiras de viver em harmonia com a natureza e se defendem
os leitores socialmente débeis ou diferentes da maioria [...]”
(COLOMER, 2003, p. 258)

Nessa esteira, os contos “O mundo visto do alto” e “O amor tranforma” insurgem
nessa vertente social ao revelar um novo olhar para os menos favorecidos, possuem
um viés de “denúncia do meio social urbano, lugar do conflito gerado pela tensão das
personagens” (CECILIATO, 2006, p. 154) já que elas estão em locais “desprovidos de
bens materiais e de condições dignas de sobrevivência”. (CECILIATO, 2006, p. 154).
O retrato dessa realidade entremeada por uma linguagem direta apresenta a
existência de conflitos de personagens que lutam contra um cenário desolador de
exclusão, longe de qualquer tipo de ilusão ou idealização alusivo ao meio em que
vivem.
Conceituadas por Lajolo e Zilberman como narrativas “em tom de protesto”
(2003, p.136), essas histórias centradas em crítica social revelavam uma “denúncia
do meio social urbano, lugar do conflito gerado pela tensão das personagens”
(LAJOLO; ZILBERMAN, 2003, P. 154), já que vivem em “um espaço desprovido de
bens materiais e de condições dignas de sobrevivência” (LAJOLO; ZILBERMAN,
2003, P. 154).
Essas novas narrativas apontadas por Lajolo e Zilberman (2003) surgidas a
partir desse novo discurso estético para o público juvenil, trouxeram em sua temática
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adolescentes vivendo em ambientes de pobreza, em que o espaço é degradante e
gerador de conflitos.
Nessa tendência crítica de literatura juvenil não encontramos protagonistas
idealizados, abastados economicamente, pois o foco está voltado para uma realidade
social cerceadora e dela depura seu matiz. A ideia do narrador descentrado elaborada
por Jaime Ginzburg (2012) vem ao encontro dos anseios dessa nova produção que a
partir da década de 70 procurou priorizar elementos que fogem a uma cultura
patriarcal dando “voz a sujeitos tradicionalmente ignorados ou silenciados”, já que
para o autor “o descentramento seria compreendido como um conjunto de forças
voltadas contra a exclusão social, política e econômica”. (GINZBURG, 2012, p.200,
201).
Dessa forma, os contos de Maria Valéria Rezende buscam uma nova visão do
real, na medida em que resgatam aqueles que estão à margem e os coloca no centro
da narrativa como uma forma de expor a ferida social. De acordo com Pellegrini
(2018), nessa vertente a separação entre Naturalismo e Realismo se dissolve
surgindo, dessa maneira, uma literatura que é capaz de retratar os menos favorecidos
socialmente de uma forma mais crítica. (PELLEGRINI, 2018, p.139).
[...] não se tem mais a separação entre eles, mas sim um
realismo tout court – chamado também neorrealismo – tomado
como

a

forma

de

representação

que

faz

consolidar

definitivamente na prosa de ficção a dignidade trágica dos
setores subalternos, da massa informe de párias e trabalhadores
anônimos,

representados

na

sua

luta

pela

existência.

(PELLEGRINI, 2018, p.139)

Partindo dessa visão Neorrealista, as personagens juvenis de Maria Valéria
Rezende representam esse “setor subalterno” em que não há idealizações na vida de
um menino de rua e uma menina pobre com um subemprego.
Por meio do olhar de um narrador em terceira pessoa é que as histórias vão
sendo permeadas de atitudes ideológicas e éticas. Dessa forma, ao terminar as
leituras dos contos, o leitor pode perceber uma visão libertária por meio de enredos
que tematizam a desigualdade social. É a partir de um narrador descentrado
preconizado por Guinzburg (2012) que os valores patriarcais vão se dissipando e
surgindo a voz dos menos favorecidos.
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Protagonizando situações limítrofes como a pobreza, o desprezo, a fome,
conflitos amorosos e a falta de autoestima, esses jovens se encontram “no olho do
furacão” (MARTHA, 2010, p. 127). Para Martha (2010), essas histórias podem ser
denominadas “narrativas de formação [...] uma vez que tratam do desabrochar
sentimental, da aprendizagem humana dos protagonistas.” (MARTHA, 2010, p. 127,
128)
Vale destacar que os protagonistas são adolescentes vivendo as agruras de
um amor não correspondido: Tatuzinho se apaixona por Leninha logo que a vê, e
Mocinha, na primeira piscada de Roberto Carlos. O brotar do amor surge diante da
desigualdade social, que estratifica as classes tanto economicamente quanto
culturalmente, assim temos de um lado um menino de rua sem nenhuma expectativa
apaixonado por uma moça estudada na capital Rio de Janeiro e de outro lado,
Mocinha uma menina pobre, funcionária de uma padaria que cria ilusões diante de um
rapaz com um emprego melhor e morador de cidade grande.
As duas histórias são elaboradas diante de uma realidade situada na
contemporaneidade, elemento importante na construção da produção juvenil (VIEIRA,
2018, p. 55). Com isso, o jovem leitor passa a se identificar com as situações vividas
pelos jovens protagonistas ao enfrentarem o abandono, a exclusão e os conflitos do
amor, temas muito próximos desse público.
Outro ponto importante nas duas histórias é a forte referência ao espaço como
elemento evidenciador da condição social das personagens. É neste local que os
protagonistas de Maria Valéria Rezende vivenciam os conflitos da adolescência
ligados à descoberta do amor diante de um evidente nivelamento cultural. É ali que
Mocinha percebe um rapaz piscando insistentemente para ela, e Tatuzinho começa a
sentir alguma coisa acontecendo dentro dele ao ver Leninha: “uma queimação dentro
do peito, uma nuvem na vista que esconde tudo que não é a moça, os ouvidos surdos
para tudo o que não seja a voz dela [...]”. (REZENDE, 2012, p. 10).
A construção das personagens de Maria Valéria Rezende revela toda uma
complexidade do ser, pois possuem profundidade e, na medida em que o desenrolar
da narrativa leva o leitor a crer em um final desolador, elas se reinventam, buscam
uma solução para seus conflitos interiores. E, segundo Reis (2018), o fato de serem
complexas revela a “imprevisibilidade evidenciada que é própria da personagem
redonda, a revelação gradual de seus traumas, das suas vacilações e das suas
obsessões [...]” (REIS, 2018, p. 402).
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Assim, não sofrem grandes decepções como o leitor espera, pelo contrário, os
protagonistas buscam uma solução para seus conflitos: Tatuzinho observa a
imensidão e consegue uma nova forma de ver o presente já que “se liberta, encontra
o horizonte” (REZENDE, 2012, p.13) e Mocinha já não sente a decepção amorosa, já
que “ficou esperando a explosão da dor de tamanha desilusão, mas ela não veio”.
(REZENDE, 2012, 72)
Ao analisar produções juvenis recentes, Martha (2008) observa a existência
nas narrativas um “desabrochar sentimental, a aprendizagem humana dos
protagonistas, jovens que buscam o conhecimento de si mesmos e dos outros e
participam gradativamente na aventura da existência” (MARTHA, 2008, p. 10). A obra
de Maria Valéria Rezende se insere, também, nessa vertente apontada pela
pesquisadora, já que há em suas personagens destacadas a busca incessante pelo
conhecimento de si mesmos. E é somente a partir das frustrações vividas que são
capazes de terem um novo olhar diante do que poderia ser motivo de sofrimento.
Dessa forma, o leitor consegue visualizar esse amadurecimento na
personagem Mocinha como uma espécie de degrau que ela alcança no desenrolar da
história, principalmente quando se depara com uma piscada de Roberto Carlos,
podendo, por fim, encontrar sua autoestima.
Essas prolepses deixam transparecer a existência de sinais de uma mudança
interior na personagem, e anunciam, com isso, a futura metamorfose operada na
jovem: “acordou quase a mesma de sempre [...]” (REZENDE, 2012, p. 66).
Mocinha foi-se, levando toda a fortuna que havia juntado com os
trocados que ficavam depois de dar quase todo o salário à avó.
Deu pra pouca coisa: um par de sandálias de plástico azul, um
batom e a entrada num vestido que disseram na loja que estava
na moda, pra pagar o resto à prestação. Sentia-se meio como
quem vai a uma aventura proibida, agarrada ao pacotinho
precioso. (REZENDE, 2012, p. 68)

E pouco a pouco a personagem vai construindo sua própria imagem interior,
em cada batom que experimentava, uma roupa nunca usada antes ou um par de
sandálias de plástico, explodia nela uma nova consciência de mulher. E Mocinha
começava a mudar algo em sua aparência e, pouco a pouco, modificava a percepção
que tinha sobre si: “terça-feira, dobrou a cintura da saia para encurtá-la, quarta-feira,
soltou os cabelos, quinta-feira, foi à casa de seu Feliciano e arranjou um serviço [...]”
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e, como conseguira algum dinheiro com a política, na “sexta-feira foi ao bazar Duas
Irmãs e comprou um par de brincos”. (REZENDE, 2012, p. 70)
Um pouco diferente é o amadurecimento de Tatuzinho, diferente de Mocinha,
ele não acontece aos poucos, mas sim de uma vez, ao final quando sobe a torre da
igreja e consegue ver a imensidão que há fora da vila. Seu crescimento vem à base
de suor e sangue – literalmente suas mãos se machucam ao escalar o telhado - e, por
fim, percebe que a desilusão não veio com a partida de Leninha. Com isso, o leitor
que a todo momento teme pela grande frustração amorosa do protagonista, cresce
juntamente com ele, já que o que fica é a imagem de um menino de rua que contempla
novos horizontes e que, de repente, percebe que a vida é muito diferente do que
pensava.
Com finais abertos à espera da participação do leitor, as duas histórias
contemplam elementos presentes no dia a dia do jovem contemporâneo como a
desilusão diante do amor, a pobreza, a falta de oportunidades, a exclusão, que o
convida a reescrever também a sua história, ajudando na superação de seus conflitos
ajudando, dessa maneira, a superá-los. E, como afirma Martha (2010), as histórias de
Maria Valéria Rezende podem ser vislumbradas como narrativas de formação, já que
“tratam do desabrochar sentimental, da aprendizagem humana dos protagonistas,
adolescentes que aprendem a conhecer a si mesmos e aos outros” , entrando, dessa
forma, nos “segredos da existência”. (MARTHA, 2010, p. 127, 128)
Considerações finais
Há nos contos de Maria Valéria Rezende uma forte tendência por um olhar
social, alicerçado em novos caminhos para a produção literária juvenil que prioriza
temáticas voltadas para os conflitos sociais através do olhar dos menos favorecidos.
Desse modo, Tatuzinho e Mocinha, personagens sem nomes, jogados à própria sorte,
sem oportunidades, cerceados dos bens culturais e materiais de nossa sociedade,
vivenciam seus conflitos juvenis e encontram sozinhos caminhos para solucionarem
seus problemas.
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A POESIA DA VIDA E DA MORTE EM CHICO BENTO: ARVORADA, DE
ORLANDELI
Nathália Xavier Thomaz
(USP)
Este estudo tratará da graphic novel Chico Bento: Arvorada (2017), escrita e
ilustrada por Orlandeli. Buscaremos compreender, a partir de uma perspectiva
comparada, como o autor desenvolveu uma poderosa reflexão sobre a vida e a morte
nesta narrativa gráfica utilizando-se da linguagem das histórias em quadrinhos, da
simbologia e das intertextualidades que estabelece com relação a criação de Mauricio
de Sousa. Durante a análise, traçaremos um paralelo com o texto O Narrador:
Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov, de Walter Benjamin (2012), que
aborda os vínculos entre narrativa e morte, conexões que também aparecem na obra
de Orlandeli.
Chico Bento é um dos personagens mais antigos de Maurício de Sousa, criado
em 1963, apenas dois anos depois da criação da Turma da Mônica. No entanto, foi
só em 1982 que Chico deixou de ser personagem secundário, ganhou revista própria
e passou a ter sua trama mais desenvolvida.
Apesar das datas de criação próximas, são muitas as diferenças entre a Turma
da Mônica e Chico Bento. Como explicado por Vergueiro (2017) e Cirne (1971), as
histórias de Mônica e seus amigos abordam temas universais, com os quais qualquer
criança pode se identificar. Não existem relações diretas entre o que os personagens
vivem e o cotidiano do leitor brasileiro. Embora seja possível deduzir que os
personagens morem no Brasil, não há marcas nas histórias que atestam este fato. A
escolha de renunciar sutilmente aos indícios da realidade brasileira e de evitar temas
controversos é bastante consciente e mercadológica, já que a universalidade garante
que os quadrinhos sejam bem-recebidos em outros países e a esquiva de temas
polêmicos minimiza os riscos de uma resposta negativa do público. Esta crítica,
entretanto, não se aplica às histórias de Chico Bento.
Este personagem é resultado da busca de Sousa em retratar o caipira brasileiro e
carrega com ele marcas que caracterizam e localizam o personagem no contexto rural
específico do Brasil. As histórias de Chico Bento retratam o cotidiano do campo, as
tradições e costumes, o folclore, o jeito de falar. É um menino de aproximadamente
sete anos, caipira, de pés descalços, que divide seu tempo entre os estudos, o
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trabalho da fazenda e aventuras para roubar goiaba do pé. As revistas de Chico têm
seu próprio núcleo de personagens: a namorada Rosinha, a vó Dita, os pais, o padre,
a professora Dona Marocas, porquinho Torresmo e os amigos Zé Lelé e Hiro e o
porquinho Torresmo. Os temas de suas histórias giram em torno da necessidade de
preservação do meio ambiente, proteção aos animais, folclore, poluição e o conflito
entre o campo e a cidade. Esse conflito aparece não apenas na temática das histórias,
mas também na variante linguística utilizada pelo personagem, que ao longo do tempo
abandonou o registro culto e passou a ter como base a comunicação oral
característica do interior de São Paulo. Considerando que toda linguagem é uma
forma de representar o mundo, a linguagem em Chico Bento é a forma que Maurício
de Sousa encontrou de reforçar a representação do ambiente rural em sua obra.
(LIBERATTI, p. 28)
Ao abordar os assuntos tratados nos quadrinhos de Chico, D’OLVEIRA (2009)
destaca que em suas histórias, o personagem precisa sempre provar seu valor,
passando por obstáculos que serão sempre vencidos pela sabedoria popular ou pelos
bons sentimentos. Chico Bento erra muito: tem preguiça, notas ruins, rouba goiabas,
arranja desculpas para não ajudar na roça... estes pequenos deslizes acontecem em
uma perspectiva de mudança, da construção de uma segunda chance e da
perseverança de tentar sempre melhorar (D’OLIVEIRA, p. 79). Há ainda um clima um
tanto nostálgico que acaba por idealizar a vida no campo, como uma vida simples e
cheia de sabedoria.
A Maurício de Sousa Produções (MSP) teve desde sua origem um enorme
interesse em se manter presente no imaginário infantil, independente de suas
realidades. Foi esta mentalidade que fez a Turma da Mônica estar presente tanto nas
telas de cinema quanto no supermercado, em embalagens de maçã e miojo. Havia
uma parte do público, porém, que a Turma da Mônica inevitavelmente deixava de se
relacionar: o das crianças que cresceram. Pensando em alcançar também este
público, a MSP criou em 2008 a Turma da Mônica Jovem, que apresenta versões
adolescentes dos personagens da turminha original no estilo mangá – estilo de
ilustração japonês muito popular no Brasil – e temáticas que dialogam com o público
pré-adolescente. Em 2009, um novo projeto foi lançado: o livro MSP50 – Maurício de
Sousa por 50 artistas, editado por Sidney Gusman, para homenagear os 50 anos de
carreira do quadrinista. A obra reunia 50 artistas para contar, em seus estilos, histórias
utilizando os personagens da Sousa. O livro foi tão bem recebido pelo público e pela
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crítica que ganhou três outros volumes: MSP+50 (2010), MSP Novos 50 (2011) e Ouro
da Casa (2012).
A MSP percebeu que o mercado mudava. O surgimento de feiras grandes de
histórias em quadrinhos, como a Comic Con Experience (CCXP), o aumento do
público adulto leitor de quadrinhos e de quadrinistas que passaram a publicar
trabalhos autorais em território nacional, levaram a MSP a tomar atitudes para passar
a dialogar também com este público. Em 2011 foi lançado o selo Graphic MSP, que
tinha uma proposta muito parecida com a MSP50, mas agora cada artista foi
convidado para desenvolver uma graphic novel completa, com liberdade criativa,
desde que respeitando as características mais marcantes dos personagens de Sousa.
A primeira publicação do selo foi Astronauta Magnetar, de Danilo Beyruth e Cris
Peters. Até o momento, o selo já tem 24 títulos publicados. Chico Bento: Arvorada é
o décimo quinto volume, escrito por Orlandeli, que também participou do livro MSP50.

Fig. 1 - Capa do quadrinho Chico Bento: Arvorada

Walmir Americo Orlandeli começou sua carreira em 1995, publicando cartuns
e tirinhas em jornal. Ganhou o troféu HQMIX de melhor revista de humor em 2002 por
Grump e conquistou o 1º lugar nos salões de humor de Paraguaçu Paulista (2005),
de Piracicaba (2008) e no FIHQ - Festival Internacional de Humor e Quadrinhos na
categoria cartum. Além a abordagem humorística, seu trabalho também se caracteriza

949

por temas filosóficos e cores marcantes, que oscilam entre o pastel e os tons fortes,
com presença constante do verde e do vermelho. O autor tem forte influência da
simbologia e filosofia oriental em seus trabalhos, como nos álbuns O Mundo de Yang
e Daruma.

Fig. 2 - tirinha Piu e Phiu, de Orlandeli

Chico Bento: Arvorada começa com o texto “Toda história carece di um lugar
pra começá” (ORLANDELI, p.7) e, após a virada de página, segue “Nem percisa di
muito luxo i coisa i tar. Pra falar a verdade, quanto mais simpres, mior. A simpricidade
traiz crareza. Num dexa as compriquera da vida impaçá as vista da gente.”
(ORLANDELI, p. 8). Mas se trata, entretanto, de uma narrativa verbovisual, e as
imagens que acompanham este texto são também essenciais para contar a história.
A primeira imagem é a casa de Chico Bento em um fim de tarde, e logo na página
seguinte percebemos uma página sem divisões entre os quadros, onde as imagens
se misturam, indicando que a narrativa se construirá explorando essa miscelânea,
sem entregar imagens e sentidos fechados, exigindo que o leitor faça suas próprias
conexões.
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Fig. 3 – páginas 8-9 de Chico Bento: Arvorada

Orlandeli inicia sua história com frases que remetem diretamente à oralidade,
não só pela presença do “sotaque” que caracteriza o personagem e seu núcleo nas
histórias de Maurício de Sousa, mas também pela indicação de que um narrador está
contando esta história e, ao mesmo tempo, acrescentando na narrativa sua própria
forma de ver o mundo. É esta a primeira pista de que o narrador que conheceremos
nesta história se aproxima do narrador tradicional descrito por Walter Benjamin.
Benjamin comenta que a arte de narrar se funda na oralidade e na capacidade de se
compartilhar experiências, algo que não é mais tão comum em um mundo inundado
pela informação e pela leitura solitária do romance. Na HQ de Orlandeli, porém, temos
um narrador que diz logo nas primeiras páginas que contará uma história, com
simplicidade e clareza, sobre um menino e sua avó.
O início da história mostra ao leitor que, apesar dos traços diferentes, o
personagem da história é o Chico Bento que Maurício de Sousa criou. A voz de Vó
Dita aparece na dupla, chamando Chico para “ver uma coisa” (ORLANDELI, p. 9).
Chico ainda não sabe o que ela vai mostrar, mas o leitor descobre antes dele, ao virar
a página.
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Fig. 4 – páginas 10 e 11 de Chico Bento: Arvorada

A página dupla mostra Vó Dita contemplando um enorme ipê-amarelo florido,
e serve também como página de rosto para o quadrinho. A presença do título na
página associa a palavra “arvorada” à árvore ipê, mas se considerarmos o sotaque do
narrador que conta a história, pode também significar “alvorada”, o nascer de um novo
dia.
Chico, diferente do leitor, não chega a ver o ipê florido. Ele acabou de terminar
suas tarefas, está ansioso para comer um bolo de fubá e não vê razões para deixar
um bolo esfriar para ver uma árvore. Dá uma desculpa para a avó e promete que irá
depois. No dia seguinte, Chico vai correndo ver o que a avó queria mostrar, mas
encontra a árvore sem nenhuma flor.
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Fig. 5 – páginas 18 e 19 de Chico Bento: Arvorada

Chico não entende o que aconteceu. Como o ipê poderia estar florido em um
dia e completamente vazio em outro? Vó Dita explica para ele que este é o
ensinamento que o ipê traz:
Ele passa o ano interinho quase sem chamá a nossa atenção. Até qui suas
froris ixprode numa belezura qui mais parece um milagre. É argo único... um
presente imbruiado num pedaço di tempo. (ORLANDELI, 2017, p. 21)

Vó Dita comenta que os momentos da vida são como as flores do ipê. Surgem
um depois do outro, pequenos e singelos, e se não pararmos para apreciar, eles
passam como se nunca tivessem existido. A vida, diz Vó Dita, é um presente a ser
apreciado.
Chico muda seu comportamento depois dessa conversa com a avó. Passa a
sorrir durante toda a sua rotina, apreciando cada momento de sua vida em sua
simplicidade. Orlandeli retrata estes momentos com cenas típicas da série regular de
quadrinhos de Maurício de Sousa, onde Chico pesca com Zé Lelé e nada nu no rio.
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Fig. 6 – páginas 26 e 27 de Chico Bento: Arvorada

Além de reproduzir, com seu traço, imagens frequentes dos quadrinhos de
Sousa, Orlandeli inclui elementos que marcam também sua própria obra, como a
simbologia oriental. Enquanto o narrador diz que o mundo girava em perfeita
harmonia, a ilustração mostra, na mesma dupla, Chico pulando nu em um rio que
lembra muito a paisagem composta por Sousa na série regular e duas carpas de cores
diferentes que formam a conhecida figura do Yin Yang – símbolo oriental do equilíbrio
entre opostos – com Chico Bento no meio. A cena física se dilui na emenda entre
páginas, misturando o rio à cauda da carpa, em uma sutil transição entre a
representação concreta e a simbologia.
O tempo passa e, quando a florada do ipê está prestes a acontecer novamente,
Chico vai chamar a avó para olhar a árvore, mas Vó Dita acaba ficando gravemente
doente. É neste momento que o quadrinho tem uma mudança de tom. As cores das
ilustrações se alteram, e o leitor passa a acompanhar o personagem tentando
conseguir notícias da avó de pais que querem afastá-lo das preocupações adultas.
São momentos em que Chico passa sozinho, reflexivo, enquanto o narrador conta que
o menino ficou triste e pensou que a vida é como o vento na roça: “quando sobra di
leve, traiz uma sensação boa. Uma brisa gostosa, qui acaricia o rosto da gente. Mais
quando começa a soprá forte...o qui vem é o medo.” (ORLANDELI, 2017, p. 36-37) A
morte se instalou na casa de Chico.
Em seu texto, Walter Benjamin associa a extinção da narrativa tradicional ao,
entre outros fatores, afastamento da morte do cotidiano do homem moderno. No
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século XIX, a sociedade burguesa criou instituições – como hospitais e asilos – que
permitiram aos homens evitarem o espetáculo da morte. Antes, a morte acontecia em
público e tinha caráter altamente exemplar. Depois do século XIX, a morte se tornou
cada vez mais expulsa do mundo dos vivos. Pensamos na morte como algo que nos
pertence, mas distante. Ao nos isolarmos desta forma, acabamos nos afastando
também da oralidade, porque
É no momento da morte que o saber e a sabedoria do homem e sobretudo
sua existência vivida - é dessa substância que são feitas as histórias assumem pela primeira vez uma forma transmissível. (BENJAMIN, 2012, p.
207)

Aquele que está prestes a morrer tem uma aura de autoridade sobre os vivos.
Tudo o que ele fala e faz nestes momentos ganha outro impacto e a origem da
narrativa está nessa autoridade. É este o momento mais verdadeiro do narrador, onde
ele pode falar e ser ouvido, como se já tivesse levantado parte do véu que nos separa
do mistério da morte e conseguisse espiar lá dentro.
No caso de Chico Bento, não há higienização, afastamento ou fuga, a morte
está ali, em sua casa e só resta a Chico aceitá-la. O menino continua a realizar suas
atividades cotidianas, mas completamente abalado e entristecido. Zé Lelé e Rosinha
fazem convites no intuito de animar Chico e ele rejeita, chateado. Mas então o leitor
percebe que os ensinamentos da avó que já eram preciosos para Chico, agora se
tornam absolutos e cheios de sabedoria. Ele se lembra de conversas que teve com a
avó e muda suas decisões. A autoridade daquele que está no fim da vida alcançou as
palavras de Vó Dita. Ela levantou o véu, e Chico valoriza ainda mais suas palavras.
Os gestos e olhares da avó agora tem um caráter inesquecível, conferindo autoridade
a tudo o que ela já disse ao neto. É nesta autoridade que está a origem da narrativa.
A morte seria a sanção de tudo o que o narrador pode contar, seu momento mais
verdadeiro. Neste quadrinho, a aproximação da morte de Vó Dita ressignifica tudo o
que foi apresentado nas páginas anteriores e a autoridade nas palavras dela é sentida
também pelo leitor.
Quando Chico se dá conta que a avó pode não sobreviver à doença, Orlandeli
utiliza a intertextualidade para expressar a intensidade da dor de Chico. Ele cita, na
página 48 (Fig. 7), uma das histórias mais famosas e triste das publicações regulares
de Chico Bento. Trata-se da história “Uma Estrelinha Chamada Mariana”, publicada
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no número 87 em 1990. Nela, o leitor conhece a história da irmã de Chico Bento, uma
estrelinha que quis conhecer a vida na Terra, nasceu como irmã de Chico, foi muito
amada, mas morreu ainda bebê.

Fig. 7 – Página da edição 87 (1990) de Chico Bento

Ao dedicar uma página de sua narrativa para dialogar com esta história da série
clássica do personagem, Orlandeli faz com que o leitor entenda rapidamente que
aquela não é a primeira vez que Chico passa por uma perda significativa em sua vida.
O quadrinista confia no repertório do leitor para preencher as lacunas da história que
ele não conta, só menciona, como uma lembrança do menino que reconhece aquela
situação do passado, já ouviu as mesmas frases e viu aqueles mesmos semblantes.
Ele sabe o que o silêncio dos adultos significa.
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Fig. 8- Páginas 48 e 49 de Chico Bento: Arvorada

O pai de Chico aconselha o filho a ir dormir, mas Chico se recusa a deixar a
avó sozinha e vai rezar no pé de sua cama durante a madrugada. Escuta um barulho
do lado de fora e, quando vai checar, encontra um lobisomem tentando entrar no
quarto da avó.

Fig. 9 – páginas 56 e 57 de Chico Bento: Arvorada

Trata-se da inserção de um elemento novo nesta narrativa, mas não tão
inesperado se considerarmos a presença constante do folclore nas histórias da Vó
Dita nas publicações da série de Maurício de Sousa. A história transcorreu até o
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momento sem elementos fantásticos, mas o surgimento da figura do lobisomem
modifica a atmosfera da narrativa de forma irreversível. Neste ponto, Walter Benjamin
novamente se faz presente.
Quanto maior a naturalidade com que o narrador renuncia às sutilezas
psicológicas, mais facilmente a história se gravará na memória do ouvinte,
mais completamente ela se assimilará à sua própria experiência e mais
irresistivelmente ele cederá à inclinação de recontá-la um dia. (BENJAMIN,
2012, p. 204)

Há um recuo sutil às explicações lógicas, a narrativa oral deve criar sua própria
coerência. Livre das amarras da verossimilhança, pode se relacionar com a existência
do ouvinte com muito mais facilidade do que outras formas de contar histórias.
Considerando estes fatores, o lobisomem do quarto é real para o narrador e para o
personagem e, portanto, real para o leitor. Chico não entende o motivo do Lobisomem
estar tentando entrar no quarto, mas logo conclui que ele pode estar furioso por Vó
Dita ter contado tantas histórias a seu respeito. Decide então salvar a avó e impedir
que ele entre no quarto. Até consegue distrair o lobisomem, mas quando retorna ao
quarto, encontra o Saci, o Curupira e o Boitatá tentando entrar.
O menino se enche de coragem, e tenta a todo custo não deixar as criaturas
folclóricas invadirem o quarto da avó, mas não consegue. Todos entram, inclusive o
lobisomem. Desesperado, Chico assiste as criaturas cercando sua avó dormindo na
cama. Então percebe o real motivo para estarem ali: querem se despedir da Vó Dita,
que os manteve vivos ao contar tantas histórias sobre eles.

Fig. 10 – páginas 74 e 75 de Chico Bento: Arvorada
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Com delicadeza, o lobisomem deposita uma flor do ipê amarelo sobre a coberta
da avó, indicando que Vó Dita também ensinou a ele o ensinamento do ipê. A avó
acorda e, ao ver a flor, pede a Chico que a leve para ver o ipê, que de fato já estava
florido. Neste momento, Orlandeli retoma a página de rosto do quadrinho, mostrando
uma imagem do ipê-amarelo florido, mas agora com a avó e o menino contemplando
juntos a beleza e eternizando-a em um abraço.

Fig. 11 – Páginas 80 e 81 de Chico Bento: Arvorada

As páginas finais do quadrinho de Orlandeli revelam as três crianças que
ouviram aquela história e a silhueta do narrador. A última página revela que quem
conta a história é Chico Bento adulto e o leitor percebe que, inspirado pela avó, tornouse também um narrador.
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Fig. 12 – Página 86 de Chico Bento: Arvorada

Em seu texto, Benjamin explica que existe uma relação ingênua que se constrói
entre ouvinte e narrador, dominada pelo interesse de conservar o que foi narrado e
assegurar que aquela história possa ser recontada. Para ele, “a memória é a mais
épica de todas as faculdades” (BENJAMIN, 2012) pois nos apoiamos nela para
guardar as experiências que serão base para as narrativas que criaremos. No entanto,
a memória transforma a história vivida, omite pedaços, preenche lacunas, a mantém
viva e mutante apesar do esforço feito para lembrar exatamente como aconteceu ou
nos foi contado. A história contada nesta graphic novel é a história da morte de um
narrador tradicional benjaminiano e do nascimento de um novo narrador. Sua história
está em constante transformação, tem conexões únicas relacionadas à vivência dos
personagens e transborda conselhos. O narrador benjaminiano tece uma rede com
as histórias levadas a ele pela experiência, as articula umas às outras. É o que
acontece em Chico Bento: Arvorada, articulando mais vivências a cada página,
construindo um tecido narrativo que transcende a união imagem-texto para chegar ao
campo da experiência. Ao trançar os temas típicos do personagem de Maurício de
Sousa às temáticas de seu próprio trabalho, Orlandeli nos apresenta uma bela
reflexão sobre a necessidade de aproveitar a vida e da consciência da morte.
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ECOS DA INFÂNCIA NO FANTÁSTICO
Jessica Ribeiro Bombonato
(Universidade de São Paulo - FFLCH)
Grimm e Um Novo Gênero
O conto da vertente do maravilhoso alemão destacou-se entre as outras
tradições europeias do gênero por vários motivos. Um deles é inegavelmente o
projeto de unificação linguística na Alemanha através dos irmãos Grimm, sendo
conhecidos como os pais do estudo da germanística, na criação de um dicionário e
uma gramática da língua alemã. Porém, a gramática alemã dos irmãos Grimm não
seria uma descrição seca das estruturas de linguagem. Jacob e Wilhelm tinham a
intenção de evocar a vida histórica do fluxo de desenvolvimento de todas as línguas
germânicas e suas conexões em um extenso trabalho que levaria toda sua vida para
ser concluído. Essa intenção de evocar vida pela língua alemã também resultou em
sua obra mais conhecida, Kinder und Hausmärchen.
Em muitos aspectos, a literatura infantojuvenil romântica ocupa um lugar
privilegiado na Alemanha. Além de ter se desenvolvido com considerável
antecedência, possui papel fundamental no desenvolvimento da literatura
infantojuvenil mundial. Em palestra intitulada Vorlesungen über die deutsche
Wissenschaft und Literatur (1807), o historiador Adam H. Müller defende que a
observação de crianças e a investigação da infância são as mais antigas fontes para
a pesquisa histórica116. Porém, nem sempre foi assim.
Até o início do século XIX, o discurso sobre infância não envolvia a literatura
para crianças. Da crítica feroz do pensamento utilitário do Iluminismo, no ideal
filantrópico de educação na Alemanha, as fundações foram criadas para uma noção
de infância que influenciou a literatura mundial até os dias de hoje. A descoberta
dos valores intrínsecos à infância revelaram também um estado de espírito marcado
pela imaginação. Em Palmblätter (Folhas de Palmeira, 1786), Herder aborda a
leitura adequada para crianças e até mesmo recomenda o que hoje consideramos
clássicos infantis, como As Mil e Uma Noites, por estimularem a imaginação e

116

Erste und edelste Quelle der Geschichtsforschung (Müller [1807], 118).
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criarem uma noção de poesia. Herder rejeitou a identificação rousseauniana da
infância como um estado de natureza, como uma relação dela ao estado arcaico da
humanidade. Herder olhou para a criança como um ser humano completo desde o
início, e não “cera que deve ser moldada da forma como se preferir”, como John
Locke comparou em Some Thoughts Concerning Education (1693, p.305).
Diversos aspectos caracterizam a infância na literatura romântica, em
especial sua proximidade com a natureza e um relacionamento possivelmente mais
direto com a transcendência. A complexa proximidade da criança com a natureza
também compreende outras qualidades, como criatividade, inocência, vitalidade,
mas também selvageria e sensualidade, muitas vezes escandalizados pela
sociedade. De uma forma ou de outra a perspectiva romântica sobre a criança
sempre circunda as noções de natureza da humanidade: a criança como tópico
aponta para a descoberta de sua alma, seus sonhos, seu subconsciente, sua
imaginação e sua espiritualidade. Friedrich Schiller, em Über naive und
sentimentalische Dichtung (1975), descreve a criança com ouma representação
vívida de algo já realizado, sem noção de pobreza ou limitação, mas justamente seu
oposto: a noção de força ppura e livre(p.87).
Na primeira edição de Kinder – und Hausmärchen (Contos da Infância e do
Lar, 1812) os irmãos Grimm declaram ter registrado fidedignamente poesia popular
sem qualquer revisão. Mas com o crescente sucesso da coletânea, os irmãos
acabaram por revisar e mudar diversas partes dos contos de fada, em edições
posteriores, preenchendo lacunas nas histórias ou fazendo ajustes estilísticos na
narrativa. Dessa forma eles criaram um tom de narrativa direcionado
especificamente para as criança. O discurso direto, a mudança do tempo verbal de
presente para pretérito imperfeito, as adições de rimas e ditados populares
incorporados aos contos, tudo ajudou os irmãos Grimm a estabelecer o conto
popular como um material de leitura pedagogicamente relevante para a criança,
pensado

para

ela,

legitimando

o

gênero

infantil.

De acordo com J.R.R.Tolkien: “o reino dos contos de fadas é amplo, profundo
e alto, cheio de muitas coisas(...)uma beleza que é encantamento e um perigo
sempre presente; alegria e sofrimento afiados como espadas”(2013, p.3). Tolkien,
no ensaio Sobre contos de fadas, mostra-nos que os contos de fadas vão além das
características das tradicionais narrativas e nos mostram o mundo por completo, em
uma conexão especial com a natureza, a alma e o mundo.
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Hoffmann e as fronteiras da infância
E.T.A. Hoffmann, Clemens Brentano e Ludwig Tieck tiveram um papel
marcante na literatura infantil, principalmente quando falamos do que é considerado
apropriado. Esses autores exploraram os limites da obscuridade do conto de fadas
de maneira complexa, de forma que muito de sua literatura infantil foi repassada
para a literatura adulta durante os anos 80. Desde Der blonde Eckbert (O Loiro
Eckbert, 1797) onde Tieck explora temas como incesto e morte sem qualquer
hesitação, até Hoffmann com sua produção vasta e abrangente, a obra desses
autores influenciou de maneira singular a produção de literatura infantil alemã,
especificamente, além de sua influência na literatura mundial como um todo.
Esses autores pressionaram as fronteiras do conto de fadas e da literatura
infantil. Tiveram em comum alguns motivos também, como a “criança imaginativa”
e até mesmo a “criança eterna”. Também há a ocorrência de personagens de
crianças que servem de sátira do ideal iluminista da infância. Esse personagem
normalmente é posto em posições coadjuvantes, como os irmãos Adelgund e
Hermann von Brakel, no conto de E.T.A. Hoffmann Das Fremde Kind (A criança
estranha), ou mesmo em Gockel, Hinkel und Gackeleia, de Clemens Brentano,
escrito em 1805 e publicado em 1846, onde a humanidade e a animalidade se
misturam, e além de se expressar simbolicamente no nome das três personagens
titulares, que também agem como seus respectivos animais ocasionalmente (um
galo,

uma

galinha

e

um

pintinho).

Essas imagens da criança imaginativa e vivaz (lebhaft fantasiereiches Kind em
alemão), a criança estranha (fremdes Kind) e a criança eterna (ewiges Kind) ganham
suma importância no trabalho de E.T.A. Hoffmann, tanto de maneira explícita como
em seus contos de fada Nußknacker und Mausekönig (O Quebra-Nozes e o ReiRato) (1816) e Das fremde Kind (A criança Estranha) (1817), e também de maneira
mais sutil em suas narrativas a rigor destinadas a um keitor adulto como Der
Sandmann (O Homem da Areia) (1816).
Em Nußknacker und Mausekönig, Hoffmann tenta desvendar o mundo da
criança, especificamente da criança imaginativa, levando ao extremo o dualismo dos
contos de fada, a relação com os eventos mágicos e empíricos que ocorrem ao
longo da narrativa. Esse estilo logo ficou conhecido como Wirklichkeitsmärchen
(conto de fada realista), um conceito caracterizado por Marianne Thalmann:
“Aus diesem Realismus der Konfliktschau heraus erkennt Hoffmann die große
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geschichtliche Aufgabe des Komischen in der Darstellung des bürgerlichen
Europäertums. Der Held, dem es an sogenannter Weltbildung fehlt, muss
vorerst von einer Gesellschaft, in der man ‚durchaus was werden, wenigstens
was vorstellen muss‘, verspottet werden. Man muss ein Friseur, Schneider,
Knopfmacher, Registrar, Staatsmann sein, ein beglaubigter Repräsentant des
Bürgertums, was der Märchenheld nicht ist. Der komische Tiefstand einer
bürokratischen Wirtschaftsform tritt auf, wo Banausen wie Paulmann nicht
mehr zwischen tragisch und traurig, zwischen Maß und Mittelmaß zu
unterscheiden vermögen und das Abenteuer des Lebens in unredlicher Moral
verniedlichen. [...] Was die Kritik tastend ein Wirklichkeitsmärchen genannt
hat, ohne die Konsequenzen ziehen zu wollen, ist eine Erzählung, in der das
rationale Menschentum und die gestaltende Phantasie neben- und
miteinander die Welt zu entlarven versuchen. Hoffmann trachtet ja nicht zu
zeigen, wie die Welt sein soll; er sucht vielmehr, den tieferen Zusammenhang
zwischen dem Höchsten und dem Plattesten aufzuzeigen und zwischen dem
Wunschbild einer großen Daseinsform und vorhandenen bescheidenen
Anlagen eine Brücke zu finden.” 117 Thalmann. 1952. p.481.

O conto de fadas realista pode ser tido como um precursor da literatura de
vertente fantástica. A narrativa não se passa mais em um lugar desconhecido ou
longínquo, agora abre-se o acesso das crianças a esses acontecimentos estranhos
dentro de sua rotina. O mundo no qual a criança brinca é descrito com detalhe,
assim como as estratégias educativas dos pais das crianças. A representação da
vida diária é organizada de forma que exclui completamente o elemento mágico
dentro do paradigma realista. No conto, Marie Stahlbaum, uma garotinha de apenas
sete anos de idade, sofre por sua imaginação e pesadelos frequentes, alienando-se
de sua família. Ao passo que seus pais encarnam os princípios iluministas, Marie
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Desse realismo que o conflito mostra, Hoffmann reconhece a grande tarefa histórica na representação cômica da burguesia europeia. O
herói, a quem falta a educação do mundo, deve ser primeiro ridicularizado pela sociedade, onde se deve a qualquer custo ter alguma utilidade.
Você tem que ser um cabeleireiro, um alfaiate, fazedor de botões, político, um representante certificado da burguesia, o que o herói do conto
de fadas não é. A depressão cômica da economia burocrática ocorre onde banausos como Paulmann não podem mais distinguir entre o trágico
e o triste, entre contensão e mediocridade, e negam a aventura da vida em moralidade desonesta. [...] O que a crítica tem chamado de conto de
fadas realista, sem querer confrontar as consequências, é uma narrativa onde a racionalidade da humanidade e a fantasia criativa tentam
desmascarar o mundo lado a lado. Hoffmann não busca mostrar o mundo como ele deveria ser, mas busca mostrar as conexões mais profundas
entre o baixo e o elevado, e achar uma ponte entre o pensamento desejoso de uma grande forma de existência, e as modestas instalações prévias.
(Tradução da autora).
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vive uma série de experiências que lhe dá acesso a um outro nível da realidade.
Esse conflito entre experiência da realidade e experiência do maravilhamento se
torna ambíguo, pode ser interpretado como sonho ou delírio.
A princípio as únicas figuras que parecem atestar a veracidade das
experiências de Marie são seu padrinho Drosselmeyer e o narrador, mas mesmo
assim ela permanece isolada, e o próprio narrador chama a atenção para a
dubiedade da narrativa, balanceada entre o ponto de vista infantil e adulto. Enquanto
o adulto vê como uma triste história de doença, o infantil caminha para um conto de
fadas otimista. A ambiguidade é potencializada ao máximo em sua cena final, muito
semelhante ao fantástico moderno, em sua definição mais simples descrita por
Todorov, a hesitação entre o que real e o maravilhoso. O casamento final e a fuga
para o país dos doces pode ser interpretado tanto como um eufemismo para o delírio
ou como o final feliz mágico.
Por meio dessa dubiedade, Hoffmann explora os perigos perturbadores que
rondam as crianças imaginativas pela falta de compreensão de seus pais racionais.
Hoffmann criou um contraste impressionante com os conceitos utópicos de infância.
Em sua obra Hoffmann aproxima a imaginação infantil do insólito, rejeitando a visão
desta como comportamento anormal pelo pensamento iluminista, e também se
contrapondo às retóricas pedagógicas modernas ainda hoje, que discute a
apresentação do horror e do mágico violento como apropriado para crianças.
L’histoire d’un casse-noisette (1845), de Alexandre Dumas, parece ser uma
tradução fiel do conto de Hoffmann, mas afirmar isso seria ignorar a tendência de
Hoffmann de mesclar as fronteiras da literatura infantil. Dumas adaptou seu conto à
imagem de infância de acordo com demandas pedagógicas, reduzindo em grande
parte o território do grotesco que Hoffmann nunca temeu em explorar.
Outro conto de E.T.A. Hoffmann inovador no modo que aborda a mente
infantil com a experiência de realidade e imaginário é Das Fremde Kind (1817).
Apesar de o tema da criança estranha já ter aparecido em Wilhelm Meisters
Lehrjahre (1795), de Goethe, Die Lehrlinge zu Sais (1802), de Novalis, e Die Elfen
(1812), de Ludwig Tieck, Hoffmann explorou ainda mais o motivo em sua
complexidade, de forma que procura articular a oposição entre infância e vida adulta
através das personagens da criança estranha (mágica e misteriosa por natureza,
em muitos aspectos, um espelho do gênio romântico) que está à mercê de Magister
Tinte (do alemão: Mestre Tinta). Nesse conto, um casal de irmãos ainda crianças
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encontra a peculiar personagem titular, o irmão e a irmã têm perspectivas diferentes
e únicas sobre a criança estranha, que se mostra de forma completamente para
cada um, essas crianças brincam juntas até o momento derradeiro em que devem
se separar, pois os irmão Felix e Christlieb devem crescer, e a criança estranha é
incapaz de fazê-lo. Mas o casal de irmãos asseguram-se de que verão a criança
estranha novamente em seus sonhos, mesmo quando adultos.
Em Nußknacker und Mausekönig, Hoffmann aborda a criança sensível e
solitária, não compreendida pelos pais, como o foco da narrativa. Caminhando no
caminho de hesitação entre o maravilhoso e o fantástico, o conto nunca define a
existência das ocorrências mágicas, ou se deveriam ser interpretadas como sonho.
A falta de compreensão da realidade contida na narrativa é o que origina o
fantástico, segundo Volobuef (2000), pois são deixadas lacunas no texto, não há
explicações ou justificativas para os acontecimentos de maneira definitiva. “O texto
realiza uma espécie de jogo com a verossimilhança, em que realismo e fantástico
se alternam (...)”. Dessa forma, surge a incerteza em meio a um ambiente antes
considerado familiar, nosso cotidiano, e aparece o fantástico. Por conter enredos
complexos e tratar de temas críticos, Volobuef afirma que esse gênero ultrapassa
as fronteiras da literatura trivial. A não trivialidade dos temas que Hoffmann aborda
em seus contos de fada mostra como ele se mostra como pioneiro no gênero
fantástico.
Em Der Sandmann (O Homem da Areia) a criança sensível cresce,
continuando o processo de alienação devido às experiências assustadoras e
místicas que ocorrem em sua infância, a persistirem na vida adulta. Hoffmann dessa
vez explora o imaginário remanescente do adulto traumatizado: o personagem
adulto que vê a criança estranha em seus sonhos, transfere esses sentimentos à
realidade e a outras pessoas, como a obsessão de Nathaniel por Olímpia, é o
mesmo que parece ser uma imagem perfeita de uma existência superior, muito
semelhante à criança estranha. Apesar de esse conto não ser classificado como
infantil, Hoffmann claramente continua sua expedição no reino do imaginário infantil,
mesmo em Nathaniel. A realidade do que ele vivenciou em sua infância jamais é
revelada, ficamos à beira do desconhecido e do inquietante, do recalque da infância
que se expressa na vida adulta de maneiras perturbadoras.
A obra de Hoffmann pretende transgredir as fronteiras da literatura infantil,
potencializar a relação da criança como ponte entre o mundo imaginário e o mundo
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real, e, nessa ponte, cruzar todo tipo de experiências, principalmente as grotescas
e assustadoras. Hoffmann embaçou as linhas que dividem literatura infantil da
adulta em um movimento de antecipação de ideias modernas, que vemos em alguns
autores do século vinte, também na tradição brasileira.
Rubião e a subversão do Maravilhoso
Antes do florescimento do gênero fantástico no Brasil, já havia tido algumas
ocorrências de autores usando elementos sobrenaturais em suas obras, como
Machado de Assis em suas Memórias Póstumas de Brás Cubas, obra na qual o
narrador é um defunto relembrando fatos de sua vida, e entre outros, como Aluísio
Azevedo, Mário de Andrade, em Macunaíma, Monteiro Lobato, Raul Bopp, em
Cobra Norato, e Guimarães Rosa também. Porém foi em Murilo Rubião que o
gênero ganhou real potência no Brasil. Em entrevista a Alexandre Marino, publicada
no Correio Braziliense, dia 27 de agosto de 1989, Rubião diz:
No início minha literatura foi comparada com a de Kafka. De fato minha
literatura vem nessa linha. Mas se você observar para autores anteriores,
verá que outros influenciaram Kafka, e mesmo que não tenham influenciado,
usaram linguagem parecida. Na verdade, Kafka não inovou nada. Essa coisa
do real transformar- -se em irreal já existia nos contos de fadas. Como as
crianças são mais puras, sempre aceitaram isso tranquilamente. A
metamorfose está aí, está na mitologia grega.(...)E também de outros
escritores da admiração dele, como Edgar Allan Poe, que é um precursor do
fantástico, como outros autores, numerosos, do Século XIX. Eu tive influência
de vários desses escritores – Poe, contos de fadas. Rubião (1989).

E novamente retorna à questão de influência: “Minha opção pelo fantástico
foi herança de infância, das intermináveis leituras de contos de fadas, do Dom
Quixote, da História Sagrada e das Mil e Uma Noites.”(1986, p.4). A fala de Murilo
Rubião, quando questionado sobre as vertentes de sua influência, varia de acordo
com o momento e o tópico, porém duas referências sempre voltam a aparecer:
narrativas bíblicas e os contos de fada. Um destaque para uma fala específica:
“Como as crianças são mais puras, sempre aceitaram isso tranquilamente”. A
pureza da criança se torna um elemento central pela perspectiva do autor para a
incorporação do maravilhoso.
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De acordo com Novalis, a afinidade entre a criança e o conto de fadas, nesse
material considerado adequado para a leitura, a infância é considerada um estado
de alta sensibilidade para as coisas do espírito, e não algo que deve se melhorar ou
crescer além de. Dessa forma o conto de fadas atrai todos os que desejam recuperar
essa sensibilidade-infantil em si mesmos. Da mesma forma que E.T.A. Hoffmann
introduziu a ambiguidade da experiência real e da experiência do maravilhoso do
que pode ser interpretado como sonho, Murilo Rubião explora o elemento onírico de
maneira potencializadora de reflexão. Como em uma progressão da infância para a
vida adulta, onde E.T.A. Hoffmann se fez intermediário da transformação da criança,
Murilo Rubião se consolida na experiência da vida adulta permeada pela bagagem
do maravilhoso, dialogando e subvertendo contos de fadas de maneira única e
inusitada. É no Primeiro Manifesto que Breton escreve: “O medo, a atração pelo
insólito, as oportunidades, o gosto pelo luxo são recursos aos quais não se fará
nunca um apelo em vão. Há contos a serem escritos para adultos, contos ainda
quase de fadas.” (1976, p.178)
Na literatura do maravilhoso, as transformações voluntárias ou involuntárias
estão presentes, há frequentemente seres mágicos, como bruxas, fadas, animais
falantes e maldições, que têm a capacidade de modificar fisicamente outros seres.
Na literatura contemporânea, a metamorfose deixou de ser somente física e passou
à utilização da metáfora. No universo criado por Murilo Rubião, a metamorfose é
uma forma de abordar os problemas humanos da modernidade, como a
compulsividade, a burocracia, deterioramento das relações etc. Rubião resgata
tópicos do maravilhoso e reposiciona essas narrativas no contexto do realismo
fantástico moderno, abordando uma ótica diferente da tradicional maravilhosa,
muitas vezes olhando pelo lado do vilão, ou subvertendo a virtude da princesa a
quem o herói é devoto.
O conto Petúnia narra a história de um homem chamado Éolo que nunca
havia se interessado em casar: “Éolo não tinha planos para casamento” (p.184) .
Éolo é criado por uma mãe protetora e controladora e, de forma que ansiava em vêlo casado, dando-lhe netos. Neste conto Murilo Rubião trabalha um tópico
extremamente comum nos contos de fadas alemães: a rivalidade entre sogra e nora.
Mas, como o próprio título prenuncia através de uma flor símbolo de transformação,
a figura da heroína que se casa com Éolo se metamorfoseia ao longo da narrativa
em torno dos acontecimentos mórbidos que se encadeiam.
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Enquanto é nomeada como Petúnia, a esposa assume características de
uma mulher gentil, afetuosa, compreensiva, disposta a agradar o marido Éolo em
todos os seus desejos, mas a presença da sogra escraviza o casal e atormenta a
mulher incessantemente. Essa constante intrusão de mães e madrastas na vida dos
filhos é uma temática recorrente, o conto de Rubião chega no ponto culminante
quando Éolo encontra suas três filhas mortas, estranguladas no sofá e suspeita de
sua esposa, agora chamada Cacilda. Enquanto isso, Cacilda culpa o retrato da
sogra pendurado no quarto. Sogras, rainhas-mãe que tentam matar os filhos do rei
com a heroína, são recorrentes nos contos alemães, por vezes a sogra se revela
um ogro que deseja comer as crianças do casal ou fazer o próprio pai comê-las (Die
Schwiegermutter, Die sechs Schwäne). Mas Murilo Rubião, em vez de isentar
Petúnia/Cacilda como uma vítima da presença perturbadora da sogra, expande a
visão do feminino duplo do maravilhoso, gênero no qual as mulheres ou são
heroínas resilientes ou mães cruéis e ciumentas, para uma percepção mais ampla.
Na indefinição do assassinato das filhas, Petúnia/Cacilda se faz ao mesmo tempo
heroína e bruxa de sua própria história, ogra e princesa ao mesmo tempo, em uma
dubiedade que espelha a mulher da sociedade contemporânea, multidimensional,
vítima e vilã ao mesmo tempo.
Rubião também trabalha a imagem feminina dos contos de fada em seu conto
“Bárbara”. Um príncipe ou rei que impõe testes absurdos ao herói para enfim poder
desposar a princesa é outro motivo muito comum. Por vezes a princesa é astuta e
dificulta a realização das tarefas, outras vezes o próprio herói demonstra astúcia
superior. Essas tarefas sempre são absurdas e muitas vezes até mesmo
impossíveis de serem realizadas sem ajuda. Rubião questiona a figura da princesa
e do príncipe tradicionalmente vistos como valiosa e esperto, respectivamente, e
nos entrega uma princesa mórbida e um príncipe paspalho que realiza todas as suas
vontades sem conseguir qualquer coisa em troca.
Já a personagem titular do conto O Ex-mágico, sua origem misteriosa, seus
poderes e temperamento volátil podendo ser bom ou cruel, se assemelham à figura
dos gênios, recorrente em muitos contos de As Mil e Uma Noites, e também
abordado no conto alemão Der Geist im Glas (O gênio na garrafa). Ele é um ser
mágico sem nascimento, sem passado que existiu velho, assim como os gênios.
Também há uma ideia de aprisionamento do personagem no serviço subalterno
humano, e preso à própria existência. A ideia de aprisionamento é a mais forte em
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relação aos gênios, onde em diversos contos são relatados que foram aprisionados
pelo rei Salomão, o gênio não pode se libertar por seu próprio poder nem conjurar
desejos para si mesmo118, que coincide com a limitação do ex-mágico de Rubião:
"Rolei até o chão, soluçando. Eu, que podia criar outros seres, não encontrava
meios de libertar-me da existência."(2010, p.16). O seu fracasso diante da
resolução de tirar a própria vida, depois de várias tentativas atrapalhadas,
metamorfoseia-se numa grande alegoria da impotência do homem diante do mundo
em que vive. O gênio, tradicionalmente uma figura demoníaca e cruel, é a grande
vítima do destino pela ótica muriliana, explorado em seu trágico confinamento à
existência, sem controle sobre a própria vida.
A mudança de perspectiva também se mostra como um dos métodos de
Rubião para subverter tópicos maravilhosos dos contos de fada. Em “Os Três
Nomes de Godofredo”16 Rubião revisita o famoso Barba Azul (ou Blaubart, em
alemão) em que um homem mata suas esposas. Em Barba Azul acompanhamos a
heroína, uma mulher inteligente a quem são confiadas todas as chaves da casa,
mas não obedece ao marido, que a proíbe de entrar em um desses quartos e
descobra que este está cheio de corpos de suas esposas passadas. Rubião toma o
tema do marido assassino, mas ao invés de contar como uma mulher escapa de um
marido assassino, ele se volta para o marido, vemos o mundo pelo olhar de um
homem atormentado por suas falhas de memória, a ausência de lembranças, que
descobre que matou sua primeira mulher, e mata as outras duas que se seguem,
até que ao encontrar a quarta noiva aceita o percurso inevitável e o destino sombrio
de sua noiva, destinada a morrer. Os seres de Rubião estão condenados a um
desejo ilimitado, a um fazer ilimitado, a metamorfoses sucessivas, que não
escondem a fragilidade da condição humana.
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“(Sulayman) gave his orders to the Jann who carried me off, and cast me into the midmost of the ocean. There I abode an hundred
years, during which I said in my heart, ‘Whoso shall release me, him will I enrich for ever and ever.’ But the full century went by and, when
no one set me free, I entered upon the second five score saying, ‘Whoso shall release me, for him I will open the hoards of the earth.’ Still no
one set me free and thus four hundred years passed away. Then quoth I, ‘Whoso shall release me, for him will I fulfil three wishes.’ Yet no
one set me free. Thereupon I waxed wroth with exceeding wrath and said to myself, ‘Whoso shall release me from this time forth, him will I
slay and I will give him choice of what death he will die;’ and now, as thou hast released me, I give thee full choice of deaths.”(Burton v.1 p.
78-79) Em as Mil e Uma Noites, no conto The Fisherman and the Jinni. (vl1 p73) temos a evidência de como os gênios (também chamados
Jinn ou Djinn) não são capazes de se libertarem graças ao selo do Rei Salomão.
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Certamente, “Teleco, o coelhinho” é a narrativa mais lembrada quando o
tema é a metamorfose. O coelho cinzento que se transforma nos mais variados
animais – girafa, cavalo, leão, tigre, porco-do-mato, pulga, bode, aves, canguru,
perereca, cachorro, cotia, pavão, cascavel, lagarto, rato, hipopótamo e carneiro –
perde a vida ao transmutar-se finalmente em homem. Esse conto de Rubião ecoa
mais fortemente com o maravilhoso do que os outros. A consciência humana presa
em corpo de bicho, o bicho-homem amaldiçoado buscando a todo custo reaver a
forma que considera sua real identidade é a imagem mais marcante dos contos de
fada. “Der Froschkönig oder der eiserne Heinrich” ou o “Príncipe Sapo”, como é
regularmente traduzido, é o primeiro conto da coletânea dos irmãos Grimm, e não
por coincidência. Jack Zipes aponta a grande estima dos irmãos por esse conto,
considerando-o “o mais antigo e mais belo das regiões de língua alemã”(2016,
p.479), e outros contos também como Brüderchen und Schwesterchen (Irmãozinho
e irmãzinha), Die sieben Raben (Os seis corvos), Die sechs Schwäne (Os sete
cisnes), Das Eselein (O Burro), Der Bärenhäuter (Pele de Urso) e Hans mein Igel
(João-Ouriço) são alguns exemplos em que os personagens têm forma de animal,
mas suas mentes e almas continuam humanas. Essa consciência os força a viver
marginalizados da sociedade, não sendo nem humanos, nem animais por completo.
Teleco também vive nesta zona cinza de existência.
Teleco é humano em sua mente, mas sua forma é de animal, pode ser
qualquer coisa, exceto humano. Da mesma forma que as personagens desses
contos, Teleco busca a qualquer custo escapar de seu destino. O burro, o ouriço e
o sapo são todos príncipes, amaldiçoados ou nascidos como animais. O ouriço é
rejeitado pelo seu pai, que é o verdadeiro responsável pela forma monstruosa de
seu filho (animal da cintura para cima), após um desejo irresponsável de ter um filho
a qualquer custo mesmo que fosse um ouriço. Hans (ou João-Ouriço) é enganado
por um rei e por uma princesa até encontrar outros que honram suas promessas e
aceitam ele como esposo da segunda princesa. Essa relação de rejeição dentro do
ambiente familiar é trabalhada entre Teleco e o Narrador do conto de Murilo Rubião,
que cada vez mais entra em conflito com as tentativas de Teleco em se tornar
humano.
Mas a subversão de Rubião dessa vez vem na resolução. Muitas vezes, nos
contos de Grimm, os personagens são vistos como "aleijados" ou "super aleijados".
Em alguns casos, as deficiências do personagem principal são frequentemente
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exageradas, e então o restante da história se concentra em como o personagem
supera ou corrige a deficiência. Todas as personagens “transformadas”, nos contos
citados, enfim conseguem reverter à forma humana, ou pelo esforço de uma irmã
mais nova (no caso dos cisnes, corvos e do irmãozinho) ou pela ação de uma
princesa (seja pela rejeição extrema como em o príncipe sapo, ou pela aceitação
valorosa como em o Burro, João-ouriço e Pele de urso). Teleco também consegue
alcançar a forma humana, mas ela não é a de um homem bonito, muito menos de
um príncipe, e sim a de “uma criança encardida, sem dentes. Morta.”(2010, p.40) O
final trágico de Teleco é o oposto do final esperado de um animal-homem, seu
desejo de ser humano afinal era sua perdição.
Conclusão
Nas primeiras décadas do século XIX, a exigência de ser pedagógico e útil
foi contraposta à idéia estética da infância, que reduziu sua função de antecipar a
pedagogia e aprovou modos altamente literários de contar histórias. Mas esse
desenvolvimento não levou diretamente a uma literatura propriamente infantil. A
demanda para ser pedagogicamente útil foi, ao contrário, moderada à demanda para
ser considerada apropriada. Não obstante, as imagens da infância expressas na
literatura infantil romântica influenciaram a literatura infantil e adulta internacional
até o final do século XX.
N. J. Girardot acredita que os contos de fadas "refletem a luta pela maturidade
e pela iluminação", e que os heróis e heroínas dos contos de fadas "buscam um
despertar mais que um parceiro"19. O despertar que os contos de fadas trazem pode
ocorrer em várias esferas, as personagens de Hoffmann e Rubião desejam
despertar de uma sociedade que lhes impõe uma realidade específica, e através do
absurdo e do insólito essas personagens podem se libertar. As narrativas são
permeadas pelo sentimento do absurdo. Nada é certo, senão o espírito indômito de
um protagonista ou do próprio leitor de explorar o mundo oferecido, e de chegar às
últimas consequências deste. Pode-se dizer que há uma magia presente nos contos
de Murilo Rubião, uma magia que nos remete às narrativas antigas como as dos
irmãos Grimm, mas que nos faz refletir sobre a nossa realidade prosaica.
O fascínio criado pelas suas narrativas em nós, leitores, extrapola e embaça
os limites do que é considerado literatura infantil ou adulta. Esse fascínio é
impulsionado por sentimentos de estranhamento,

não-lugar,

indefinição,

973

enraizados na bagagem da infância trabalhada em seus aspectos sombrios desde
os contos de fadas e os contos de Hoffmann, resgatados por Rubião e efervescentes
em nosso subconsciente, levando-nos a um mundo familiar, real e rotineiro mas ao
mesmo tempo novo, ainda transbordantes de magia e maravilhamento.
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INFÂNCIA (IN)VISÍVEIS
Jaqueline Lupi Seabra da Silva
Universidade Federal de Juiz de Fora
Crianças invisíveis (2005) é um filme em que a infância não-visível é discutida.
Mas quais são essas infâncias? O filme é composto por pequenos documentários e
ao percorrer vários locais do mundo, o filme traz ao público a infância de determinados
lugares, como por exemplo, crianças do Brasil que precisam trabalhar nas ruas para
ganhar seu sustento e de sua família, muitas vezes arriscando-se nas ruas das
grandes cidades. Na África, os meninos-soldados se envolvem nos conflitos daquela
região e ao pegar nas armas, deixam para trás a infância que nem ao menos foi vivida.
No contexto estadunidense, a câmera mostra crianças portadoras do vírus HIV ou
crianças que assistem, dia após dia, o uso de entorpecentes pelos seus pais – quem
os deveria proteger e cuidar. Já na China, o diretor John Woo focaliza uma família
rica. Ao descobrir a traição do marido, a mulher pensa em se vingar matando-se e
levando a filha junto. Existem outros documentários, mas esse em particular destoa
dos demais, pois mostra que a “miséria humana” não escolhe a classe social, ou seja,
as dores da alma acometem a todos.
Essa digressão de pensamento se faz necessária para que possamos
introduzir o assunto deste artigo, pois falaremos de crianças que costumam ficar
invisíveis aos nossos olhos ou que ao “fechar” os olhos, acabamos por “vê[r] nãovendo” (RESENDE, 2010, sem página, inserção nossa) e assim, prejudicamos muitas
crianças por não dar educação e apoio adequados quando mais necessitam. Quem
são, afinal, essas crianças? São aquelas crianças “diferentes”, “meio assim”, as que
“desmunhecam”, meninas que preferem jogar bola ou meninos que gostam de um
vestido floral, ou sonham com cabelos compridos, todas essas crianças que de
alguma forma saem do padrão de gênero construídas culturalmente.
Em tempos de recrudescimento de pensamentos, é necessário refletir e
desconstruir. Tanto a ideia de infância – construída ao longo dos tempos – quanto a
de sexualidade precisam ser repensadas. A partir do momento que as crianças foram
comparadas aos anjos, automaticamente, tornaram-se assexuadas, esse ideal as
deslocaram para uma esfera religiosa, longe da humana. Precisamos retorná-las para
nós e afirmar que as crianças são seres sexuados e que precisam ser orientadas
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sobre seu corpo e sua sexualidade, afinal, as crianças, como cidadãs de direito, tem
direito à informação, à educação e a cultura. Não podemos, como sociedade, família
e educadores, nos omitir dessa função.
É importante frisar que documentos ligados à área da educação como o
Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) e o Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil (1998) já apontavam a necessidade de se trabalhar a sexualidade
e questões de gênero com as crianças. Frisamos ainda que a sexualidade é algo
inerente ao ser humano: ela molda nossa identidade, nossas escolhas, nosso corpo
e mentalidade e para aceitar a diferença, discutir tabus, acabar com preconceitos é
necessário que dialoguemos abertamente sobre a sexualidade nossa de cada dia.
Tendo isso em vista e pensando no trabalho das instituições de educação, a
literatura infantil pode ser uma importante ferramenta para trazer a alteridade sexual
para o debate em sala de aula. Dessa forma, optamos por discutir dois livros
específicos para o público infanto-juvenil: Meu nome social é Dulce Maria (2015) e Um
menino meio assim (2015) de Rosângela Trajano, ilustradora e autora.
Para analisar ambas as obras, precisaremos comparar o passado e o presente
tanto da infância quanto da sexualidade, na tentativa de intercruzar os dados para que
possamos, portanto, ter uma melhor apreciação crítica as histórias analisadas.
Infância e sexualidade: comparando passado e presente
A obra de Philippe Ariès (1981) é um clássico que nos traz a história da
construção da infância. Durante a Idade Média, as crianças viviam muito próximas à
vida dos adultos e quando desmamavam ou por volta dos seus sete anos, já
ingressavam na comunidade dos homens, participando dos trabalhos e dos jogos lado
a lado com os mais velhos (ARIÈS, 1981). Podemos chegar à conclusão de que entre
a Idade Média até o século XVII, não havendo uma repartição nítida entre as crianças,
jovens e adultos, todos conviviam dividindo espaços, tempos e sexualidades, como
também afirma Michel Foucault (2014, p. 7):
Diz-se que no início do século XVII ainda vigorava uma certa franqueza. As
práticas não procuravam o segredo; as palavras eram ditas sem reticência
excessiva e as coisas eram feitas sem demasiado disfarce; tinha-se com o
ilícito uma tolerante familiaridade. Eram frouxos os códigos da grosseria, da
obscenidade, da decência, se comparados com os do século XIX. Gestos
diretos, discursos sem vergonha, transgressões visíveis, anatomias
mostradas e facilmente misturadas, crianças astutas vagando, sem incômodo
nem escândalo, entre os risos dos adultos: os corpos ‘pavoneavam’.
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O exaustivo trabalho de pesquisa de Ariès (1981) nos mostra que os trajes de
crianças e adultos da Idade Média eram muito parecidos, portanto, não havia
nenhuma separação entre essas idades. Chamamos de “exaustivo” trabalho, pois o
historiador e medievalista analisou inúmeras pinturas, túmulos, vestimentas (como
exemplo, somente no século XVII que a criança começa a se vestir diferentemente
dos adultos, independente, se nobre ou burguesa) e estátuas para elaborar seu
trabalho. Nessa pesquisa, Ariès (1981) aponta que em um primeiro momento, as
crianças foram representadas como anjos, depois foram representadas nuas, foram
representadas como santos/santas, o que no nosso entendimento, são imagens que
se ligam à assexualidade, o que vem se arrastando até os dias de hoje, em que s
crianças são vistas como puras, ingênuas e por mais que já tenham sido
representadas nuas, hoje, sua nudez deve ser preservada. Se antes, crianças e
adultos se misturavam, hoje, há uma clara distinção entre essas etapas, já que quando
se “descobre” a infância, “muros” são criados para protegê-la. Essa “descoberta” se
deu por volta do século XIII, como afirma Ariès (1981, p. 65):
A descoberta da infância começou sem dúvida no século XIII, e sua evolução
pode ser acompanhada na história da arte e da iconografia dos séculos XV e
XVI. Mas os sinais de seu desenvolvimento tornaram-se particularmente
numerosos e significativos a partir do fim do século XVI e durante o século
XVII.

Se a infância foi descoberta nos idos século XIII, hoje as discussões tomam
outros rumos. Manuel Jacinto Sarmento (2008) afirma que a categoria infância não
pode ser dissociada de outras variáveis sociais, por isso, não se pode dizer que existe
somente uma infância, mas infâncias, no plural, pois cada criança vivenciou/vivenciará
um determinado espaço sócio-histórico-geográfico diferentes (assim como as
crianças do filme Crianças invisíveis (2005) e as crianças representadas nos dois
livros supracitados).
Enquanto Ariès (1981) e Foucault (2014) falam especificamente do contexto
europeu, Mary Del Priori (1999, p. 86 apud JUIZ DE FORA, 2010, p. 11) focaliza as
crianças do Brasil colonial. Como Sarmento (2008) dissera, as infâncias são
vivenciadas de modos diferentes, e por aqui, as crianças eram cuidadas e percebidas
de outra maneira:
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Os primeiros cuidados com o recém-nascido eram ancilares. Seu corpinho
molengo era banhado em líquidos espirituosos, como vinho ou cachaça,
limpo com manteiga e outras substâncias oleaginosas e firmemente
enfaixado. A cabeça era moldada e o umbigo recebia óleo de rícino misturado
a pimenta com fins de cicatrização. Coroando os primeiros cuidados, era
fundamental o uso da estopada – ‘cataplasma confeccionado com a mistura
de um ovo com vinho’ –, aplicado a uma estopa que, por sua vez, era presa
por um lencinho a cabecinha do pequeno para ‘fortificá-la’. As mães indígenas
preferiam banhar-se no rio com seus rebentos. As africanas costumavam
esmagar o narizinho de seus pequenos dando-lhes uma forma que parecia
mais estética. Os descendentes de nagôs eram enrolados em panos
embebidos numa infusão de folhas, já sorvida pela parturiente. O umbigo
recebia as mesmas folhas maceradas, e num rito de iniciação ao mundo dos
vivos, imergia-se a criança três vezes na água.

Voltando à discussão sobre a sexualidade, a burguesia vitoriana a encerra no
quarto dos pais. Os pais tornam-se meros reprodutores e a sexualidade torna-se
interdita (FOUCAULT, 2014). Então, o que era vivenciado pelas crianças, digamos,
mais naturalmente, agora passa a ser falado às escondidas, passa a ser “sujo” e
“pecaminoso”. Na antiga sociedade francesa, por exemplo, havia uma liberdade em
relação às crianças que hoje nos causaria uma certa apreensão, nas palavras de Ariès
(1981, p. 125):
Uma das leis não escritas de nossa moral contemporânea, a mais imperiosa
e a mais respeitada de todas, exige que diante das crianças os adultos se
abstenham de qualquer alusão, sobretudo jocosa, a assuntos sexuais. Esse
sentimento era totalmente estranho à antiga sociedade. O leitor moderno do
diário em que Heroard, o médico de Henrique IV, anotava os fatos
corriqueiros da vida do jovem Luís XIII fica confuso diante da liberdade com
que se tratavam as crianças, da grosseria das brincadeiras e da indecência
dos gestos perfeitamente naturais. Nenhum outro documento poderia dar-nos
uma idéia mais nítida da total ausência do sentimento moderno da infância
nos últimos anos do século XVI e início do XVII. Luís XIII ainda não tem um
ano: ‘Ele dá gargalhadas quando sua ama lhe sacode o pênis com a ponta
dos dedos’.

No contexto brasileiro dos dias atuais, o Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA, 1990) é promulgada para proteger as crianças e adolescentes brasileiros contra
maus tratos e abusos e Luiz Mott (2003, p. 40) ao se referir à essa lei nos diz que
“pretender ‘curar’ um filho gay ou uma filha lésbica fere um direito fundamental: a livre
orientação sexual. Se a homossexualidade não é doença ou crime, por que impedir
aos jovens homossexuais o livre exercício de sua identidade existencial?” e continua
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citando o ECA “a criança e o adolescente têm o direito à liberdade, ao respeito e à
dignidade como pessoas humanas”. Dito isso, entendemos e concordamos com Mott
(2003), pois crianças e adolescestes são seres sexuados, diferentemente do que o
senso comum nos tenta acreditar, e que precisam ser respeitados acima de tudo.
É importante, então, pensar que a sociedade, a família, os educadores têm o
dever de orientar as crianças em relação à sua sexualidade, respeitando-os nas suas
características e, portanto, faz-se importante, a escola participar desse debate:
Com o passar do tempo com seu crescimento, maturação, entendimento do
mundo, aliado ao reforço da sociedade, a criança constrói sua identidade de
gênero mediante as experiências vivenciadas primeiramente no seio familiar
e posteriormente na escola (ANDRADE, et al, 2014, sem paginação).

É importante ressaltar que a palavra infância é oriunda do idioma francês e
significa “aquele que não fala” e ao ser ressignificada nos dias de hoje, apreende uma
outra concepção: aquela que fala. O modelo tradicional escolar atrelado àquela
infância está embasado em uma perspectiva de eterna incompletude, na falta, em um
constante vir a ser, mas a palavra infância ressignificada, dá a luz uma criança ativa,
completa no dia de hoje, sujeito sócio-histórico-geográfico, sujeito influenciadora e
consumidora de cultura, enfim, sujeito de direitos (JUIZ DE FORA, 2010).
Nas discussões mais recentes sobre sexualidade e gênero, principalmente,
depois dos movimentos desconstrucionistas, podemos sintetizar o conceito de
sexualidade, segundo Weeks (apud LOURO, 2014, p. 30), como aquilo que “tem tanto
a ver com as palavras, as imagens, o ritual e a fantasia como com o corpo”, portanto,
é algo que interfere diretamente em nossas vidas e se mescla nos diferentes
discursos, nas identidades, nos corpos e em nossas psicologias.
Já o gênero é “culturalmente construído: conseqüentemente, não é nem o
resultado causal do sexo, nem tampouco tão aparentemente fixo quanto o sexo”
(BUTLER, 2014, p. 24). A partir daí, entendemos que gênero e sexualidade estão em
constante

diálogo

e

essa

conversa

pressupõe

como

instinto

natural

a

heterossexualidade, ou seja, se a criança nasce com determinado órgão sexual, é ao
redor desse que sua toda sua vida será organizada, ao menor desvio, ela será ou
ridicularizada, ou punida para que volte ao “caminho certo” (BUTLER, 2014,
FOUCAULT, 2014).

980

É importante frisar que a sociedade e a escola tendem a reproduzir estereótipos
ligados aos gêneros e reproduz preconceitos quando estão à frente da alteridade.
Através da experiência de vida, os adultos possuem ferramentas suficientes para
enfrentar situações preconceituosas com mais maturidade, mas não as crianças:
essas, como possuem poucas ferramentas para se defender, muitas vezes se calam
ou se manifestam de outras formas, às vezes, comportam-se de forma arredia com
outras crianças ou mesmo com seus cuidadores. Mott (2003, p. 38), por exemplo, ao
relatar sua própria experiência como adolescente homossexual, conta-nos que a dor
de ser alvo de inúmeros insultos resultara em pensamentos suicidas: “pensei várias
vezes em suicídio”.
Analisando os livros
A editora Metanoia, a qual editou e publicou os livros foco de análise, possui
um selo específico para jovens – Crianças Diversas – em que infâncias diferentes são
retratadas. Sobre Rosângela Trajano, por sua vez, ela é licenciada e bacharel em
filosofia e mestra em literatura (TRAJANO, 2015, sem paginação, v.1).
Ao mergulhar nas análises dos livros Meu nome social é Dulce Maria (2015) e
Um menino meio assim (2015), ambos escritos e ilustrados por Trajano, vemos que
as crianças protagonistas das obras diferem da norma padrão heterossexual. Vejamos
mais de perto a história de Dulce Maria. A história de Dulce se inicia em uma sala de
aula. A menina entra na sala, é o primeiro dia da turma e todos os colegas já olham
para ela se indagando se é menino ou menina. Provavelmente, Dulce possui
características que confundem quem a vê (na primeira ilustração, ela está de costas
para o leitor). O narrador, então, afirma que seria melhor esperar a chamada para
ouvir o nome da criança.
O narrador nos diz que a criança tem onze anos e que passa por certas
situações incômodas, já que “[...] sua alma feminina [se encontra] dentro de um corpo
masculino” (TRAJANO, 2015, sem paginação, v. 1, inserção nossa). E a menina
sonhava em ser chamada pelo nome que seu coração gostava de ouvir. O narrador
não dá detalhes sobre o nome masculino, mas sabemos, pelo próprio título do livro,
que o nome sonhado e amado é Dulce Maria. E Dulce já sabia que as pessoas falam
mal dela: “Dulce Maria é doente! Dulce Maria tem doença de ser menino que quer ser
menina sem nunca poder” (TRAJANO, 2015, sem paginação, v. 1), na ilustração,
surge uma criança chorando, com rosto bastante tristonho.
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Mais à frente, Dulce aparece chorando ao segurar um espelho:
Muitas coisas deixavam Dulce Maria triste. Quando se olhava no espelho, era
como se aquele corpo de menino não combinasse com a sua alma de menina
e chorava sozinha. Um choro para dentro porque nem chorar para fora podia
sempre que sentia vontade. Chorar para fora, muitas vezes, faz com que as
pessoas pensem que somos fracos, e ninguém gosta de gente assim
(TRAJANO, 2015, sem paginação, v. 1).

O nome social, portanto, era muito importante para a menina, pois condizia com
seu gênero, no dizer da autora, com o próprio coração da menina. E a história retorna
à sala de aula, no local em que o professor faz a chamada e a menina responde com
sua voz grossa e seus colegas sorriem dela, acreditamos que a autora utilizou um
eufemismo para dizer que as crianças começaram a rir maliciosamente, a debochar,
pois esperavam que sexualidade e gênero se complementassem, como isso não
aconteceu, Dulce virou motivo de chacota, o que pode ser comprovado no momento
do recreio, quando as crianças fazem perguntas curiosas e afirmam que ela é um
“nada”: “– Você tem pinto?”, “– Você nem é menino nem é menina! Você não é nada!”,
“– Ele só quer ser menina!” (TRAJANO, 2015, sem paginação, v. 1).
Ao tentar sair do lugar, Dulce Maria foi agarrada pelo braço por um outro
menino e um outro garoto a defende. Esse menino é descrito como “um garoto, meio
desajeitado, de óculos, magro” (TRAJANO, 2015, sem paginação, v. 1) e foi ele quem
defendeu a menina e exigiu respeito dos outros. Foi esse mesmo menino quem
aceitou a alteridade e respeitou o ser humano, independe de suas diferenças. Ao se
aproximar e fazer com que a menina “baixasse a guarda”, eles dialogam:
– Eu gosto do seu nome! É um nome bonito!
– É meu nome social. A escola aceitou que eu o usasse.
– O que é um nome social?
– É o nome que escolhi para me chamarem. Eu não gosto do nome que está
no meu registo civil.
– Por que não gosta do seu nome?
– Porque tenho corpo de menino, mas me sinto uma menina.
– Então você é um menino de verdade? Quer dizer, assim, você é um menino
igual a mim?
– Sim, sou. Mas, só por fora, porque por dentro sou uma menina, entende?
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– Entendo, sim. O que está dentro da gente é o que importa [...] (TRAJANO,
2015, sem paginação, v. 1).

Esse diálogo é bastante interessante, pois o menino “mata” sua curiosidade de
uma forma saudável, sem precisar ofender a colega. Como dito anteriormente, as
instituições e a sociedade possuem uma forma binária (o que é masculino, o que é
feminino) para organizar os diferentes espaços e quanto alguém sai desse padrão tem
logo um “dedo apontado”, como as crianças referidas acima. Podemos concluir que a
própria organização societal, se a entendemos como esfera educativa, levam as
crianças a não serem simpáticas com a alteridade: no lugar do diálogo, há o gracejo
e ofensas e a criança, como Dulce Maria, já aos onze anos começa a sentir todo o
peso do preconceito em suas costas.
Já em um Menino meio assim (2015), o narrador começa a história dizendo que
ele gosta de brincar de bonecas e na ilustração, ele aparece com duas flores
enfeitando o cabelo, mais uma vez, o personagem contraria o esperado para o seu
sexo. Parece que as pessoas que conviviam com a criança já faziam um juízo de valor
sobre o menino pois “colocava as mãos na cintura e balançava o pezinho direito
sempre que falava” (TRAJANO, 2015, v. 3, sem paginação), novamente, encontramos
estereótipos relacionado ao mundo das meninas, pois elas são ensinadas a agirem
dessa forma e não meninos. Além disso, o menino falava com uma voz fina, chorava;
se a roupa sujava, ele logo queria limpar, também tinha medo de insetos, gostava de
mexer nos cabelos de outras mulheres, de maquiagem, de roupas femininas e pintar
as unhas. Aqui, é o local em que encontramos o maior problema do texto, pois há
muitos estereótipos ligados ao mundo das mulheres: lembremos que no mundo social,
nem todas as mulheres tem medo de baratas e que nem todas gostam de se maquiar.
O pai preocupado com o comportamento do filho, tranca-o em um quarto escuro
por vários dias (claramente, uma violência simbólica) e a ilustração que se segue é
uma folha toda negra e aparece somente uma carinha de uma criança chorando. O
narrador relata que “o menino sonhou com um príncipe, em um cavalo branco, tirandoo dali” (TRAJANO, 2015, sem paginação, v. 3), O príncipe, segundo a ilustração, é
loiro e está montado em um cavalo branco, dessa forma, o menino, mesmo que
inconscientemente, se compara a uma princesa europeia, passiva, à espera de seu
salvador. Simone de Beauvoir (2016, p. 195), ao falar da passividade das Cinderelas,
faz nos pensar sobre a passividade de algumas mulheres e inclusive, faz-nos pensar
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na passividade do próprio menino que poderia por si sair do quarto escuro: “como,
portanto, não conservaria o mito de Cinderela todo o seu valor? Tudo encoraja ainda
a jovem a esperar do ‘príncipe encantado’ fortuna e felicidade, de preferência a tentar
sozinha uma difícil e incerta conquista.
Mais à frente, o narrador diz que “os pais desistiram do menino e deixaram ele
ser o que quisesse” (TRAJANO, 2015, sem paginação, v. 3) então, a criança se sente
livre e é ilustrada com suas tradicionais flores no cabelo, os lábios estão borrados com
batom vermelho e em suas orelhas, há brincos vermelhos.
Na última página da obra, a ilustração mostra o menino com suas flores no
cabelo (em nenhum momento ele as tira), com uma bolsa na mão direita e a mão
esquerda está estendida à uma menina, já o narrador nos diz “até o dia em que
mostrou a todo mundo ser um menino como todos queriam, e pegou na mão da
menina mais bonita da escola” (TRAJANO, 2015, p. 23, v. 3). Em primeiro lugar, é
necessário apontar que a família (sociedade) era contra a esse comportamento fora
do normal, haja vista que o pai trancou seu filho em um quarto escuro como um castigo
por sua diferença. Vendo que o menino não “se consertava”, a família desistiu e deixou
ele ser o que bem entendesse. No final, o texto leva-nos a crer que o menino retornou
à matriz heterossexual, já que o menino deveria ser o que todos queriam, ou seja,
menino, pois estava de mãos dadas com uma menina. Mas a ilustração, ao contrário
do que demonstra o texto, nos mostra um menino com flores no cabelo e uma bolsa
na mão direita, o que nos permite dizer que o menino realmente possui uma
orientação heterossexual, mas uma identidade de gênero feminina, por sinal, muito
bem pensada pela autora.
Em uma leitura inicial, a narrativa nos leva a crer que a criança teria uma
identidade assumidamente homossexual (ou será nossos preconceitos falando?),
mas o final nos surpreende, pois a criança é heterossexual com uma identidade sexual
diferente.
Considerações finais
Ao retomar o título desse artigo, Crianças (in)visíveis, crianças que diferem da
norma heterossexual são visíveis, mas, ao mesmo tempo, invisíveis. Como visto
anteriormente, as crianças se misturavam aos adultos nos jogos, nos trabalhos e
conviviam com eles lado a lado, mas ao se criar a categoria “infância” é posto um
nítido muro entre crianças e adultos. As crianças por sua vez, são comparadas aos
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anjos e sendo “assexuadas”, devem ser protegidas de qualquer assunto relacionado
à sexualidade.
Mas é necessário dialogar, pois como vimos em Meu nome social é Dulce Maria
(2015) e Um menino meio assim (2015) existem várias infâncias e, porque não dizer,
várias infâncias sexuais. A alteridade sexual surge nas entrelinhas das obras quando
essas crianças sofrem bullying tanto na família quanto na escola, espaços que
deveriam protegê-las, aceitá-las e orientá-las. O bullying, como violência simbólica,
não deixa de ser uma forma de tentar impulsionar os sujeitos a se enquadrarem nas
normas padrões, no caso dos meninos das obras, na norma padrão heterossexual.
No livro Meu nome social é Dulce Maria (2015) há um garoto que aceita a diferença e
busca entender o outro através do diálogo enquanto em Um menino meio assim
(2015), a autora mesclou texto e imagem para mostrar a diferença sexual de um
garoto.
Ambos os livros são importantes ferramentas para se trabalhar a alteridade
sexual e utilizadas no contexto escolar, são literaturas que podem levar às discussões
sobre a diferença humana, preconceitos e as dificuldades que algumas crianças
passam por serem diferentes das demais.
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TRAÇANDO O PERFIL DO LEITOR: UMA PROPOSTA DE MEDIAÇÃO DE
LEITURA
Sandra Beatriz Salenave de Brito
(IFSul Camaquã)
Elisângela Mota Pires
(IFSul Camaquã)
Um pouco de tudo
O Instituto Federal Sul-rio-grandense Campus Camaquã oferece educação
profissional e tecnológica a mais de 600 alunos, na modalidade Ensino Médio
Integrado (Médio/Técnico), subsequente (apenas técnico para quem já possui o
Ensino Médio), Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e
Especialização em Práticas de Ensino: Educar pela Pesquisa. É uma escola com nove
anos de existência, que atinge estudantes de pelo menos treze municípios vizinhos.
A história de nosso projeto começou no ano de 2015, em que no mês de abril,
os alunos Felipe Bartz, Mariana Paim, Alice Duarte e Thalisson Danelon procuraram
a professora de Língua Portuguesa e Literatura Sandra Salenave e propuseram fazer
uma pesquisa que falasse sobre a importância da leitura para os alunos do Ensino
Médio Integrado. Foi assim que, partindo da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil
3, começamos a refletir sobre como se pode formar um leitor jovem.
Por meio de conversas informais com os alunos, muitos afirmavam aos
pesquisadores que não tinham tempo ou vontade de ler. Os estudantes do projeto
tentavam incentivar o interesse pelo tema, argumentando que a prática da leitura
possibilitaria a expansão do vocabulário, a diminuição de erros ortográficos, a
ampliação de argumentos e da criatividade na escrita, o aumento da imaginação e da
criatividade.
No entanto, a realidade parecia estagnada, e tivemos a ideia de mensurar como
era realmente a nossa realidade de leitura. O objetivo maior era que, conhecendo o
cotidiano de leitura dos alunos dos cursos Integrados, conseguiríamos traçar o perfil
do leitor do Campus Camaquã/2015 e, a partir dos resultados, planejar e executar
ações que incentivassem o ato de ler dentro do Campus.
Dessa forma, a metodologia desta primeira fase do projeto consistiu na
aplicação, no final do primeiro semestre de 2015, de um questionário online que foi
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aplicado nos Laboratórios de Informática, atingindo 90% do corpus selecionado. Os
dados foram analisados, tabulados e expressos em gráficos, e mostraram que
naquela época não havia preferência por gênero literário; idade, sexo, curso e ano do
curso não influenciavam no hábito da leitura; preferia-se o livro impresso e lia-se um
ou nem um livro por mês, entre vários outros dados.
A partir dos resultados, começamos a realizar diversas intervenções, como a
página no Facebook (https://www.facebook.com/leitorifcamaqua), o canal no YouTube
(TP Leitor), encontros mensais do Clube do Livro, revitalização do mural da biblioteca.
Também realizamos a I Semana Literária, que contou com palestras e oficinas
interdisciplinares, relacionando a Literatura a várias áreas do conhecimento, como
exatas, biológicas, humanas, disciplinas técnicas e, também, linguagens.
Além disso, realizamos, durante a I Semana Literária, a I Gincana Literária com
atividades como a personalização de uma geladeira literária para arrecadação de
livros, pedágios literários e a ação #EspalheLeitura com apoio da fundação A
TABA/SP. Todas estas atividades conseguiram aproximar livros e leitores, mas nesta
época ainda não tínhamos o apoio de nossa biblioteca escolar.
Na verdade, o que fazemos é sempre buscar novas formas de incentivo, e
tentar unir mediadores de nossa comunidade e região. Nenhuma atividade é
extremamente inovadora, certamente já foram feitas em diversas escolas, de múltiplas
formas, mas estamos sempre pesquisando, buscando novas estratégias, participando
de feiras científicas, procurando artigos, ações. E foi assim, que os anos de 2016 e
2017 serviram para ampliar o nosso repertório.
Nesse espaço de tempo, criamos o Luau literário, em que unimos poemas e
músicas ao contato à natureza, em uma sexta-feira de verão. A ocupação literária,
que tem uma dinâmica parecida com a do luau, em que cada um chega com um texto
ou uma música (autoral ou não), e dialogamos sobre o que acabamos de escutar. A
ocupação ocorre durante o dia, preferencialmente, durante a nossa Feira de Ciências.
Em 2016, realizamos a 1a Edição do Literacriando: caminhos para ler o mundo,
que era um curso presencial de extensão com a carga horária de 40 horas, que
pretendia discutir com bibliotecários e professores as ações cotidianas de suas
escolas para à promoção da leitura. O curso discutiu sobre a Hora do Conto, o Clube
do Livro, Teatro, Poema, Música, Séries, Filmes, Tecnologias, tudo em prol da
literatura.
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Sempre tivemos a ideia de repetir este curso de maneira online, e esperamos
que seja possível em 2020. No ano de 2016, a partir do Literacriando, iniciamos a
nossa primeira parceria, que foi desenvolvida com a Câmara Rio-grandense do Livro,
que conjuntamente organiza o Encontro de Práticas de Mediação de Leitura Literária
na Feira do Livro de Porto Alegre, que em 2019, atinge sua 3a edição. Nestas três
edições já passamos por diversas temáticas como sustentabilidade, HQs, literatura
LGBTq, leitura em língua estrangeira, leitura e inclusão, leitura e mídias sociais, entre
tantas outras.
Todos os resultados da pesquisa e das ações promovidas em 2015 e 2016
geraram a demanda por parte da comunidade que começou a solicitar visitas nas
escolas, palestras, oficinas, parcerias, sugerindo que o Clube do Livro fosse ampliado,
assim como a repetição da Semana e da Gincana Literária. Da mesma forma, muito
professores externos demonstraram interesse em poder desenvolver as ações do
projeto em suas escolas. Foi assim, que surgiram nossa segunda parceria com as
escolas: Escola Municipal de Ensino Fundamental Marina de Godoy Netto, em que,
devido à nossa proximidade geográfica, tentamos incentivar o hábito de ler entre os
jovens dos anos finais; e o Colégio Estadual de Ensino Médio Sete de Setembro, pois
assim como a nossa escola possui muitos estudantes secundaristas, podemos trocar
ideias e abordagens, trabalhando conjuntamente.
Atividades do projeto que eram desenvolvidas no contraturno, também
passaram a ser desenvolvidas dentro da sala de aula, como a gravação de resenhas
literárias, desafios literários em formato de gincana, espalhar textos literários pelos
diversos espaços do campus, saraus de textos autorais.
Como a leitura pode ser realmente incentivada para o público jovem?
Sabemos que, no que se refere à legislação, também tem crescido o número
de leis que incentivam a leitura dentro e fora da escola, como explicam Barbosa e
Noronha (2014):
- PNBE – Lei 12224/2003: prevê a criação de bibliotecas em todas as
instituições de ensino do país com livros, materiais videográficos e demais
documentos de pesquisa, com pelo menos um título para cada aluno matriculado;
- PNLL – Lei 10753/2003: trabalha com a democratização de acesso ao livro,
através da formação de mediadores para o incentivo à leitura.

989

- Programa Pró-Letramento – voltado às séries iniciais pretende, através da
formação de professores, aprimorar a aprendizagem relativa à leitura e ao raciocínio
lógico-matemático.
- PNLD – provê livros didáticos às escolas públicas de Ensino Fundamental e
Médio, assim como acervo de obras literárias, complementares e dicionários.
Apenas leis se tornam insuficientes para suprir tal necessidade, necessitamos
também de ações e de pessoas que incentivem o hábito de ler. Os resultados de
nossa pesquisa evidenciam que os alunos do ensino integrado do campus possuem
diversas formas de acesso ao livro, seja através de empréstimos de amigos, de
bibliotecas, aquisição ou online. No entanto, sem um mediador que estimule a prática
de ler, nada adiantará ter o material e não o utilizar. Por isso, desenvolvemos há quatro
anos estas ações, que enquanto proposta de extensão, ao mesmo tempo, oferta
formação de professores e mediação de leitura, pretendendo, assim, auxiliar a suprir
essa necessidade que a própria comunidade aponta: a aproximação dos livros de
jovens estudantes.
De nada adianta uma biblioteca abastada e distante de seu público leitor. Por
isso a relevância de ações que estimulem a leitura, já que muitas pessoas leem
apenas por imposição no período em que estão na escola. A ampliação de projetos
de formação de leitores poderia transformar “leitores por obrigação” em “leitores por
prazer”.
A leitura não é um processo natural, como falar, comer, caminhar, é um
processo que é construído socialmente, um hábito atravessado pelo caráter afetivo.
Investir ainda mais na diversidade das bibliotecas, na formação de mediadores de
leitura, eventos, exposições e atividades relacionadas a escritores e obras literárias,
em horários acessíveis à visitação pode ser uma solução para aumentar o número de
leitores.
Um leitor não é gerado em curto prazo, muito menos uma sociedade leitora,
por isso toda iniciativa é válida para a construção de um país leitor. Como diz Juan
Domingo Argüelles: “O que se fortalece ou se constrói com a leitura é a cidadania”
(FAILLA, 2011, p. 217) é um bem comum e deve ser oferecido a todos de forma
igualitária. Não adianta baratear o livro se ninguém compra, ou qualificar bibliotecas
se não há procura.
Diante disso, destacamos a pertinência de presentear as crianças com livros,
visitar livrarias ou feiras de livros, ter à disposição livros em casa e dar o exemplo de
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um familiar leitor. Sessões diárias de leitura no lar e na escola, diálogo e atividades
lúdicas sobre as histórias, em que as crianças possam se apoderar deste
conhecimento na compreensão dos textos são sempre bem-vindos. Quando isto não
ocorre no seio familiar, pode ser oportunizado através de práticas leitoras na escola,
em que o professor pode ser um mediador neste movimento.
A leitura conduz à crítica, garante vivências e práticas sociais, abre os
horizontes através da imaginação, permite experiências enriquecedoras, através da
busca pelo conhecimento, do estímulo à criatividade, ajuda na (auto)crítica. “Um país
se faz com homens e livros” disse uma vez Monteiro Lobato.
Apesar do cotidiano atribulado que a sociedade contemporânea impõe, este
vínculo não pode ser perdido, pois a criança que provoca suas fantasias e sua
imaginação na leitura de histórias infantis, terá maior facilidade em manter este
interesse pela leitura quando for mais velha.
Para que a leitura faça sentido, é necessário que o indivíduo compreenda
aquilo que lê e considere esta ação mais interessante do que investir o seu tempo
com o celular, redes sociais, televisão, ou outras tecnologias tão atrativas.
Além da falta do prazer em ler, existem dificuldades de compreensão, falta de
paciência, entre tantas barreiras a serem vencidas neste processo. Para tanto, é
necessário que o indivíduo seja capaz de escolher um livro que lhe desperte o
entusiasmo, algo que não ocorre com a leitura por obrigação.
Para que a leitura seja aplicada de forma a ser prazerosa, não pode ser
obrigatória ou forçada, precisa ser algo com que o leitor se identifique e se
entusiasme, Zoara Failla (2011) nos diz que com a falta da leitura, acaba-se aceitando
por correto o que se é imposto, sem criticar e buscar saber a verdade e moldar sua
própria opinião, ou seja, é facilmente usado como massa de manobra
Se procurarmos em pesquisas acadêmicas, o número de estudos sobre a
literatura infantil e a mediação de leitura desta faixa etária, é infinitamente maior do
que as que se referem à literatura juvenil. Por isso, cada vez mais, os professores e
mediadores devem pensar em troca de ideias, ações compartilhadas, porque um novo
leitor pode ser formado em qualquer faixa etária da vida. A inovação do mês de
novembro do projeto foi o troca-troca de livros e em dezembro daremos início às
maratonas literárias.
Resultados da pesquisa de 2015/2018: um comparativo
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Na primeira fase da pesquisa, desenvolvida no Campus em 2015, descobrimos
que 94% dos entrevistados considerava a leitura uma atividade importante, mas
apenas 57% a realizava. Se quase em sua totalidade os alunos sabem da importância
desta atividade, por que não a realizam? Depois de quatro anos de projeto, com tantas
atividades desenvolvidas, decidimos que em 2018, já era tempo de reaplicar o
questionário e verificar se nossas ações trouxeram algumas melhorias nos índices de
leitura.
Em 2018, 98,2% dos entrevistados considera a leitura uma atividade
importante, enquanto apenas 20,8% afirma não gostar de ler. Essa ampliação no nível
de leitura aponta para dois caminhos: o nosso projeto pode estar colhendo seus frutos,
assim como as séries finais do Ensino Fundamental também estão trabalhando este
hábito nos seus alunos, por isso eles já chegam no Ensino Médio com ele adquirido.
A pesquisa de 2015 descobriu que, dentre o tipo de leitura realizada, a literária
aparece entre 63% dos entrevistados, e no de 2018, 61,1%. Dessa forma, promover
ações como clube do livro pode ser uma ação de grande estímulo aos discentes. Da
mesma maneira, professores, pais, amigos e familiares influenciavam muito no hábito
de leitura dos jovens entrevistados em 64%, já agora em 2018, a iniciativa própria
recebeu maior destaque (46,5%). Assim, envolvendo toda a comunidade escolar, em
ações efetivas de leitura, poderemos almejar a melhorar a nossa realidade, assim
como já nos propomos fazer através da pesquisa, ampliar as ações aqui detalhadas
e abranger um número ainda maior de leitores, que por iniciativa própria possam
buscar novas leituras e trocar suas experiências.
A maioria dos alunos preferia a leitura literária em detrimento da leitura
técnica/didática, mas o tempo destinado à leitura geralmente não ultrapassava 1 hora
(46%), preferindo a leitura impressa (48%). Havia também uma grande variedade dos
veículos usados como revistas, jornais, sites, redes sociais, livros, histórias em
quadrinhos, bem como uma diversidade de gêneros mencionados: livro didático,
terror, religioso, autoajuda, romance, ficção científica, fantasia, fanfiction, suspense,
notícias, poemas, hobbies, HQs, biografias. E todos estes dados foram mantidos na
edição de 2018, 2a fase da pesquisa.
Em 2015, o local preferido para a leitura foi em casa (53%) e a maioria dos
entrevistados lia por prazer (30%) e muitos alunos liam por indicação dos pais, amigos
e professores (67%), por isso o incentivo das atividades na escola pode ser tão
produtivo, com atividades abertas à comunidade. O assunto era o principal motivo da
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escolha de um livro (27%) e a maioria dos alunos justificava a falta de leitura devido a
ausência de tempo (38%).
O perfil do leitor do IFSul Camaquã 2018 evidencia que 98% dos alunos
consideram a leitura uma atividade importante (aumento de 4%), mas quase 80%
afirma gostar de ler em seu tempo livre (aumento de 23%). A maioria dos alunos segue
preferindo a leitura literária (não houve uma mudança significativa no percentual). O
número de não-leitores, ou seja, aqueles que não liam nem um livro ao mês decaiu,
pois eram 35% em 2015 e 25% em 2018. O índice de leitura, de um modo geral
aumentou, pois todos os dados melhoraram: leitura de 2 livros nos últimos 3 meses
(quase 10%), leitura de três livros (mais de 8%) e mais de três livros (quase 8%). No
entanto, ainda é necessário seguir incentivando a leitura, já que 32% afirma não ler
nada, nem uma única vez por semana.
A variedade dos veículos usados e diversidade de gêneros se manteve
presente. O local preferido para a leitura segue sendo em casa (65%) e a maioria dos
entrevistados lê por prazer (40%). A indicação de outras pessoas segue sendo
importante, mas uma nova alternativa apareceu que foi a iniciativa própria (26%), o
que não interfere na questão da mediação de leitura, pois as ações como o clube do
livro podem trazer sugestões para essas pessoas. Nesse questionário, acrescentouse uma seção para a biblioteca, que é percebida mais como um espaço de estudo do
que para leitura.
Assim, pode-se afirmar que o perfil do leitor do IFSul Camaquã 2018 é aquele
que escolhe o livro através do assunto, lê mais em casa, prefere o texto impresso,
aceita indicações de livros e também lê por iniciativa própria.
Duas grandes mudanças que deram certo de 2015 para cá foram: a nossa
inserção no universo literário juvenil, por meio da associação das narrativas a jogos,
filmes, séries, músicas, vídeos (booktubers) e outras redes sociais; assim como a
estreita relação desenvolvida com a biblioteca. Juntos desenvolvemos diversos clubes
do livro e ações de mediação que buscavam um lado lúdico, como os contos de terror
na biblioteca em comemoração ao Halloween, oficina de marca-páginas, saraus e
outras atividades.
Começamos em 2015, com uma parceria tímida, em que apenas divulgávamos
o acervo da biblioteca, através do uso do mural do projeto, que fica ao lado da mesma.
Mas, assim que a bibliotecária Elisângela chegou ao Campus, pudemos repensar
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juntos diversas estratégias e práticas de leitura dentro e fora da sala de aula (tanto no
IF como nas escolas parceiras).
A importância da biblioteca na formação do leitor
Paulo Freire já discorria sobre a importância de uma biblioteca que seja
realmente viva dentro da comunidade: “A biblioteca popular como centro cultural e
não como um depósito silencioso de livros, é vista como um fator fundamental para o
aperfeiçoamento e a intensificação de uma forma correta de ler o texto em relação
íntima com o contexto”. (FREIRE, p.38).
Desde que se firmou de verdade a parceria com a biblioteca, que passou a
participar, planejar, divulgar e colaborar com todos os nosso eventos a partir de 2018.
Com a chegada de uma nova bibliotecária que promove desafios literários, há uma
aproximação do espaço físico da biblioteca, que está cada vez mais acolhedora e,
que assim, começa a ter cada vez mais curiosos em seu ambiente. Segundo uma
pesquisa desenvolvidas pelas próprias servidoras da biblioteca, o número de
empréstimo e renovações aumentaram em 60% se comparadas as listas de 2017
com 2018. Como explica Failla (2015), são necessárias ações criativas para atrair o
“não usuário”.
Periodicamente a biblioteca realiza exposições literárias e rodas de conversa
com diferentes temáticas, relacionadas principalmente ao respeito à diversidade
humana - encontro de autores em plataformas digitais, mês do livro LGBTQ, Dia
internacional das mulheres negras e caribenhas, empoderamento feminino e
prevenção ao suicídio. Oferece também oficinas de capacitação para uso dos serviços
da biblioteca e de outras ferramentas informacionais digitais.
Promove atividades que favoreçam uma aproximação entre os estudantes de
diferentes cursos, atuando também no combate à evasão escolar. Para tanto
disponibiliza jogos de construção coletiva, quebra-cabeças e jogos de tabuleiro
(acervo de jogos adquirido em 2018).
A biblioteca busca se inserir junto à sua comunidade quando realiza diversas
ações de entretenimento, como a Operação Cupido, já em sua segunda edição
disponibilizando cartões em formato de coração para preenchimento pelos estudantes
e servidores, no dia 12 de junho realiza a entrega com a presença do cupido. A
biblioteca também é parceira para atividades bastante peculiares como a realização
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de um jantar na biblioteca, aos moldes dos grandes banquetes da realeza, as
refeições são saladas de letrinhas e poemas são servidos como sobremesa.
A biblioteca tem desenvolvido tantas ações diferenciadas, e assim,
rapidamente, passou a ser povoada por diversos alunos que usavam aquele espaço
somente para estudo em uma sala silenciosa. Jogos, diálogo, empatia, atividades de
interação, tudo trouxe os alunos para dentro deste espaço, cada vez mais
aconchegante com puffs, estantes em maior destaque, livros sempre à mão, calor
humano e um ombro amigo. Esses foram os principais ingredientes que aproximaram
a leitura da palavra da leitura do mundo, bem como os livros de novos leitores.
A biblioteca da escola perpassa por mudanças de paradigmas, antes vista
como estanque, não participativa no processo de ensino-aprendizagem e muito
distante da realidade de sua comunidade. As bibliotecas do IFSul são signatárias de
uma missão de promover a biblioteca como um espaço democrático, de promoção e
produção de conhecimento acessível a todos, promovendo a inserção social, a
cidadania e o respeito à diversidade humana.
Resultados positivos da mediação de leitura no nosso campus
Sabe-se que o projeto não é o único a incentivar a leitura na escola, muito
menos na comunidade, mas pelo aumento progressivo da procura de outras escolas
em mostrar seus projetos de leitura nas diversas edições da Semana Literária do IF
Camaquã, e assim, unidos, sempre podemos atingir objetivos mais amplos. Na 3a
edição da Semana Literária em 2018, sete escolas expuseram os seus projetos, e em
2019, cinco escolas.
A página do Facebook, assim como o Mural da Biblioteca serve para divulgar
curiosidades sobre a leitura, reportagens, indicações de livros. O canal do YouTube
também tem este propósito, mas vale-se de uma plataforma diferente, mais dinâmica,
que é a imagem, em que é proposto a falar da leitura dentro da própria sala de aula.
Nossa maior dedicação sempre foi o Clube do Livro mensal, uma vez que muitos
leitores frequentam vários meses seguidos, mas sempre se encontra alguém que
participa pela primeira vez. Percebe-se, assim, que esse é um incentivo a quem já lê
com alguma frequência, ou quem lê um gênero específico a seguir buscando novas
obras.
Os cursos de formação que promovemos visam a troca de ideias entre outros
mediadores, sendo estes professores, bibliotecários e até mesmo, outros alunos que,
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passaram a realizar os clubes dos livros nas suas escolas, usando o nosso exemplo
para estimular a formação de outros leitores, com outras ideias e novas atividades.
Também é muito importante divulgar esse trabalho de mediação, assim, a
Semana Literária sempre reserva um espaço para que outras escolas do município,
estaduais e municipais, de Educação Infantil, Ensino Fundamental ou Médio possam
apresentar comunicações orais sobre os trabalhos que estão desenvolvendo para a
criação do hábito da leitura.
É importante que falemos todos os dias sobre leitura, por isso as ações do
pedágio, da geladeira, que estão sempre à disposição, sendo renovadas para que
este vínculo entre livros e alunos se estreite mais a cada dia. Eventos ao longo do
ano também são construídos como o Luau Literário, a Ocupação Literária, em que
músicas, séries, filmes, se unem a narrativas, poemas, contos.
O projeto também voltou-se à sala de aula, uma vez que Gincana e Semana
Literária são atividades já previstas no calendário acadêmico, nos planos de ensino
das aulas de Língua Portuguesa e Literatura Brasileira. Desde 2018, com a formatura
do grupo inicial, outros sete alunos seguem desenvolvendo o trabalho com o apoio de
Sandra e Elisângela.
O grande resultado do projeto é que a leitura se tornou uma célula viva que
segue se multiplicando dentro e fora do espaço do IF, promovendo cada dia maior
interação com a comunidade, efetivando assim, a união entre ensino, pesquisa e
extensão, um dos grandes pilares da nossa modalidade de ensino.
Uma citação muito conhecida de Mário Vargas Lossa é que “um público
comprometido com a leitura é crítico, rebelde, inquieto, pouco manipulável e não crê
em lemas que alguns fazem passar por ideias”. Daí a importância de se construir uma
ponte entre livros e leitores e, neste processo, duas palavras são fundamentais:
mediação e formação.
A ideia que mais tem funcionado é estimular que as escolas parceiras também
montem seus próprios clubes do livro, seu grupo de mediadores que envolva toda a
comunidade escolar. Como já relatado, houve a ampliação da discussão sobre a
literatura desde que o projeto de pesquisa foi implantado em 2015 em nosso campus.
Espera-se com as ações de extensão, seja possível dar seguimento a este debate,
para que a leitura seja incentivada e ampliada dentro de nosso campus e estendida à
toda a comunidade, através da parceria com a escola municipais e estadual tanto no
que se refere à formação de professores quanto às ações de mediação de leitura entre
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os jovens. O impacto potencial que se pretende é o aumento do público leitor, assim
como a análise inicial dos dados da segunda pesquisa já esboçam, que este resultado
possa ser ampliado para além dos muros da nossa escola, uma vez que “O ato de ler
implica na percepção crítica, interpretação e da re-escrita do lido”. (Freire)
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UMA LEITURA DA CORPORALIDADE VERBO VISUAL EM AQUELA ÁGUA
TODA, DE JOÃO ANZANELLO CARRASCOZA
Priscila Miranda Caetano
(Pontifícia Universidade Católica de São Paulo)
O escritor leitor e o leitor escritor
O trabalho com a prosa poética é uma marca recorrente em toda a produção
literária de João Anzanello Carrascoza. Seus escritos apontam para um apurado
trabalho com e na linguagem, revelando-se, o autor, um verdadeiro ourives da palavra.
Natural de Cravinhos, interior de São Paulo, João Anzanello Carrascoza
compõe o grupo dos mais reconhecidos, por diversos prêmios nacionais e
internacionais, prosadores da literatura brasileira contemporânea. É formado em
Publicidade e Propaganda, doutor em Ciências da Comunicação pela Escola de
Comunicação e Arte da Universidade de São Paulo, área em que atuou por pouco
mais de duas décadas, tanto em empresas, quanto como professor da ECA-USP.
Atualmente, junto à docência no Ensino Superior, escolheu dedicar-se à literatura, na
produção e propagação de sua obra nos meios de comunicação, bibliotecas e
espaços culturais em geral.
Em sua trajetória como leitor, o autor relata experiências profundas com o ouvir
e contar histórias; desde muito jovem, interessava-se em escutar, por horas a fio, as
histórias contadas por seu pai. Alguns anos depois, ao buscar as origens destas
histórias, não as encontrou e percebeu que eram autorais, fruto da criação e da
oralidade de seu pai. O escritor relata, então, que já existia uma espécie de legado de
pai para filho, sobre o período da infância e das primeiras “estórias”, Carrascoza nos
diz: “o que me interessa num ficcionista é a forma como ele trabalha a sua ficção.
Como consegue fabular, construir o seu próprio mundo” (2015, p.7).
Com relação à sua fascinação pela leitura, não apenas da palavra, mas do
mundo ao seu redor, o escritor relata que
O ato da escritura surgiu junto com a leitura. Quando aprendi a ler, foi um
deslumbramento. A possibilidade de me enveredar por outros universos. (...)
Minha prosa tem uma abertura para o mundo lírico, não apenas para a estória
em si. Minha narrativa tem a função de ser como o verso. Ela ecoa também
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feito verso. A poesia é a partilha de uma certa vivência, de um certo “eu”. E,
se consigo fazer isso, me encanta mais (2015, p.7).

A experiência literária, na concepção do autor, é um processo silencioso, tanto
no ato de ouvir histórias quanto na leitura dos livros. De fato, a construção do leitorescritor e escritor-leitor se faz neste silêncio. Carrascoza acredita que todo leitor é,
também, um escritor, pois enquanto lê, reescreve a história em si.
Após concluir o ensino básico em Cravinhos, o autor chegou a São Paulo para
estudar Publicidade e Propaganda. Carrascoza, aliás, atesta que o trabalho de um
publicitário é próximo ao de um escritor na criação de narrativas curtas e personagens
marcantes; a alma da propaganda é a história que está por trás dela, visto que alguns
personagens conseguem se fixar por muito tempo na memória do público. Como
publicitário, atuou por duas décadas, unindo duas atividades aprendidas com o pai: a
arte de contar histórias e a arte de vender.
Aos poucos, surgiram oportunidades para realizar visitas às escolas para
contar histórias. Em uma dessas ocasiões, seu texto foi enviado para algumas
editoras. O ingresso na carreira literária ocorre com a publicação de As flores do lado
de baixo (1991), pela editora Melhoramentos. A partir deste momento inaugural,
Carrascoza começa sua carreira de onde o legado de seu pai o deixou, a literatura
infantil e juvenil. Tal ingresso numa grande editora abriu portas para o
desenvolvimento de sua carreira como escritor, permitindo-o lançar-se no múltiplo e
complexo universo editorial.
Em 1994, iniciou sua carreira como contista em Hotel Solidão, publicação à
qual se seguem O vaso azul (1998), Duas Tardes (2002), Dias Raros (2004), Espinhos
e Alfinetes (2010), Amores Mínimos (2011), A vida naquela hora (2011), Aquela água
toda (2012). Em 2016, publicou Diário de Coincidências, Linha Única e Tempo Justo,
dedicando-se à literatura mais voltada às técnicas de micro-contos.
Em 2013, Carrascoza entrega ao público o seu primeiro romance, Aos 7 e aos
40, livro que retrata o encantamento, o desencantamento e o reencantamento do
mundo na voz de uma criança aos sete anos e de um narrador observador a relatar
as vivências do homem que este menino se tornou. No ano seguinte, o autor publica
seu segundo romance, Caderno de um ausente (2014), obra cujo enredo traz as
vivências de um homem, com pouco mais de cinquenta anos, e sua filha recémnascida. O narrador tornara-se pai, novamente, já com idade avançada, experiência
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que o põe a escrever um caderno de memórias, de ensinamentos e reflexões sobre a
vida: legado a ser deixado para a filha, pois a antecipação da ausência futura permeia
seu pensamento.
Em 2017, Carrascoza publica

a Trilogia do adeus, série de livros que

completam um ciclo iniciado por Caderno de um ausente, uma vez que dá voz aos
personagens ainda silenciadas neste romance inaugural. Assim, chega ao universo
editorial Menina escrevendo com o pai e A pele da terra, em que os personagens
Beatriz e Matheus, os dois filhos de João (narrador no primeiro volume da série),
ganham voz e figuram na narrativa a partir de suas perspectivas e experiências, de
filha para pai, de pai pra filho e de filho para neto, completando assim um ciclo
temporal familiar entre os personagens.
Em 2017, o autor publicou Catálogo de perdas, com a coautoria de Juliana
Monteiro Carrascoza, fotógrafa. Nesta obra, os autores estabelecem um diálogo
estreito entre a estética literária e da fotografia, a diagramação e a disposição do papel
simula um álbum de fotografias em que o conto aparece na dobra da frente do papel
e a fotografia na dobra de dentro. O leitor precisa abrir a página, após a leitura do
conto para que a imagem se revele. Nesta obra, palavra e fotografia são
indissociáveis, pois ambas narram as vivências, há um movimento antropofágico na
construção da linguagem a medida que uma absorve a sintaxe e a estética da outra
em sua composição: da captação do instante, na composição dos quadros do que foi
vivido, no contraste entre claro e escuro, entre a palavra e o não-dito, no
distanciamento que o texto e a imagem propõe, a aprofundar uma escrita de perdas.
Em 2019, o autor publicou Elegia do irmão, romance cuja temática trata das
relações familiares e da ressignificação da vida e das ausências que ela nos impõe.
Mais recentemente, o autor lançou Caleidoscópio de vidas, pela editora FTD, cuja
temática reconstrói os ciclos de eterna partida (como o autor os intitula), que contam
a história de três gerações da mesma família.
Ao longo de sua trajetória, como vimos, o escritor recebeu diversos prêmios
nacionais e internacionais, entre eles: o tradicional Prêmio Jabuti com O volume do
silêncio (3º lugar) e Caderno de um ausente (2º lugar); o prêmio da Associação
Paulista dos Críticos de Arte (APCA) com Aquela água toda, obra premiada, também,
como melhor livro juvenil e ilustrador revelação da Fundação Nacional do Livro Infantil
e Juvenil (FNLIJ), recebeu também o prêmio Altamente Reconmendável, pela FNLIJ,
em 2012, e o Prêmio Jabuti, CBL, em 2013. O romance Aos 7 e aos 40 também teve
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seus direitos de publicação vendidos para a editora francesa Anacoana. Alguns dos
contos publicados pelo autor apareceram em antologias na Itália, França, Inglaterra,
Estados Unidos, Suécia, Índia e pela América Latina. Recebeu também o internacional
Prêmio Guimarães Rosa, pela Rádio France.
A corporeidade da escrita em Áquela água toda
Voltamos nosso olhar analítico ao livro de contos Aquela água toda, obra mais
premiada do autor, sua recepção chega ao leitor com um projeto gráfico que se
constrói nas interrelações entre o texto literário e as ilustrações de Leya Mira Brander,
as imagens impressas em papel gordura criam um efeito estético que contribui com a
significação dos contos, cuja temática retrata o encantamento com o mundo no olhar
da infância em narrativas de iniciação às vivências.
A obra em questão não pode ser apreendida sem que o leitor leve em
consideração que estes textos “não existem fora dos suportes materiais [...] de que
são os veículos (...), é preciso lembrar que as formas que permitem sua leitura, sua
audição ou sua visão participam profundamente da construção de seus significados”
(CHARTIER, 2002, p. 61-62). Assim, a ilustração não aparece como um mero suporte
à leitura, como algo que está posto para enfeitar o texto verbal, ao contrário, o trabalho
da ilustradora dialoga com a escrita literária a medida que promove outros efeitos de
sentido para a leitura da obra, incorporando em si elementos como o traço, o papel, a
sombra, a transparência, pormenores que permeiam toda a construção narrativa, na
escrita do verbal e do não verbal, de maneira intersemiótica.
A palavra poética e a ilustração contam as vivências de forma a construir
vínculos entre as histórias, a construir os ciclos do que fora vivido, as chegadas e
partidas, o encantamento, desencantamento e reencantamento com o mundo nos
olhares do menino que sai a ver o mar, da chegada do primeiro amor, da relação
familiar de pai e filho, a apreender o instante presente por meio da memória, a
ressignificar as ausências passadas e futuras e a construir um caminho neste limiar.
Podemos observar estes sentidos na transição na primeira sequência de imagem, lida
na sequência do conto “Cristina”, a narrar a chegada e a partida do primeiro amor...
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Os traços mostram uma conexão entre vários pontos, a compor uma espécie
de círculo, sob o qual está um casal. Podemos verificar estes mesmos sentidos na
composição dos dois primeiros contos da obra, interligados por uma espécie de ciclo
de vivências.
No primeiro conto, título da obra,

o menino conhece o mar e se sente

arrebatado por ele, sente-se feliz por saber que voltará a revê-lo, como no ano
anterior, pois a família decide passar novo período de férias na praia, o narrador a
observar este menino nos diz que “(...) “o menino no mar, outra vez, reencontrandose, como quem pega uma concha na memória”. (2012, p. 7), ao se ver neste instante
inesquecível, o narrador relata “o desconforto de uma alegria superior, sem remissão,
a alegria que ele podia segurar, como um líquido, na concha das mãos”. (2012, p.9).
Ao findar este instante, os olhos do menino se enchem do mar e ele percebe que o
mar existe muito mais dentro dele do que fora, pois as marés em suas águas rasas e
profundas, representam as suas vivências, ainda no raso da vida, a caminho de águas
mais profundas.
No segundo conto, agora em primeira pessoa, o narrador discorre sobre a
chegada de sua prima Cristina, a concretizar o surgimento do seu primeiro amor, pisar
neste novo nível na correnteza da vida traz uma nova aprendizagem e este jovem nos
diz: “conversamos nossas miudezas, nós dois ainda um riozinho, só a nossa história
deslizando (...). Eu sentia febre, uma febre boa que queria continuar sentindo, a minha
vida ali, com a dela, no descuido”. (2012. p. 13). Agora, o casal no meio deste ciclo,
experimenta o mundo por meio da observação das miudezas, pois tudo ao redor deles
materializa este sentimento que os une, a ilustração retrata um barco a chegar,
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pássaros e animais de estimação, depois as rodas de uma bicicleta, e um trem em
sentido contrário, da direita para a esquerda, simulando o movimento de partida, a
futura partida da prima e a sugestão de uma despedida... Então o narrador diz:
[...] inesperadamente, até mesmo para mim, eu a abracei. Trêmula, ela me
recebeu, meio sem jeito. Depois, soltou-se dos meus braços, me deu um beijo
no rosto e saiu correndo. O meu corpo queimava. Atravessei a rua e fui
andando devagar, aquela felicidade – que poucas vezes voltei a sentir –
pulsando forte dentro de mim (2012, p. 16).

Por fim, os dois contos tratam desta iniciação à vida no olhar da criança e da
transição da infância para a vida adulta na conquista do primeiro amor, o ciclo se inicia
e se encerra para se abrir novamente. As imagens são sobrepostas umas as outras,
promovendo o efeito de sombra, como se uma vivência fosse embora para dar espaço
para outras, a sombra do que passou permanece de maneira a ressignificar a memória
do que se vai, como se a vida também deixasse as marcas pelo caminho para nos
constituir enquanto seres transbordantes do nosso próprio Ser.

No decorrer dos contos, o autor continua a retratar estes momentos de iniciação
à vida pelo olhar do indivíduo em direção ao outro de si que o espera no futuro. No
conto “Vogal”, a narradora nos apresenta sua tia Alda, com seu talento de “encantar
com as palavras” (2012, p. 61). A menina conta que, depois de um triste episódio na
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escola, em que foi agredida por algumas colegas, chegou em casa e trancou-se no
quarto. A mãe, sem conseguir superar o silêncio da filha, resolveu chamar sua irmã,
a tia Alda, para conversa com a menina. Quando a tia chega e senta-se mansamente
na cama da sobrinha, ao invés de se sentir acuada, a menina se anima a falar e
percebe que o segredo da tia não estava nas palavras, mas em sua ação silenciosa.
Depois de ouvir as humilhações pelas quais a sobrinha passara, a tia se levanta, pega
um caderno e começa a folheá-lo, como se não tivesse o que dizer. A menina se sente
duplamente triste, como se nem a tia pudesse lhe consolar com suas palavras, sempre
tão prontas. De repente, a tia começa e contar uma história e a comparar a vida com
o alfabeto, dizendo que as vogais eram as letras que nasciam quando os sons saiam
livremente por nossas bocas e as consoantes, por sua vez, criavam obstáculos à
passagem do ar quando as pronunciávamos. Ela compara, então, as pessoas às
vogais e consoantes, algumas nos abrem caminhos, outras se colocam como
obstáculos... A menina começa a pensar em todas as pessoas que conhece e a
compará-las também com as letras, por fim, após a tia Alda contar-lhe um episódio,
quando fora refém em um assalto a um banco e como conseguira convencer os
assaltantes a se entregarem, a narradora conclui: “Não sabiam o que eu descobri,
naquela tarde, com as suas palavras: que ela (tia Alda) era uma vogal. Ela estava ali
para lhes abrir a passagem” (2012, p. 64).
A seguir este conto, inicia-se uma nova sequência de ilustrações, no mesmo
papel gordura, com o trem (que na sequência anterior, está de partida), voltando – da
esquerda para a direita da página. Em seguida, aparece um relógio, letras que se
misturam à borboletas, ferramentas, quadros, uma casa, uma porta se que abre e um
telefone... As sombras de uma ilustração continuam a refletir na seguinte e ao final,
temos o conto intitulado “Chave”. O conto relata um momento importante na vida
familiar: a mudança de uma casa para outra. A chave represente este fechar e abrir
de uma fase da vida para outra, nesta experiência, o narrador nos diz que: “eu
começava a compreender que nada era sempre a mesma coisa, que as mudanças
eram a força motriz do mundo (...), o tempo, a gente não percebe o tempo indo, senão
quando ele já se foi (...), a gente misturando o que fomos ao que seremos” (2012, p.
82).
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Assim, percebemos, a chegada do trem como um recomeço, o relógio e a
passagem do tempo para este novo presente e o vislumbre de um futuro na casa
nova. A vida como um constante processo de transformação, assim como a escrita e
a rememoração do que fora vivido, na borboleta em meio às letras. Podemos retomar
o processo de metamorfose da borboleta, que se transforma de uma larva por meio
de um processo doloroso, um processo de morte e renascimento, assim como a
mudança na percepção deste narrador, o deixar de um lugar de pertencimento para
adentrar em outro espaço, ainda vazio de lembranças e vivências. Podemos ler na
imagem e na escrita este salto temporal, esta história que se constrói a medida que
lemos e suscita novas significações a partir da reflexão que se faz de um processo de
transformação comum à vida, mas que representa perdas, vazios e a instabilidade do
futuro. O conto termina com o adoecimento da mãe e a imagem que fica na memória
do menino, a fechar o ciclo de eterna partida, que permeia toda a obra: “Foi aí que eu
me dei conta, foi aí que eu entendi que, naquele dia, no instante em que a mãe, com
a chave na mão, a alegria nela dos pés à cabeça, no instante em que abria porta da
casa, justo naquele instante, ela estava se fechando para nova vida” (2012, p.85).
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Neste instante, percebemos que texto e imagem se fundem para retratar a
metamorfose da vida, em sua escrita de perdas, o telefone ao final da sequencia
ilustrativa compõe a história a medida que representa a chegada de uma notícia que
fechará uma porta da vida e abrirá um novo mundo para as personagens, um mundo
que se abre a partir da ausência e do vazio, visíveis também na imagem da porta
aberta, cujo efeito nos mostra esse não-lugar, o espaço em branco no meio da página
como um espaço em branco que se instaurará na narrativa, a ser reescrita na abertura
de um novo ciclo, sem a presença da mãe.
Nesta obra, como podemos perceber, palavra e imagem são indissociáveis,
pois ambas narram as vivências e abrem nosso olhar para novas e aprofundadas
percepções. Sobre esta nova experiência de leitura, Ferrara (1981, p. 26) nos mostra
que na arte moderna, “a inter-relação de linguagens surpreende o leitor na sua
ociosidade, obriga-o a suplantar os alicerces da linguagem conhecida [...]. Mais do
que identificar ou ler, exige-se enxergar, reconhecer e participar”.
Nesta perspectiva de leitura, o texto ganha uma nova corporeidade, o que
MacKenzie apud CHARTIER (2002) designa como “the relation of form to meaning”.
Com isto, o texto não é o mesmo, caso este dispositivos de leitura sejam retirados ou
lidos separadamente. Sadokierski denomina tais narrativas como “hibrid novel” ou
narrativas híbridas, uma vez que são obras “in which graphic devices like photographs,
drawings and experimental typography are integrated into the written text. Within
hybrid novels, word and image combine to create a text that is neither purely written
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nor purely visual” 119(SADOKIERSKI, 2010, p. 9). Para o autor, na narrativa híbrida,
a palavra e a imagem se fundem, formando um novo texto, aos olhos do leitor.
Com isto, hybrid text is that which includes elements from different genres or
blurs genre distinctions. 120(BROMLEY, 2014, p. 2). Bromley atesta esta modalidade
estética como a subversão das formas tradicionais de criação e recepção do texto
literário, uma vez que o leitor deve dispor de novas estratégias de leitura, uma leitura
ativa, que não recebe a informação, mas constrói a obra juntamente com o autor, ou
como Carrascoza nos diz: reescreve a história em si.
Linhas finais
A experiência de leitura com a obra Aquela água toda (2012) nos faz refletir
sobre a concepção do livro como forma de arte, como artefato, como nos faz pensar
Júlio Plaza. O livro como objeto de arte deve aguçar nossa percepção para uma nova
estética de escrita e de leitura, que se constroem em processo e estão
constantemente abertas para novas significações. O livro, assim, não se encerra em
si mesmo, não trata de uma temática apenas, não tem uma grande história para
contar, não possui um final fechado e não pretende dar uma resposta final para as
vivências e para o ser no mundo, estes livros tratam dos miúdos da existência, de
detalhes ínfimos do cotidiano capazes de nos desautomatizar e nos humanizar. O livro
está em constante processo de construção e significação, assim como o homem, no
contexto pós moderno, caótico e fragmentado, repleto de nascimentos e despedidas,
de ciclos de eterna partida.
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A INTERMEDIALIDADE NO LIVRO INFANTIL ARTE – METÁFORAS DA VIDA DE
ELIA RAMALHO – UMA LEITURA INTERATIVA PARA CRIANÇAS
Elaine Cristina de Jesus Santos
(Universidade de Coimbra – Depto. de Letras)
“A compreensão da arte é mesmo coisa para criança.”
(Eduardo Sá)
Resumo
O presente trabalho visa analisar o livro infanto-juvenil Arte – Metáforas da Vida
da escritora portuguesa Élia Ramalho. Élia é artista plástica e doutoranda em
Materialidades da Literatura pela Universidade de Coimbra, Portugal. Nessa obra ela
apresenta diferentes produções artísticas e literárias numa linguagem acessível ao
vocabulário infantil. É essa junção de estilos artísticos que nos chamou a atenção para
analisar a obra pelo viés da intermedialidade, já que o livro propõe esse cruzamento
entre as artes plásticas e a literatura.
Palavras-chave: Intermedialidade – Literatura Infanto-juvenil – Interartes – Elia Ramalho
– Arte Metáforas da Vida – intertextualidade.
Introdução
A contemporaneidade possibilita diferentes meios de interação com o texto
literário. O livro deixou de ser visto como um objeto estático e pode apresentar-se de
modo interativo, principalmente quando se busca atrair o público infantil. Pensando
nesse contexto, resolvemos fazer uma análise intermediática acompanhada de uma
proposta de atividade interdisciplinar do livro infanto-juvenil Arte – Metáforas da Vida
(2018) da escritora e artista plástica portuguesa contemporânea Élia Ramalho,
lançado pela editora PalavraPintada, Portugal.

Por intermedialidade, entendemos

todo tipo de relação que pode ser estabelecido entre diferentes media autônomos.
Partindo de tais teorias, o livro de Élia traz uma proposta criativa ao misturar literatura,
artes plásticas, música, decalques, jogos, legos, para apresentar figuras importantes
da literatura portuguesa como os poetas Fernando Pessoa e Sophia de Melo Breyner;
pintores renomados como Van Gohg e Frida Kalo; a cantora contemporânea brasileira
Adriana Calcanhotto; além de deixar várias dicas de sites para acesso a vídeo-jogos
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e museus on-lines. A obra, portanto, possibilita o desenvolvimento de um trabalho
transdisciplinar ao buscar essa relação interartes. Seu caráter intermediático
possibilita uma maior integração do leitor com diferentes estilos artísticos. No caso de
Arte – Metáfora da Vida, sua leitura propicia à criança uma participação (cri)ativa, visto
que há espaços para produção do próprio leitor, o qual passa a ser co-autor do texto.
Todas essas técnicas contribuem para um maior envolvimento da criança não só com
o texto literário, mas também com outras artes.
Análise da Obra
O livro Arte – Metáforas da Vida é uma obra com pequenas histórias contadas por
meio de desenhos, decalques, brinquedos e músicas. Na nota introdutória, a autora faz
um questionamento sobre o “brincar”. Por que as crianças brincam? Segundo o
estudioso português Eduardo Sá, “sempre que reparamos na forma como as crianças
brincam, é tocante a seriedade com que o fazem e o jeito – quase infatigável – como se
entregam ao brincar. É claro que de forma intuitiva, percebemos que o brincar lhes faz
bem.” (s/p) Ainda nas palavras do professor, “brincar é aprender. Na verdade, sempre
que uma criança brinca corresponde à curiosidade. Aproxima-se. Toca. Mexe.
Desmancha. Reconstrói. Liga. Intui. Compreende.” (s/p)
Com base nessa concepção, podemos dizer que Arte – Metáforas da Vida constrói
essa relação entre brincar, criar e aprender. A proposta da autora é propor ao público
infantil, de modo interativo, a apreciação de diferentes obras artísticas e literárias sempre
acompanhadas de uma breve explicação sobre o artista selecionado e o porquê de sua
escolha. Ela chama a atenção para pormenores e, em determinados momentos, abre
espaço para a criação livre por parte dos leitores, já mais conscientes a partir das histórias
narradas.
E assim, as diferentes histórias vão sendo contadas, através de imagens, paisagens,
literatura, arte visual, música, etc, numa proposta interdisciplinar. Percebemos que o livro
busca uma interação entre diferentes estilos artísticos/literários, o que dá a ele um caráter
intermediático. Foi a partir dessa percepção que resolvemos abordar a obra, por acreditar
que essas múltiplas relações interartes é uma maneira de levar a criança a um maior
envolvimento e conhecimento da literatura e da arte, numa proposta interativa, visto que
em vários momentos o leitor é convidado a também fazer parte da produção.
Por intermedialidade, entendemos esse cruzamento de fronteiras entre diferentes
artes. O termo intermedialität surgiu em 1983 nas investigações acadêmicas alemãs por
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Aage A. Hansen-Löve. O interesse pelo assunto levou a novas publicações e pesquisas,
como a criação de um centro de estudos sobre intermedialidade na Universidade de
Montréal no Canadá, o CRI (Centre de Recherche sur l’Intermedialité); o qual, além de
promover conferências e palestras, deu origem à Revista Intermediálités, disponível on-line
a partir de 2003. Nomes como Werner Wolf, Jurgen Miiler, Agnes Petho, Irina Rajewesky,
Ginette Verstraete aparecem como referências quando se fala sobre o assunto. Podemos
dizer, no entanto, que este ainda é um campo de investigação recente.
Segundo Werner Wolf (2005), inicialmente o termo pode ser confundido com
intertextualidade, principalmente se for utilizado de forma genérica. Porém a
intermedialidade é heteromedial, visto que estabelece relações entre diferentes media;
enquanto a intertextualidade é homomedial. A intermedialidade, portanto, inclui não
somente vários gêneros e/ou grupos de textos, mas também envolve sistemas semióticos
autónomos como: linguagem verbal, cinematográfica, pintura, música, entre outros
artefatos, como performances, instalações, etc. É o que ocorre com a obra aqui estudada,
não apenas gêneros literários se misturam, mas outros sistemas semióticos se interligam
para compor o contexto.
Dessa forma, a intermedialidade é considerada uma transgressão de fronteiras entre
media

convencionalmente

distintos,

compreende

as

relações

"intra-"

e

"extra-

composicionais" com diferentes meios de comunicação. Na visão de Wolf (2005): “A
designation that includes not only various genres and groups of texts but also artefacts,
performances, installations, and so on.” (p. 252) Os estudos intermediáticos, portanto,
possibilitam o diálogo com os estudos interdisciplinares.
Para Carlos Reis (2018) “a intermedialidade abre caminho ao desenho de nexos
dialógicos muito fecundos entre literatura, ópera e pintura, entre cinema, teatro e romance,
entre poesia e música, etc” (p. 220). Assim, o termo surge em áreas de estudos onde
convergem diversas interdisciplinaridades, pode ter diferentes pontos de partida, o que vai
depender do referente tido como base, como por exemplo, é possível se buscar relações
intermediáticas entre diversos suportes comunicativos, como a relação entre pinturaretrato; teatro-música; música-cinema; cinema-teatro; literatura-cinema; pintura-literatura,
cinema-novela, em suas variantes inter-relacionais. A intermedialidade torna-se, portanto,
um novo campo epistemológico, um objeto de estudo autônomo e dinâmico, relacionando
diversas linguagens em diferentes práticas e suportes comunicativos, o que amplia esse
diálogo interdisciplinar.
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Na obra selecionada para estudo, ficam claros esses momentos de intersecção entre
as artes, pois o livro perpassa por diferentes media. É importante ressaltar que quando nos
referimos à media, não falamos somente de media contemporânea, mas também das mais
antigas.
O livro surge como uma ideia de contar o processo criativo de um dos quadros da
autora (ANEXO 1), composto por uma variedade de componentes que vão desde a
bricolagem, frases, à colagem de objetos como legos, tênis ou bonecos.
É possível observar, já no início do livro, uma relação estabelecida entre a História
da Arte e a História de Portugal na descrição da famosa “Janela do Capítulo” em estilo
manuelino, construção do Convento de Cristo na cidade de Tomar. A autora apresenta uma
pequena contextualização da decoração representada na janela, a qual remete ao período
dos grandes descobrimentos portugueses e, por fim, traz uma proposta de criação de uma
“história com imagens”.
O discurso apresentado relembra as histórias contadas para crianças, numa
linguagem muito próxima da oralidade e do universo infantil, como podemos constatar: “Há
muitos anos, no tempo dos pais dos teus avós, os brinquedos eram feitos de madeira,
bonecos e carros, por exemplo.” (p.26) E assim ela vai discorrendo sobre suas brincadeiras
com legos, como surgiram tais brinquedos e propõe que a criança construa um quadro
colando as peças de legos, como forma de criação livre. Nesse momento, há imagens da
parte do quadro em que os legos são utilizados e a frase: “Palavras encaixam como legos”.
(p.32)
Na sequência, é feita a apresentação de um artista plástico português, Júlio Pomar,
e novamente o tom é de conversa com o leitor: “Vou contar-te um pouco sobre ele...” (p.39),
nas páginas que seguem são apresentados o retrato do pintor juntamente com uma de suas
obras, parte também componente do quadro.
O próximo passo é levar as crianças a conhecerem a famosa escritora portuguesa
Sophia de Mello Breyner, sua trajetória e a temática de seu livro O Cavaleiro da Dinamarca.
A proposta de criação nesse momento é a ilustração de algum país de Língua Portuguesa,
já no livro há uma página em branco para a produção artística da criança.
Nas próximas páginas aparecem o conceito de arte tradicional por meio do exemplo
dos tecidos típicos de Timor Leste – os “tais”. A proposta é que as crianças “confeccionem”
seus próprios “tais” na página seguinte. Depois, autora apresenta a tradição dos bonecos
de cerâmica portugueses produzidos pela ceramista Rosa Ramalho, a qual ficou bastante
famosa não só na cidade de Barcelos, onde morava, mas também em todo o país após ter
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sido convidada para dar aulas na escola de Belas Artes em Porto. A sugestão de atividade
após essa história é para que as crianças confeccionem suas próprias esculturas com
massas de modelar.
Vamos percebendo, portanto, que a criança tem participação ativa na leitura, ela não
é só expectadora do texto, mas sim é posta para também experimentar esse processo de
criação artística. Essa visão de que o leitor também interage com a obra é bastante
explorada pelos teóricos da Estética da Recepção. Segundo Silva e Paz (2014), ao citar os
conceitos de Jauss, revelam que uma história da arte é “fundada nas perspectivas do sujeito
produtor e do consumidor e na sua interação mútua, vendo a obra de arte no horizonte
histórico de sua origem, função social e ação no tempo.” (p.02). É o que ocorre com a obra
aqui explorada, a proposta é que se faça esse caminho transitório entre o texto e seu leitor.
Dando continuidade à apresentação do livro, o próximo passo é levar ao público-alvo
a pintura de três artistas famosos: Frida Kahlo, Vicente Van Gogh e Pablo Picasso, com
propostas para produção artística, respectivamente, de um autorretrato, um quarto e uma
pintura cubista. Nessa parte da história, aparecem links de sites de museus espalhados
pelo mundo para que a criança possa acessar e conhecer. Isso poderá propiciar o
desenvolvimento do próprio gosto artístico do leitor; visto que, por meio de observações
livres, a criança poderá fazer suas próprias escolhas a partir de suas reações e impressões
diante da obra de arte.
O livro, no entanto, não fica apenas nas obras clássicas, há uma transitoriedade
entre o clássico e o contemporâneo, pois os jogos virtuais e os softwares de arte digital
como o ArtRage aparecem também como propostas pedagógicas para as crianças criarem
suas próprias pinturas virtuais.
Por fim, a autora passa pelo universo musical por intermédio da canção “Esquadros”
da cantora brasileira Adriana Calcanhotto, também professora de música na Universidade
de Coimbra em Portugal, curso do qual a escritora Élia fez parte e pode ter um contato mais
direto com ela. A autora retrata em poucas linhas a trajetória musical de Calcanhotto e traz
como indicação um site onde a criança poderá buscar maiores informações sobre vida e
obra da cantora. A proposta nesse momento é de que o leitor faça desenhos a partir das
letras das canções. A última página do livro apresenta o quadro todo, o qual foi fragmentado
nas diferentes partes acima citadas, o que pode propiciar ao leitor o passo a passo do seu
processo criativo.
Por meio dessa breve explanação, pudemos verificar que o livro Arte – Metáforas da
Vida apresenta o universo artístico e literário de modo muito pessoal, por meio das
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impressões e gostos particulares da escritora Élia Ramalho. A obra perpassa por diferentes
media e vai além do conceito de interartes, já que engloba também os media virtuais como
vídeo-jogos, sites, softwares. Desse modo, a intermedialidade representa essa mistura de
estilos aparentemente autônomos, mas que imbricados, ganham novos contextos.
Seria difícil classificar o gênero textual do livro Arte – Metáforas da Vida, pois é uma
combinação de arte, literatura, cultura popular; mas também pode ser visto como uma
contação de histórias para crianças pela maneira como se apresenta. Por outro lado,
podemos ainda dizer que é um material com fins pedagógicos, já que oferece diferentes
propostas de atividades. Sendo assim, essa incógnita de gênero, essa mescla de diferentes
estilos que o faz tão inovador e contemporâneo, e talvez por isso atenda à expectativa
desse público infantil nascido na era da tecnologia. É nessa intersecção de diferentes artes
que se convergem num mesmo “quadro” que a obra ganha o efeito intermediático, como já
mencionado. Em nossa visão, portanto, o livro de Élia Ramalho é um convite não só às
crianças, mas também a pais e professores para adentrar de forma lúdica e simples nesse
Universo fascinante da arte e da literatura.
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Anexo 1: Quadro – Élia Ramalho

OBS: Essa é a última página do livro onde a autora projeta seu quadro completo, foi
o processo criativo dessa obra que deu origem ao livro Arte Metáforas da Vida.
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A REPRESENTAÇÃO DA LITERATURA AFRO-BRASILEIRA NO MANUAL
DIDÁTICO DE LÍNGUA PORTUGUESA: AVALIAÇÃO E PROPOSTA
ALTERNATIVA
Vanderléia da Silva Oliveira
(UENP, FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA)
Lucas Breda Magalhães
(UENP- FUNDAÇÃO ARAUCÁRIA)
Para início de conversa
O processo de escolarização da literatura é objeto de discussão há muito tempo
no âmbito acadêmico, sobretudo no campo da formação continuada de professores.
Todavia, não é incomum observar certas contradições entre o que os estudos
propõem e a efetiva prática no trato com o texto literário no espaço escolar. A Lei n.
11.645/2008, por exemplo, estabelece a obrigatoriedade do estudo da história e
cultura afro-brasileira e indígena no Ensino Fundamental e Médio em instituições
públicas e privadas. Após uma década de sua sanção, convém analisar sua
aplicabilidade nos manuais didáticos disponibilizados pelo Programa Nacional do
Livro e do Material Didático (PNLD) para a escolha dos docentes da rede pública,
verificando-se práticas efetivas.
Tomando-se, a propósito, dados obtidos por meio da análise do segundo
volume do livro didático Português contemporâneo: diálogo, reflexão e uso, de Cereja,
Vianna e Damien (2016), do Ensino Médio, verificou-se que o manual em análise
avança na defesa de uma educação étnico-racial, em diálogo com a legislação
vigente, embora haja muito a ser ampliado e aperfeiçoado em relação ao tema
analisado. As questões levantadas são analisadas a partir dos pressupostos
abordados por Dalcastagnè (2012), Godoy (2018), Silva (2001) e Ribeiro (2017),
Candido (1995; 2002), Bernardes & Mateus (2013), Cosson (2009; 2013) Ceia (2002),
dentre outros estudiosos. Em contraponto ao proposto pelo manual didático, como
reflexão sobre uma prática que contemple o processo de educação literária, propõese a abordagem do texto “Quantos filhos Natalina teve?”, de Olhos D’água (2016), de
Conceição Evaristo, tendo em vista que ele expressa a representação de indivíduos
historicamente marginalizados, inserindo-se numa importante linha de força da
literatura brasileira contemporânea, além do fato de que, sob a perspectiva do
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letramento literário, oportuniza a reflexão sobre o lugar e a potencialidade dessa
produção na formação do sujeito leitor em espaço escolar.
Pensar Literatura
Não restam dúvidas de que a literatura possui força (trans)formadora.
Entretanto, torna-se sempre necessário (re)afirmá-la como direito indispensável para
a formação do homem. Nas últimas décadas houve um considerável aumento no
campo de pesquisa sobre o processo de escolarização do texto literário e a formação
de professores, bem como sobre metodologias para um efetivo trabalho com o objeto
literário em sala de aula. Paralelo a esse processo ocorreram alterações nos
documentos oficiais que regem a educação no país. Observa-se, portanto, que a
preocupação com a literatura em ambiente escolarizado se faz presente no âmbito
das políticas públicas e do universitário, que passou a (re)pensar e refletir sobre a
educação literária no século XXI.
Pensar a literatura hoje é, pois, compreender que ela passou por inúmeras
transformações, ficando não mais restrita aos moldes tradicionais de concepção sobre
o literário, seja nos seus aspectos de produção, compreensão, circulação, até mesmo
sobre a crítica que os envolve. É importante considerar que a literatura passou a
ganhar contornos advindos de automatizações que funcionam. Atrelado a esse
aspecto, está a segunda observação: o mercado passou a exercer não apenas um
influente poder sobre a literatura, mas ditar boa parte das regras sobre sua produção,
pois ela pode ser encomendada e possuir, também, qualidade. Por fim, ela deixou de
ser produzida por um restrito grupo de escritores, pois é perceptível a presença de
novas vozes, a de sujeitos marginalizados que ocuparam seu espaço na cena literária,
assim como a crítica literária passou a incorporar esses textos em suas análises.
É necessário afirmar que nenhuma mudança ocorre de uma hora para outra.
Por muito tempo a produção literária se vinculou a apenas um gênero, uma classe
social e uma orientação sexual, porém, nas últimas décadas, ela passou a adquirir
novos tons, cores e representantes. Portanto, grupos marginalizados alcançaram um
lugar de destaque no cenário da literatura brasileira contemporânea, tornando-se
escritores e personagens desempenhando papel protagonista no campo da produção
cultural. A exemplo, a literatura brasileira produzida por escritores negros,
denominada de literatura negro-brasileira, encontra-se no meio dessa ascensão que
tem se dado desde a década de 1960 com a publicação de Quarto de despejo, de
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Maria Carolina de Jesus, mas que se consolida a partir da publicação dos Cadernos
Negros. É notório que há escritores negros já concebidos e consagrados como
cânones indiscutíveis para a literatura nacional, Cruz e Souza, Lima Barreto, até
mesmo Machado de Assis exemplificam este fato. Por outro lado, outros nomes foram
apagados e invisibilizados, seja pela crítica literária e/ou pelos leitores da época.
Nesse contexto, a Lei 10.639/2003 pode ser vista como uma conquista fruto da luta
de movimentos sociais, em especial do movimento negro, visto que torna obrigatório
o estudo da cultura e da história afro-brasileira e indígena no Ensino Fundamental e
Médio. Entretanto, mesmo após uma década de sua sanção, se faz necessário refletir
sobre estratégias metodológicas para garantir sua aplicabilidade. Afinal, a presença
da história e cultura africana está, na maioria das vezes, ainda restrita aos dias de
comemoração da Consciência Negra, por exemplo. Apesar de não ser a tônica deste
estudo, vale ressaltar que a lei referida foi complementada pela Lei 11.645/2008, que
acrescentou o estudo da história e cultura indígena.
Tateando o terreno
Sob o contexto referido, buscou-se uma abordagem sobre a leitura literária no
Ensino Médio entendendo-o como um espaço importante para debate e reflexão
quanto à presença da Literatura Afro-brasileira.

Em

nível

de

pesquisa

quantitativa e qualitativa, de base bibliográfica, com análise de conteúdo, foram
utilizados referenciais teóricos ligados à Educação Literária, ao Letramento Literário,
ao contexto e estudos sobre linhas de força da produção literária contemporânea, com
foco na Literatura Afro-brasileira e Negro-brasileira, discutidos por Alves (2010),
Candido (2017), Cuti (2010), Dalcastagnè (2012), Duarte (2010; 2011), Godoy (2018),
Silva (2001) e Ribeiro (2017), dentre outros.
Na primeira etapa realizou-se, no Núcleo Regional de Educação de Cornélio
Procópio, Pr, um levantamento a respeito dos manuais didáticos de Língua
Portuguesa para o Ensino Médio adotados nos colégios ligados ao referido NRE.
Segundo o levantamento, apenas o livro Português Contemporâneo: diálogo, reflexão
e uso, de Cereja, Vianna e Damien (2016) era utilizado. Para a segunda etapa, deuse a entrevista com as 3 professoras, sendo uma delas do Colégio Estadual Zulmira
Marchesi da Silva, a segunda do Colégio Cristo Rei, e a terceira do Colégio Estadual
Monteiro Lobato. A análise dos dados foi apresentada sob forma de comunicação oral
durante II SIDIALE & IV Simpósio ProfLetras da UENP realizado em 08 a 10 de
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outubro de 2018. Da análise das entrevistas encontramos uma dissonância com o
que foi repassado pelo NRE-CP, haja vista que duas obras didáticas foram apontadas
pelas entrevistadas: Português Contemporâneo: diálogo, reflexão e uso, de Cereja,
Vianna e Demien (2016) e Português: linguagens, de Cereja e Magalhães (2016). A
entrevista dividiu-se em três partes: a primeira, relacionada ao perfil das professoras;
a segunda, sobre a escolha e uso do livro didático, e a terceira, a respeito da Lei
11.645/2008.
Passou-se, na sequência, à seleção de um dos volumes dos manuais didáticos
para uma análise aprofundada (ver MAGALHÃES, OLIVEIRA, 2018), definindo-se o
vol. 2 do Português Contemporâneo, pois 2 das 3 professoras o utilizavam. Para
seleção de qual dos volumes do Ensino Médio optou-se pelo 2, haja vista que todas
elas lecionavam para a segunda série na qual ele é utilizado.
A partir da análise, observou-se que as Leis discutidas são fundamentais para
o avanço das discussões relacionadas à educação étnico-racial e antirracista. Além
disso, é possível reconhecer que houve avanços significativos no que se refere à
mudança de perspectiva dos manuais didáticos, uma vez que eles passaram a
incorporar, mesmo que devido a uma obrigatoriedade e de uma forma ainda bastante
tímida, a história e a cultura afro-brasileira, porém ainda há um longo caminho a
percorrer para uma efetiva educação étnico-racial.
Observa-se, então, que, no processo de transformação social, são
fundamentais, para o avanço das conquistas já alcançadas, a manutenção da
resistência emanada pelos movimentos sociais, a participação da Universidade na
formação de profissionais da educação críticos e conscientes, a criação e ampliação
de políticas públicas que promovam a igualdade, o fortalecimento, a defesa e a
valorização da escola pública.
A potência da escrita
Como penúltima etapa do estudo, tendo em vista a entrevista com as docentes
e análise do manual, foi selecionada uma obra literária dentre a produção de
Conceição Evaristo, a fim de reconhecer as tendências em termos de estrutura textual
e temática, optando-se por Olhos D’Agua (2016). Dela, selecionou-se o conto
“Quantos filhos Natalina teve?” para elaboração de uma sequência didática de leitura
literária a partir dos pressupostos abordados por Cosson (2016). A obra é composta
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por dezesseis contos, que, de modo geral, tematizam as inúmeras violências e
desigualdades sociais que assolam o país.
O conto “Quantos filhos Natalina teve?” é um dos mais expressivos da
coletânea referida, dotado de grande potencialidade para o trabalho em sala de aula,
haja vista que oportuniza a abordagem de algumas problemáticas que, apesar de
comporem o berço da nossa sociedade, ainda se encontram em destaque nas
discussões contemporâneas, tais como a exploração psicológica e do corpo e a
violência, porém, o texto também acende uma faísca de esperança, pois, apesar das
adversidades do cotidiano da personagem, ela não perde a fé de recomeçar sua vida
ao lado do seu único filho.
Partindo de uma análise da forma, o conto é narrado em terceira pessoa e sua
focalização se dá pela onisciência seletiva. Nota-se, também, que há presença do
discurso indireto livre. Quanto ao tempo, ele se dá de maneira psicológica, não
estabelecendo uma ordem cronológica diretamente. Já em relação ao espaço,
observa-se o ambiente urbano, permeado por uma atmosfera de grande violência.
A narrativa apresenta a história de Natalina e sua relação com a maternidade
e as diferentes formas de exploração e de violência pelas quais passa no decorrer de
sua existência, começando com a psicológica, que a acompanha desde a infância,
visível pela presença do medo que sua mãe nela deposita em relação a Sá Praxedes,
uma parteira responsável também por abortos clandestinos:
Ia tentar mais um pouco de beberagens, se não desse certo, levaria a menina
a Sá Praxedes. A velha parteira cobraria um pouco, mas ficariam livres de
tudo. Natalina segurou o temor em silêncio. Sá Praxedes, não! Ela morria de
medo da velha. Diziam que ela comia meninos. Mulheres barrigudas
entravam no barraco de Sá Praxedes, algumas, quando saíam, traziam nos
braços as suas crianças, outras vinham de barriga, de braços e mãos vazias.
Onde Sá Praxedes metia as crianças que ficavam lá dentro? Sá Praxedes,
não! A mãe de Natalina e as outras mães sabiam que era só dizer para as
crianças que iam chamar a velha e os filhos ficavam quietos, obedeciam.
(EVARISTO, p. 44-45).

Evidencia-se, ainda, a partir da citação anterior, um olhar de inocência da
criança-Natalina, pois ela e as outras crianças daquela comunidade têm uma visão
fantasiosa do que de fato ocorria com os bebês, que não “saíam” nos braços das

1020

mães. É evidente que o medo nela incutido pela mãe ganha contornos de exploração
psicológica, pois ela, ainda que mais velha, revela um trauma em relação à velha
parteira relacionado à ideia da maternidade.
A inocência de Natalina se rompe quando ela descobre os prazeres da carne e
engravida. É importante ressaltar que no texto não está demarcada a idade com que
a personagem engravidou, mas diz que ela era quase uma menina quando pariu seu
primeiro filho: “Bilico, amigo de infância, crescera com ela. Os dois haviam descoberto
juntos o corpo. Foi com ele que ela descobriu que, apesar de doer um pouco, o seu
buraco se abria e ali dentro cabia o prazer, cabia a alegria” (EVARISTO, p. 45). A
partir daí, a personagem engravida cinco vezes, sendo que em quatro delas não
desejava o bebê, como pode ser observado no trecho em que o narrador expõe que
“a segunda gravidez foi também sem querer, mas ela já estava esperta. Brincava
gostoso com os homens, mas não descuidava” (EVARISTO, p. 46). O trecho abaixo
evidencia a relação de Natalia com as suas gravidezes:
Os outros eram como se tivessem morrido pelo meio do caminho. As outras
barrigas ela odiara. Não aguentava se ver estufando, estufando, pesada,
inchada e aquele troço, aquela coisa mexendo dentro dela. Ficava com o
coração cheio de ódio. Enjoava e vomitava muito durante quase toda a
gravidez. Na terceira, vomitou até na hora do parto. Foi a pior gravidez para
Natalina. (EVARISTO, p. 43).

Nesses processos de experiência de gestação, a personagem sofre a
exploração de seu próprio corpo, que se dá em duas grandes frentes: a primeira delas,
como objeto, ocorre na casa de um casal de classe econômica alta, na qual trabalha
como doméstica, pois, uma vez que a esposa do patrão não consegue gerar um filho,
Natalina recebe a proposta de gerá-lo e passa a ser uma espécie de útero do casal:
A terceira gravidez, ela também não queria. Quem quis foi o casal para quem
Natalina trabalhava. Os dois viviam bem. Viajavam de tempos em tempos e
quando regressavam davam sempre festas. [...] Um dia, enquanto divagava
em seus sonhos de pretensa dona, o telefone tocou. Era a patroa que ligava
do estrangeiro, em prantos, e lhe pedia ajuda. Ela queria e precisava ter um
filho. [...] A mulher queria um filho e não conseguia. Estava desesperada e
envergonhada por isso. Ela e o marido já haviam conversado. Era só a
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empregada fazer um filho para o patrão. Elas se pareciam um pouco. Natalina
só tinha um tom de pele mais negro. (EVARISTO, p. 47).

Nesse trecho, apesar de ter aceito conceber o filho do casal, observa-se que
Natalina era vista somente como um objeto para uso dos patrões abastados,
revelando um processo que expressa as relações de poder existentes entre sujeitos
pertencentes a estratos sociais, políticos e econômicos diferentes.
A segunda frente de exploração do corpo da personagem ocorre quando ela
sofre uma violência sexual e mata o estuprador, porém dele engravidando:
O homem desceu do carro puxou-a violentamente e jogou-a no chão; depois
desamarrou suas mãos e ordenou que lhe fizesse carinho. Natalina, entre
ódio e o pavor, obedecia a tudo. Na hora, quase na hora do gozo, o homem
arrancou a venda dos olhos dela. Ela tremia, seu corpo, sua cabeça estava
como se fosse arrebentar de dor. [...] Ele gozou feito cavalo enfurecido em
cima dela. [...] Poucos meses depois, Natalina se descobrira grávida.
(EVARISTO, p. 50).

O curioso é que, apesar de ter engravidado a partir de um estupro, essa é a
única gravidez em que ela desejará conceber o filho. Pode-se ler tal sentimento como
forma de superação em relação ao contexto de violência no qual ela convive desde a
infância, demonstrada não somente pelo espaço, mas também pela sua relação com
a mãe em uma violência psicológica pautada pelo medo. Portanto, é como se Natalina
estivesse fadada a (con)viver tal violência.
Nota-se que é na quinta gestação, em que a personagem se sente no poder
de escolha, com domínio de seu próprio corpo, cujo filho seria somente dela,
afirmação que pode se confirmar no seguinte trecho: “Estava feliz. O filho estava para
arrebentar no mundo a qualquer hora. Estava ansiosa para olhar aquele filho e não
ver a marca de ninguém, talvez nem dela” (EVARISTO, p. 50). Todavia, não se trata
apenas de um direito de escolha involuntária, é como se esse filho fosse uma resposta
a toda violência sofrida pela personagem. Nesse momento, Natalina é aquela que
toma para si o controle e exerce também uma violência ao matar o estuprador:
Não, dessa vez ela não devia nada a ninguém. Se aquela barriga tinha um
preço, ela também tinha tido o seu, e tudo tinha sido feito com uma moeda
bem valiosa. Agora teria um filho que seria só seu, sem ameaça de pai, de
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mãe, de Sá Praxedes, de companheiro algum ou de patrões. E haveria de
ensinar para ele que a vida é viver e é morrer. É gerar e é matar. (EVARISTO,
p. 49).

Apesar de ser uma breve análise, reconhece-se a grandiosidade do conto de
Evaristo, que tematiza uma perspectiva do pertencimento da mulher negra na
sociedade, bem como a visão desromantizada da maternidade, uma importante
discussão contemporânea, posto que a personagem rompe com a visão tradicional e
conservadora de maternidade compulsória criada pelo patriarcado. Compreende-se
como maternidade compulsória o processo social, criado sobretudo por homens e
legitimados pelos discursos religiosos e conservadores, a partir do quais as mulheres
são vistas principalmente como procriadoras, cuja função social é gerar uma outra
vida.
Nessa perspectiva, tem-se em mente que as mulheres nascem com um instinto
nato para a maternidade e que devem amar o processo de gestação e criação de seus
respectivos filhos, porém a própria relação entre Natalina e sua mãe evidencia que tal
concepção é errônea, porque a educação pelo medo é ineficaz. Todavia, não se pode
culpar somente a mãe de Natalina, uma vez que também ela cresceu em uma
sociedade que a moldou dessa forma, isto é, ela é fruto de um processo de construção
social injusto, desigual e marcado pela violência. Opostamente, no conto analisado,
pode-se dizer que a personagem rompe tal perspectiva ao odiar a experiência de suas
quatro primeiras gestações, bem como revelar a inexistência de um amor maternal
por tais bebês, doando-os. Assim entendida, a experiência de Natalina é um dos
fragmentos das muitas escrevivências da escritora afro-brasileira, nas quais as
personagens, segundo Conceição, nascem da vivência de seu cotidiano e de seu
povo.
Da teoria à prática
Tendo em vista o estudo realizado e a análise do conto, propõe-se, como
alternativa para abordagem em sala de aula, uma sequência didática de leitura para
turma de 2º ano do Ensino Médio, com base na sequência expandida de leitura de
Cosson (2016).
MOTIVAÇÃO DA OBRA (01 aula)
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ATIVIDADE

1: Apresentar o vídeo intitulado “Maternidade”, do canal Porta dos

Fundos, que mostra, de uma forma cômica, diferentes perspectivas sobre o mesmo
tema (Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=WXDWotZmci4. Acesso em
29. jul. 2019).
ATIVIDADE 2: Sondar a interpretação do vídeo por meio de perguntas como: “o que
acontece no vídeo?”, “com exceção da personagem grávida, o que representam as
outras mulheres?”, “o que elas falam após receberem a notícia da gravidez da
amiga?”, “de que forma as perspectivas divergentes das personagens sobre a
maternidade podem ser relacionadas com a experiência real da maternidade?”, dentre
outras.
ATIVIDADE 3: Falar aos alunos que, assim como no vídeo, os indivíduos possuem
olhares diferentes sobre a maternidade e que esses olhares são permeados por
discursos que moldam as relações (de poder) entre sujeitos de determinada
sociedade.
ATIVIDADE 4: Informar sobre o trabalho com a literatura que será desenvolvido na
turma e que a maternidade é um dos principais temas a ser discutido no decorrer das
próximas aulas, mas que poderão haver outros.
INTRODUÇÃO DA OBRA (1 aula):
ATIVIDADE 5: Antes de introduzir a obra e o autor, convém mencionar os objetivos e
a importância da Lei 11.645/2008 e elencar os motivos que levaram a escolha da
autora que será apresentada a seguir.
ATIVIDADE 6: Apresentar o vídeo sobre a escritora Conceição Evaristo produzido
pelo Itaú Cultural para a FLIP de 2016. O objetivo é introduzir a escritora pela sua
própria

voz

(Disponível

em:

https://www.youtube.com/watch?v=O-

biUmvRzW4&t=58s. Acesso em 29 jul. 2019).
ATIVIDADE 7: Em seguida, expor, por meio de slides, uma breve biografia e
bibliografia da escritora, bem como apresentar o conto que será lido. É importante que
tenha, ao menos, uma edição do livro Olhos d’água para que ela circule pelos alunos
a fim de eles tocarem, sentirem as texturas e observar a cor da fonte do texto.
Enquanto o livro estiver circulando pela sala, o professor pode ler a quarta capa e as
orelhas para os alunos.
LEITURA (1 aula):
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ATIVIDADE 8: O diário de leitura será uma ferramenta complementar à leitura do texto
literário. Portanto, cabe ao professor reservar alguns minutos para explicar aos alunos
o funcionamento desse suporte. Uma sugestão é que o diário seja realizado no próprio
caderno dos alunos e que seja entregue a eles um roteiro orientador que também
servirá como explicação do mesmo. Vale destacar que o diário também pode ser
registrado em um caderno a parte ou em folhas de almaço, se desejarem. Entregar
aos alunos a cópia do texto literário.
ATIVIDADE 9: A leitura ocorrerá em dois momentos: a primeira corresponde a uma
leitura individual e em silêncio por parte dos alunos; no segundo, o professor iniciará
a leitura coletiva e passará para um próximo aluno que deverá ler um trecho e passar
a vez para um outro colega. Após o término, o professor dará início ao momento de
interpretação da obra, porém, antes, sugere-se que os alunos iniciem a escrita do
diário de leitura a partir das questões orientadoras e que haja tempo para eles
terminarem a atividade em casa.
PRIMEIRA INTERPRETAÇÃO (2 aulas):
ATIVIDADE 10: Para a atividade de primeira interpretação, o professor introduzirá a
discussão coletiva por meio das seguintes perguntas: “Vocês já conheciam a escritora
Conceição Evaristo?”, “Quem gostou do conto lido? Por quê?”, “Quem não gostou?
Por quê?”, “Quais são os temas centrais do conto?”.
ATIVIDADE 11: Essas perguntas são um warm up. O objetivo deste momento é que,
após essa breve discussão, se inicie o processo de aprofundamento do texto, por
meio das seguintes perguntas: “Quais são os espaços físicos? apresentados no
conto?”, “Que tipo de narrador encontramos no texto?”, “Quais são os personagens?”
“Pode-se dizer que Natalina é a personagem principal? Por quê?”

“Quem é

Natalina?”. Para esses questionamentos, sugerimos que o professor utilize o quadro
para realizar anotações. A partir da última pergunta, os alunos podem ser convidados
para criarem o perfil físico e psicológico da personagem a partir das informações
dadas pelo texto literário, por exemplo, mulher, moradora da periferia, negra,
empregada doméstica, etc.
ATIVIDADE 12: Após esse momento, os alunos se sentarão em círculo para o
processo de compartilhamento do diário de leitura. Sugerimos que o professor deixe
os alunos à vontade para discutirem sobre o texto, mediando as respostas, mas
deixando eles se expressarem. O professor necessita estar atento para realizar
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perguntas

complementares

durante

a

discussão.

Ao

término,

dar-se-á

a

contextualização.
CONTEXTUALIZAÇÃO (4 aulas):
ATIVIDADE 13: Para a contextualização, selecionamos como sugestão as estilística,
poética e presentificadora. O professor dividirá os alunos em três grupos e realizará
um sorteio para decidir a contextualização de cada equipe. Para a realização dessa
etapa da sequência, o grupo deverá realizar a pesquisa no laboratório de informática
e em livros e textos, com auxílio do professor, para, posteriormente, apresentar os
resultados aos demais colegas. Para tanto, eles deverão produzir em casa cartazes
ou slides por contextualização, que serão expostos futuramente. Sugerimos o prazo
de uma semana para essa elaboração.
ATIVIDADE 14: Contextualização estilística
Para essa contextualização, os alunos deverão pesquisar sobre quais são as
marcas estilísticas comuns da produção literária contemporânea. Sabemos que,
devido ao não distanciamento temporário, torna-se impossível delimitar claramente
quais são as características próprias do período literário, entretanto, a atividade
possibilitará aos alunos conhecer algumas linhas de força da literatura contemporânea
produzida, como, por exemplo, suas tendências, e (re)conhecer alguns escritores
pertencentes a ela. Para tanto, sugerimos que os alunos utilizem, como fonte de
pesquisa, o terceiro volume do manual didático Português contemporâneo: diálogo,
reflexão e uso (2016), de Cereja, Dias Vianna e Damien, a leitura do artigo “Algumas
(breves) considerações sobre a Literatura Brasileira Contemporânea” (Disponível em:
<https://www.ufrgs.br/ppgletras/IIjornadaestlit/artigos/port_bras/ALVESCristiane.pdf>
Acesso em: 29 jul. 2019) e assistam ao vídeo “Literatura Contemporânea - Brasil
Escola” (Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=O4xTa2aPLpY. Acesso
em 29 jul. 2019). Vale salientar que o professor pode selecionar outros sites e textos
para pesquisa. Além disso, sugerimos que os alunos do grupo utilizem a cartolina
como suporte físico para elaborarem para sua apresentação.
ATIVIDADE 15: Contextualização Poética
Aqui, os alunos adentrarão na estrutura da obra, relacionando-a com
conhecimentos ligados a teoria literária. É importante salientar que não se espera que
os alunos conheçam termos aprofundados, mas que saibam reconhecer categorias
básicas de análise literária voltadas ao gênero narrativo. Para tanto, o professor pode
elaborar um roteiro para essa análise e disponibilizar um simples dicionário de termos
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literários, bem como orientá-los. Essa atividade demanda uma instrumentalização
prévia, porque entendemos que o trabalho com gêneros literários tenha sido realizado
em outros momentos. Esperamos, portanto, que os alunos estejam familiarizados com
conceitos básicos de análise, classificação de narrador, personagens, tempo e
espaço. Além disso, os alunos precisarão identificar recursos estilísticos utilizados no
conto lido. Sugerimos que os alunos utilizem slides como suporte de apresentação,
pois eles deverão trazer trechos do conto como exemplo durante a fala.
ATIVIDADE 16: Contextualização Presentificadora
Nessa modalidade, os alunos necessitarão reconhecer uma das questões mais
fundamentais da literatura, a da atualidade histórica. O conto selecionado possui um
teor social de grande importância. O enfoque da pesquisa se dará sobre os dados
estatísticos relacionados à maternidade, explorando questões como o perfil das mães
brasileiras, saúde da mulher, as políticas públicas de maternidade, a presença do
tema na legislação brasileira, etc. Indicamos como fontes o site das Nações Unidas
do Brasil (Disponível em: https://nacoesunidas.org/taxa-de-gravidez-adolescente-nobrasil-esta-acima-da-media-latino-americana-e-caribenha/. Acesso em 29 jul. 2019),
do IBGE (Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/2012agencia-de-noticias/noticias/22870-cresce-proporcao-de-mulheres-que-tiveramfilhos-apos-os-30-anos. Acesso em 29 jul. 2019), bem como dados disponibilizados
pelo

Ministério

da

Saúde

(Disponível

em:

http://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2018/setembro/13/OficinaMortalidade-Martena-e-Infantil-CIT-MESA-SVS-Fatima.pdf. Acesso em 29 jul. 2019) e
do Conselho Federal de Enfermagem (Disponível em: http://www.cofen.gov.br/umamulher-morre-a-cada-2-dias-por-causa-do-aborto-inseguro-diz-ministerio-dasaude_64714.html. Acesso em 30 jul. 2019), entre outros sites e dados. Para tanto, a
apresentação pode ser organizada em cartolinas ou slides, porém, sugerimos que
seja realizada no primeiro, para eventual exposição para conhecimento dos demais.
2ª. INTERPRETAÇÃO (4 aulas):
ATIVIDADE 17: Para a segunda interpretação, é necessária a realização de uma
produção escrita. Nossa proposta é a da elaboração de um artigo de opinião a partir
de um trabalho prévio com esse gênero nessa turma. Sugerimos que nas duas
primeiras aulas o professor entregue os textos de apoio para os alunos e as folhas de
rascunho e que eles iniciem a produção. Ao terminar, deverão entregá-la ao professor
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para avaliação; nas duas aulas posteriores, deve ocorrer o momento de feedback da
atividade e a entrega das produções avaliadas e corrigidas para reescrita pelo aluno
O feedback pode ocorrer por meio de um breve apontamento dos erros mais comuns
no quadro.
EXPANSÃO (2 aulas):
Para expansão, selecionamos como sugestão dois textos literários distintos: o
primeiro é o conto “Darluz”, de Marcelino Freire, que versa sobre a maternidade sob
outro olhar, mas que também é sob a perspectiva de uma mulher em posição de
vulnerabilidade. A segunda, trata-se do livro de contos intitulado O sol na cabeça, de
Geovani Martins, considerando a relevância de abordar e reconhecer a necessidade
de apresentar outro escritor negro. Afinal, um dos maiores objetivos da Lei
11.645/2008 é o de expandir a presença da cultura e história africana e afro-brasileira
no âmbito escolar, por isso, a importância de apresentar outras referências.
Para além do texto literário, e para complementá-lo, sugerimos também uma
expansão através da música, sendo ela a música “Amoras”, de Emicida, presente no
álbum Sobre Crianças, Quadris, Pesadelos e Lições de casa. Vale destacar que esta
música é base para o primeiro livro homônimo de Emicida, voltado principalmente para
o público infantil e que versa, sobretudo, a respeito da representatividade e negritude,
temas importantes para serem desenvolvidos, também, em sala de aula.
ATIVIDADE 18: Apresentar uma breve biografia dos dois autores. Nesse momento,
o professor pode entregar aos alunos uma impressão do conto “Darluz”, de Marcelino
Freire e um segundo conto do livro de Giovani Martins; sugere-se o conto “O mistério
da vila”. Quanto ao trabalho com a música, indicamos que o professor utilize,
inicialmente, o manual didático do segundo ano (Português contemporâneo: diálogo,
reflexão e uso (2016), nas páginas 231 a 233. Nelas, encontra-se uma entrevista com
o cantor sobre o álbum musical do qual a música “Amora” faz parte, uma breve
biografia e um box sobre a cultura hip hop e a cena musical na periferia. Em seguida,
o professor entregará uma cópia da música para audição em sala de aula.
À guisa de pequena conclusão
Em relação ao questionário, percebeu-se que todas as docentes reconhecem
que, apesar do manual didático ser importante, ele não pode ser o único, tendo em
vista que não atende a todas as necessidades relacionadas à área em investigação.
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Dessa forma, há necessidade de buscar outros materiais complementares para o
ensino de literatura, para além, obviamente, da leitura integral da obra literária. Em
relação à aplicação da Lei 11.645/08, notamos que todas a conhecem e trabalham
com a temática afro. Quanto à representação, 2 assinalam que ela ocorre de maneira
superficial, enquanto 1 aponta que há sim uma (boa) representação da
cultura/literatura Africana, Afro-brasileira e Negro-brasileira nesses manuais.
A análise do manual possibilitou observar que, de fato, há uma representação
da literatura afro, ainda longe de ser satisfatória, permanecendo a referência apenas
a certos autores e obras pontuais da história literária. Notamos, entretanto, que, não
ligados à abordagem literária, há outros textos que possibilitam uma discussão étnicoracial. De qualquer modo, partir da carência verificada, a elaboração de uma proposta
alternativa para a abordagem do texto literário de autoria afro-brasileira é de grande
importância, pois ela pode ampliar o que foi pressuposto pela Lei e possibilitar uma
maior aplicabilidade.
Entende-se que, por meio da sugestão de leitura apresentada, oferta-se um
caminho para os professores que se sentem perdidos quanto à forma de trazer a
temática da africanidade na sala de aula. Por fim, acredita-se que o trabalho realizado
não se limitou a apenas criar sequência didática para o trabalho com o texto literário
a partir de metodologia já conhecida, pois buscou-se, antes de tudo: a) (re)conhecer
a realidade de três escolas do município de Cornélio Procópio; b) analisar um manual
didático, que é o principal suporte das salas de aula, para verificar a representação
dessa literatura; c) sugerir meios alternativos para atenuar a carência observada, a
partir da elaboração de uma sequência didática, concebida não como um fim para o
problema, mas sim como um caminho a seguir até que se alcance a igualdade racial.
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O EFEITO ESTÉTICO DA MORTE EM QUATRO NARRATIVAS DA LITERATURA
INDÍGENA AMAZONENSE
Delma Pacheco Sicsú121
Danglei de Castro Pereira122
Resumo
O presente objetiva analisa o tema da morte em quatro narrativas da literatura
indígena amazonense na perspectiva da Epistemologia do Romance. Neste
estudo, a morte é abordada de diferentes maneiras. Entende-se que além da morte
física ou terrena, ela se manifesta na vida do homem a todo instante, pois faz parte
de sua condição. Nas narrativas elencadas para este estudo procura-se, a partir da
temática da morte, refletir acerca da condição humana, num exercício
hermenêutico sobre os textos literários selecionados. O presente estudo é uma
possibilidade da aplicabilidade da Epistemologia do Romance, fio condutor desta
discussão em diálogo com outras teorias. As discussões aqui levantadas não se
esgotam, mas abrem uma janela para mostrar que a literatura indígena
amazonense é um campo aberto de múltiplas possibilidades de leitura e
interpretação. Como base teórica, toma-se os estudos de Barroso Filho (2018),
Arendt (2007), Bachelar(2009), entre outros que contribuíram consideravelmente
para a discussão aqui levantada.
Palavras-chave: Literatura Indígena, Epistemologia do Romance, Efeito Estético,
Morte
Introdução

121 Doutoranda do programa de Pós Graduação em Letras da Universidade de Brasília. Email: delmasicsu@bol.com.br
122 Doutor em Letras pela UESP; professor de Literatura Brasileira da UnB. E-mail:
danglei@terra.com.br
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Pensar o mundo, a vida e o homem pela literatura pode ser a porta de entrada
para compreendermos melhor o outro. Em se tratando de literatura, destaca-se aqui
a produção literária de escritores indígenas amazonenses que nos ajudam a conhecer
e compreender a visão de mundo dos indígenas.
Por meio desses textos é possível percebermos como certos temas são vistos
e absorvidos pelos nativos, diferente da concepção do homem não indígena.
Defendemos aqui a literatura indígena como objeto de arte de grande valor,
mas que por ser proveniente da oralidade, ainda é vista para muitos como literatura
menor. Por se tratar de uma literatura rica que trata não apenas do contexto do homem
amazônico, mas transcende para outros espaços, faz-se nesse artigo um recorte
acerca dessa literatura para tratar especificamente sobre o tema da morte presente
nos textos selecionados para este estudo.
Tomamos aqui o modelo de pirâmide invertida partindo do geral para o
particular, pois entendemos que para se chegar a um elemento específico na literatura
em questão é necessário antes de tudo compreendê-la como objeto de arte que
contempla todos os elementos do texto literário, mas tem suas particularidades por se
tratar de uma literatura produzida por indígenas, cujo saber e produção escrita partem,
antes de tudo, da oralidade.
O trabalho crítico aqui proposto pretende tratar acerca da estetização da morte
na literatura indígena amazonense a partir de um trabalho de leitura, análise e
interpretação dos textos elencados. Acreditamos que a literatura indígena
amazonense nos possibilita a aplicação da teoria da Epistemologia do Romance
proposta por Wilton Barroso, pois nos provoca a pensar em torno da condição humana
a partir de diferentes temáticas presentes nesses textos.
Entre essas temáticas, destacamos a morte. Tema delicado e controverso que
dependendo da cultura, do olhar de cada um pode ser compreendido de diferentes
maneiras.
Ao tomarmos a morte como ponto principal a ser discutido neste artigo,
elencamos as narrativas Çaiçú-´ Indé: o primeiro grande amor do mundo; Gunaby
Muru-Gawá: a origem do beija-flor; Tykuã e a origem da anunciação e Um curumim,
uma canoa. Como sustentação teórica deste estudo, apoiamo-nos em Barroso (
2018), Kundera ( 2016), Loureiro (2015), Bachelar (2019), e outros que contribuíram
significativamente para a reflexão da temática em questão.
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A presentificação da morte em mitos da literatura indígena amazonense
Ao se tratar de literatura indígena amazonense, caminha-se por um campo em
que o imaginário da floresta e do rio se fundem com a realidade do homem amazônico,
cuja existência, direta ou indiretamente, está ligada às histórias de mitos, lendas e
visagens da cultura amazônica. Independente desse homem viver na zona ribeirinha
ou na cidade, o imaginário amazônico está presente em sua vida.
Nas cidades interioranas há quem acredite ainda em pássaros anunciadores
de maus presságios, em visagens, encantos e seres sobrenaturais. Essa relação do
homem amazônico com o imaginário da floresta é muito importante para ele dar
sentido a muitas situações que lhe ocorrem, bem como compreender o porquê de
determinados fenômenos. Isso, contudo, não significa que este homem esteja alheio
a outra forma de conhecimento. Pelo contrário, mesmo conhecendo a ciência, o
homem amazônico não abre mão do saber popular para resolver muitos de seus
problemas, suas inquietações. É muito comum, por exemplo, a prática de mandar
puxar “desmentidora”123 ou de buscar a cura para muitas doenças por meio das ervas
medicinais encontradas nas florestas.
Paes Loureiro, em seu livro Cultura amazônica, uma poética do imaginário faz
um estudo muito rico em torno da cultura amazônica, buscando articular os dois
espaços: a cidade e o campo num diálogo constante entre esses saberes.
Nas cidades as trocas simbólicas com outras culturas são mais intensas, há
maior velocidade nas mudanças, o sistema de ensino é mais estruturado, os
equipamentos culturais são em maior número e há dinamismo próprio das
universidades. No ambiente rural, especialmente ribeirinho, a cultura mantém
sua expressão mais tradicional, mais ligada à conservação dos valores
decorrentes de sua história. A cultura está mergulhada num ambiente onde
predomina a transmissão oralizada. Ela reflete de forma predominante a
relação do homem com a natureza e se apresenta imersa numa atmosfera
em que o imaginário privilegia o sentido dessa cultura. (LOUREIRO, 2015, p.
78)

123 Deslocação do osso; luxação; contusão
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Todo esse saber encontra-se expresso na literatura indígena, cujas histórias
não falam sobre bichos, mitos, lendas e visagens, mas refletem a condição humana
por meio de temáticas exploradas nesses textos, como a morte.
Embora esta literatura ainda não seja consolidada, ela nos permite aplicar a
teoria crítica proposta por grandes estudiosos na reflexão e interpretação de diferentes
temáticas nela presente.
Kundera afirma que “a imaginação do leitor completa automaticamente a do
autor” (2016). Isso vale para os trabalhos com a literatura indígena pelo olhar de um
leitor comum sobre esses textos e também pelo olhar do leitor crítico.
Para Kundera, o “espírito do romance é o espírito da complexidade. Cada
romance diz ao leitor: As coisas são mais complicadas do que você pensa” (2016,
p.26).
A literatura indígena, embora pareça simples de ler, tem uma maneira de dizer
como os indígenas veem o mundo e a vida. Assim, além da presença do mito e da
lenda, essas narrativas trazem nas malhas do discurso importantes reflexões sobre o
Homem, sobre questões que afligem o nativo, sua relação com a cidade, entre outras.
Na obra Um curumim, uma canoa do escritor indígena Yaguarê Yamã é sob o olhar
do curumim que o mito e a lenda aparecem na narrativa; é sob o olhar do curumim124
que se coloca a reflexão da condição do índio na contemporaneidade que vê seu
território cada vez mais diminuído em detrimento da construção de casas e edifícios.
O curumim, em sua viagem imaginária, na canoa, anda por diferentes reinos até se
deparar com a cidade:
Bem cedinho, no terreiro da aldeia, ele se senta. Bumbum no chão (é assim
que se senta)... remo na mão. E sob os pés... palha de cacho de açaí ele tem
– ela é a sua canoa. Sua viagem é longa. Vai para uma terra distante.
A mãe, diz: - Aguiry, não demora. O beijú está pronto.
- Já vou mamãe! – responde ele antes via [...]
E correndo, prontamente ele pega o beiju:
- Vou levar um pouco.
E volta para sua canoa. Pronto. Agora sim.
- Para onde é a viagem mesmo?

124 Menino na linguagem indígena

1034

- Ah sim, para o Reino da Cobra-Grande. Num distante rio, onde as serpentes
falam.
Num distante rio onde a água corre ao contrário.
Num distante rio onde os botos vivem feito gente.
Num distante rio onde os povos da floresta se juntam aos povos da cidade.
Um curumim e uma canoa unidos num só objetivo: viajar e desbravar os
sonhos de uma infância, de um mito.
Na brincadeira inocente de um indiozinho, canoa e curumim – um par
pequenino (Yamã, 2012, p. 3 - 23).

Durante a viagem, o menino se depara com os seres encantados do rio, mas
também chega ao seu destino final em que vê seu espaço dividido com a cidade.
Esse trecho chama atenção, pois trata do contato das crianças indígenas com
a cidade. Esse contato mostra na narrativa a morte da inocência do menino e,
principalmente, a morte cultural, pois cada vez que o indígena tem contato com a
cidade, ele morre um pouco. Essa morte cultural pode ser constatada quando muitos
jovens ao virem para cidade estudar ou para outro propósito, não querem mais voltar
para a aldeia, pois sentem saudade do barulho da cidade quando estão longe dela.
Ronaldo Michilles, indígena da etnia Sateré-Mawé, acadêmico do curso de Letras do
Município de Maués, perguntado se após finalizar a graduação, voltaria para a sua
comunidade, respondeu: “Não pretendo voltar mais porque eu gosto muito da cidade.
Lá, na tribo, é muito triste, muito calado. Eu sinto falta do barulho da cidade quando
estou lá!”125
Retomando a narrativa Um curumim, uma canoa, chama-se atenção para o
meio de transporte usado pelo menino: a canoa. Os barcos são os principais meios
de transporte na Amazônia e é por meio deles que o homem faz suas viagens, sejam
elas de curta ou longa duração.
No imaginário do curumim, a canoa feita de palha de açaí o levará para mundos
distantes; mundos em que habita seres encantados como a cobra grande e o boto. É,
pois a canoa o levará para um mundo distante em que sua inocência dá passagem à
compreensão da morte, da destruição da floresta.
Interessante destacar aqui a simbologia da canoa como transporte da vida para
a morte ou vice-versa. De acordo com Lexicon, o barco “simboliza frequentemente a
125 Relato colhido durante uma reunião com os alunos de Letras da Universidade do Estado
do Amazonas no Núcleo de Estudos Superiores de Maués.
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travessia do Reino dos Vivos para o Reino dos Mortos, ou vice-versa; é encontrada
nas concepções míticas de muitos povos” (1990, p. 33).
Em sua viagem imaginária o curumim faz a travessia entre os dois reinos, uma
vez que no fundo do rio, de acordo com o imaginário amazônico, habitam feras como
a cobra grande, peixes carnívoros como a piraíba e também o boto que tem o poder
de encantar e levar para o fundo do rio, homens e mulheres por ele encantados. Por
isso, quando na Amazônia uma pessoa morre afogada e não se encontra o seu corpo,
para muitos, ela fica encantado no fundo do rio.
O barco não é apenas o meio de transporte, mas é a concretização da morte
contínua do sujeito que a cada viagem, seja ela rotineira ou não, seja ela longa ou
curta, morre sempre um pouco.
Kundera nos diz que:
Aparentemente não existe nada de mais evidente, de mais tangível e palpável
do que o momento presente. E, no entanto, ele nos escapa completamente.
Toda tristeza da vida está ali. Durante um único segundo, nossa vista, nossa
audição, nosso olfato registram (consciente ou inconsciente) uma massa de
acontecimentos e, por nossa cabeça, passa um cortejo de sensações e de
ideias. Cada instante representa um pequeno universo, irremediavelmente
esquecido no instante seguinte (2016, p. 33)

Da afirmação de Kundera, pode-se dizer que há infinitas mortes no tempo
presente, uma vez que cada situação vivida, cada acontecimento, morre quando já
não podemos mais viver o que passou. Por isso, cada viagem também é uma morte
do momento vivido, pois as sensações, as emoções morrem exatamente no momento
em que acontece. Isso significa dizer que, paradoxalmente. vivemos e morremos a
todo momento. E se entendemos a morte como finitude, a cada dia, a cada instante
estamos lado a lado com ela.
Na literatura indígena amazonense a morte não é tida como um fim, mas como
um prosseguir, como uma passagem para um outro espaço. Ela é narrada nos mitos,
nas lendas e histórias de assombração.
A narrativa “Çaiçú-Indé: o primeiro grande amor do mundo”, de autoria do
escritor indígena Roni Wasiri Guará, é um claro exemplo em que a morte se manifesta
a partir do mito cosmogônico.
A narrativa inicia-se com a presença de Moñag, que,
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Certo dia, uma grande voz em sua solidão e, por meio de trovões, trouxe-lhe
uma mensagem. Monag começou a rezar, e fez durante milhares de anos,
cultivando o divino que havia dentro de seu coração e, finalmente, veio-lhe a
inspiração para organizar a criação do mundo (GUARÁ, 2011, p. 7).

Ao criar o mundo, Monãg mata a solidão que o acompanhava. “Ele cria um
mundo perfeito, porém quando foram criadas as noites que serviam para os homens
descansarem, as serpentes resolveram roubá-la e a esconderam em uma caverna”
(GUARÁ, 2011, p. 9).
Ao usurpar a noite, as serpentes matam o direito dos homens descansarem,
obrigando-os a trabalharem dia após dia. Essa passagem revela, sob o signo do mito,
a usurpação das riquezas dos indígenas e a exploração do colonizador, metaforizado
aqui na figura das serpentes.
Davi Kopenawá (2015), no livro A queda do céu, diz que o colonizador trouxe
para os indígenas, consequências drásticas como as doenças. Com ele veio a morte
física (doenças como a sífilis, entre outras), a morte cultural (pelo processo de
aculturação do indígena) e a morte da língua (quando o colonizador impõe sua língua
como principal mecanismo de dominação).
Na narrativa Çaiçú`Indé: o primeiro grande amor do mundo, as serpentes
usurpadoras da noite podem ser compreendidas como metáfora do colonizador que
mata o indígena ao lhe usurpa o direito de descansar quando lhes é roubada a noite.
As serpentes também são as causadoras da morte terrena de Yani, a índia
guerreira, apaixonada por Guaracy, o sol. A morte terrena, contudo, não é o fim para
Yani, uma vez que antes de morrer, ela pede a Monãg126. O grande deus atende ao
pedido da índia e a transforma na lua. Contudo, a distância entre os dois permanece
pela incompatibilidade de tempo, pois Yani (a lua) é da noite e Guaracy (o sol) é do
dia. Monãg busca solucionar em parte o dilema do casal, permitindo-lhes que se
encontrem em raras ocasiões. Desse encontro surge assim o eclipse, conhecido pelos
índios da etnia maraguá como Çaiçú`Indé.
Importante destacar aqui a morte do encontro amoroso entre a lua e o sol,
ocorrida após o término do eclipse e só renascerá em outra ocasião quando ocorrer o

126 Deus do bem e criador do mundo na mitologia da etnia Maraguáb
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fenômeno. A lua e sol terão novamente a oportunidade de se amar, num tempo fugaz
que morrerá logo após a separação dos dois, o que nos possibilita pensar na morte
constante dos momentos vividos como afirma Kundera.
Ainda nessa narrativa, tem-se a morte concretizada pelo sono de Yani que, ao
adormecer, é picada pela serpente. Ao acordar, a índia tem certeza de sua morte
física, por isso suplica a Moñag que atenda seu último desejo: levá-la para junto de
seu amado:
Quando veio a noite, a serpente do mal chegou de surpresa e mordeu a índia.
Ela sentiu aquela dor e gritou para o seu amor Sol, mas ele não escutou seu
pedido de socorro. Ela saiu correndo até cair enfraquecida.
Em seus últimos momentos, ela pediu a Moñag que queria ir junto para o céu
também para ficar perto de Guaracy.
O grande criador, então, compadeceu-se da tristeza da bela índia e atendeu
seu pedido. Transformou-a em um ser igual a Guaracy: redonda e de luz
própria. E lá se foi Yani, a bela que passou a habitar lá no céu. (GUARÁ,
2011, p. 24)

A morte terrena para Yani não foi o fim, mas a possibilidade da realização de
um sonho: ficar próxima de seu amado. Contudo, para ter seu desejo atendido, a índia
precisou passar por uma metamorfose. Foi preciso que sua forma humana morresse
para dar lugar a uma outra forma, não humana que lhe permitia estar mais próxima
de seu grande amor.
Bachelard, em seu livro A poética do devaneio, nos mostra como o sonho e o
desejo são essenciais para o escritor que imagina um mundo possível, concretizandoo no plano da ficção; um mundo que não é vivido por ele, mas que lhe possibilita a
efetivação do seu sonho.
[...]o sonhador de mundo não olha o mundo como um objeto, precisa apenas
do olhar penetrante. E o sujeito que contempla. Parece então que o mundo
contemplado percorre uma escala de clareza quando a consciência de ver é
a consciência de ver grande e consciência de ver belo. (BACHELARD, 2009,
p. 178).
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A história de Yani e Guaracy nos mostra que para ir em busca de nossos
sonhos, precisamos morrer para algumas coisas. Esse morrer está voltado para aquilo
que muitas vezes abrimos mão para viver um grande amor ou um grande sonho.
A história de Yani e Guaracy é o amor, fortalecido na morte, nas diferenças, no
absurdo, na relação entre os opostos que se concretiza entre a lua e o sol, o dia e a
noite, a luz e a escuridão. Afinal, “que seria dos grandes sonhos da noite se não
fossem sustentados, nutridos, poetizados pelos lindos devaneios dos dias felizes”.
(BACHELARD, 2009, p. 2002)
Bachelard nos fala exatamente da nossa necessidade de sonhar, de projetar o
mundo, o futuro como queremos. E o escritor faz isso: ele usa a literatura para pensar,
para criar um mundo possível, projetado na narrativa por meio das ações das
personagens.
O homem do devaneio e o mundo do seu devaneio estão muito próximos,
tocam-se, compenetram-se. Estão no mesmo plano de ser; se for necessário
ligar o ser do homem ao ser do mundo, o cogito do devaneio há de enunciarse assim: eu sonho o mundo; logo o mundo existe como sonho.
(BACHELARD, 2009, p. 152).

O mundo possível do escritor indígena, coloca seu modo de ver e pensar o
mundo com ingredientes típicos de seu contexto (os mitos, as lendas, as histórias de
fantasmagoria, as crenças, etc.), mas com temáticas atemporais e universais (como
a morte) que extrapolam o contexto amazônico para outros contextos.
Diante dessa constatação, acreditamos que essas narrativas refletem o mundo,
a vida, o fim da vida, as diferentes configurações de questões delicadas e por vezes
cara ao homem como a morte. Assim como o romance “é um espaço possibilitador de
conhecimentos da existência” (BARROSO FILHO. BARROSO)127, as narrativas
indígenas também são.
A discussão trazida por Wilton Barroso Filho e Maria Veralice Barroso acerca
da Epistemologia do Romance, nos permitiu sua aplicabilidade aos estudos da
literatura indígena, fazendo um recorte para uma temática recorrente nas narrativas

127 Disponível em https://epistemologiadoromance.blogspot
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elencadas para estudo: o tema da morte. A temática ora mencionada aparece
configurada de diferentes formas na literatura indígena amazonense.
Na narrativa Tikuã e a origem da anunciação do escritor indígena Elias
Yaguakãng, a morte aparece personificada na figura de um pássaro agourento128, o
ticuã129. O referido pássaro, dependendo da maneira como canta, pode anunciar
coisas boas ou ruins. Assim, de acordo com o imaginário amazônico, se o ticuã cantar
triste é sinal de que algo ruim está para acontecer. O excerto abaixo da narrativa Tikuã
e a origem da anunciação ilustra esse poder do pássaro:
Tykuã viveu muitos anos e de velhice desencatou. Dizem que se incorporou
no ticuã, ave amazônica que tem fama de ser agourento. Quando o dia está
bonito e vai haver fartura, ouve-se um canto alegre. Quando o dia está fica
feio, ou se uma desgraça se aprxima, o canto é triste assim:
- Ticuã...ticuã...ticuãn. (YAGUKÃG, 2014, p. 27)

A narrativa em questão conta a história de Tykuã, um indiozinho que vivia feliz
com seus pais na aldeia. Era um bom menino que ajudava a todos e tinha o poder de
adivinhar o futuro, o que provocou a ira e a inveja de Anhãgá130, o senhor da
maldade.
Anhãgá não aceitava o poder de adivinhação de Tykuã e por isso resolveu
matá-lo. Cabe nesta narrativa o adágio popular “a inveja mata”, uma vez que é a inveja
a causadora das artimanhas de Anhãgá contra Tykuã. Por conta da inveja, a vida de
Tykuã ficará em perigo, o que leva o velho pajé da tribo a tomar uma decisão:
O velho pajé, que por muito tempo curou e ajudou tantas pessoas, ficou
preocupado. Decidiu buscar imediatamente o auxílio de Monãg, o deus
maraguá, criador do e da terra, e lhe fez um pedido:

128 Que anuncia bons ou maus presságios.
129 No imaginário amazônico, o ticuã é um pássaro encantado, cujo canto pode prenunciar
coisas boas ou ruins.
130 Entidade maligna; espírito do mal
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-Ó, Moñag, que me guiou esse tempo, sou grato por tudo o que tens feito ao
povo maraguá! Rogo-te, agora, pela vida de Tykuã, pois o mal trama contra
ele. (YAGUAKÃG, 2014, p. 15).

A história de Tykuã nos leva a pensar que a vida é uma constante luta contra a
morte. No imaginário amazônico, Anhãgá, tem o poder de se metamorfosear em
diferentes animais, em diferentes coisas para fazer maldades. O indiozinho é
constantemente perseguido pelo demônio e tem sua vida a todo momento colocada
em risco. Mas, a intervenção de Moñag faz com que Tykuã vença o grande mal e viva
por muitos e muitos anos.
Enfraquecido e gemendo de dor, Tykuã rogou a Moãg outra vez:
- Moñag, me salve, pois conhece o meu coração.
No mesmo instante, um vento frio tomou conta da floresta. E uma voz
determinou:
- Levanta-te, menino, e luta contra o gavião! [...]
Tykuã estava a salvo do gavião, porém ainda sentia dor por causa da picada
da serpente. Mas o próprio Moñag cuidou de sua ferida, e o menino regressou
são e salvo. (YAGUÃG, 2014, p. 21-22)

A história de Tykuã nos mostra que a distância entre a vida e a morte é
muito tênue e que o instante vivido jamais será reavivado. Isso significa dizer
que, as narrativas indígenas muito têm a nos dizer. Daí que compreendê-la à luz
da Epistemologia do Romance é um caminho para mostrar como essas
narrativas carregam saberes ancestrais e que são importantes sim para a
manutenção da identidade cultural amazônica e tratam também de questões
inerentes a nossa condição humana. Para Wilton Barroso Filho e Maria Veralice
Barroso:
A Epistemologia do Romance procura compreender a condição humana do
homem de nosso tempo que se encontra representada na pluralidade dos
saberes transdisciplinares. Tais saberes, no nosso entendimento, se
mostram e se constroem pela observação e diálogo com o (s) fundamento
(s) constitutivos da obra analisada. (BARROSO FILHO. BARROSO)
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Ao tomarmos como objeto deste estudo, narrativas da literatura indígena
amazonense, abrimos a discussão em torno de temáticas inerentes à condição
humana em histórias que fazem parte do capital cultural do Amazonas há
séculos e que hoje aparecem no formato livro impresso.
Rememoramos aqui o texto O direito à literatura de Antônio Cândido em
que além de outros direitos humanos, Cândido afirma que a literatura deve ser
encarada e defendida como um direito básico ao Homem. Assim da mesma
forma que as sociedades letradas têm o direito de produzir e ter acesso à
literatura, os indígenas também o tem.
Ao registrarem as narrativas no suporte livro, os escritores da literatura
indígena amazonense contribuem para que a cultura de ouvir e contar histórias
não morra, mas permaneça viva na memória de quem lê essa literatura. Trazer
da oralidade para a escrita os mitos, as lendas, as histórias de visagens131, é
possibilitar que a identidade cultural amazônica, presente nos livros continue viva
no imaginário amazônico e transcenda para outros espaços.
A história de um povo pode morrer se não houver um mecanismo que a
mantenha viva e a deixe registrada para a posteridade. Por isso, escrever sobre
o modo de ver e pensar o mundo inscrito nos mitos, nas lendas, nas histórias de
assombração é um mecanismo de defesa e de arquivamento da memória dos
povos indígenas, contribuindo assim, para que permaneçam vivas as narrativas
ancestrais repassadas de geração para geração por meio da oralidade.
O direito de contar histórias, de compartilhar saberes deve ser
assegurado aos indígenas. Diante disso, tomamos aqui a importância do livro
A queda do céu como leitura obrigatória para quem trabalha com a literatura
indígena brasileira. Nele temos a voz de um xamã, o clamor dos yanomami pelo
direito de viver, de manter viva sua cultura, seus rios e a floresta.
A primeira vez que falei da floresta longe de minha casa foi durante uma
assembleia na cidade de Manaus. Mas não foi diante de brancos, e sim de
outros índios. Era a época em que os garimpeiros estavam começando a
invadir nossas terras, nos rios Apiaú e Uraricaá. Então, Ailton Krenak e Alvaro
Tukano, liderança da União das Nações Indígenas, me convidaram a falar.

131 São histórias de assombração, de fantasmas
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Disseram-me:”Você deve defender a floresta de seu povo conosco.
Precisamos falar juntos contra os que querem se apossar de nossas terras!
Senão, vamos acabar todos desaparecendo, como nossos antigos antes de
nós”. (KOPENAWA. BRUCE. 2015, p. 385)

Narrar sobre o seu povo foi um mecanismo de defesa adotado pelos
índios, tendo como porta-voz Davi Kopenawa para que, por meio dele o povo
yanomami continuasse vivo, físico e culturalmente. Em um dos trechos do livro,
Kopenawa diz que aprender outra língua foi difícil porque teve que além de se
aproximar do branco e apropriar-se também de sua língua para que pudesse
ser ouvido.
Destacamos também aqui a discussão trazida por Aiton Krenak,
liderança e escritor indígena da etnia krenak. Ailton (2018) trata sobre a
importância de se retomar as discussões dos direitos dos povos indígenas,
focando na necessidade de continuar a lutar pelos territórios que lhes foi
usurpado desde a chegada do colonizador.
Para Krenak, “perder os territórios, perder a tranquilidade e perder o
sossego foi o fruto para o nosso povo desta construção do Brasil, sendo que
muitas das nossas tribos pagaram com suas vidas este processo de construção
da nação brasileira”. (2018, p. 28)
Apesar do extermínio de muitas tribos no processo de colonização e de
construção do Estado, as tribos indígenas brasileiras que restaram procuram
manter viva a essência cultural de seus ancestrais, lutando todo dia contra a
morte, pois constantemente têm seu território invadido e diminuído, sua voz
calada e cultura subjulgada por muitos que os olham pela ótica da
subalternidade.
Ainda Krenak afirma:
Acredito que a maioria das comunidades indígenas continua mantendo seu
propósito de guardar suas tradições, de guardar seu caminho , de reverenciar
a herança de nossos antepassados, não no sentido boboca de ficar imitando
o passado, mas no sentido de nos dar respeito e a honra de continuarmos
sendo os guardiões da memória de nosso povo, e isto, se justifica obviamente
não apenas fazendo uma imitação da história antiga, mas interagindo, nos
habilitando, nos capacitando a cuidar da nossa vida sem fazer uma imitação
exagerada da vida moderna e ocidental, em que estaríamos abandonando o
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que temos como riqueza e como base fundamental para a construção do
nosso caminho futuro. (2018, p. 29).

Manter a herança dos seus antepassados no livro impresso é uma
ferramenta para resguardar a memória dos povos indígenas. Por isso, para o
escritor indígena, escrever sobre seu povo é assegurar que a tradição oral de
contar histórias hoje circule além das aldeias, possibilitando assim que não
indígenas conheçam os mitos, o imaginário da floresta; o saber desses povos.
Em sua essência o indígena brasileiro sempre usou a oralidade para
transmitir seus saberes, e agora ele pode usar outras tecnologias como
mecanismo de transmissão. Aí está o papel da literatura indígena, produzida
por escritores indígenas que nasceram dentro da tradição oral, que podem
não viver mais em aldeias, mas que carregam em seu cerne criador um vasto
sentido de pertencimento.
Esta literatura tem contornos de oralidade, com ritos de grafismos e sons da
floresta, que tem em suas entrelinhas um sentido de ancestralidade que
encontrou nas palavras escritas, transpostas em livros, não só um meio para
perpetuação, mas também para servir de mecanismo para que os não
indígenas conheçam um pouco mais da riqueza cultural dos povos
originários. (HAKIY, 2018, p. 38).

Transpostas para o livro, a literatura indígena, em especial a
amazonense, objeto deste estudo, não só contribui para a perpetuação da
cultura indígena do Amazonas, mas também abre a possibilidade de se lançar
um olhar crítico sobre ela. E como objeto de arte, essa literatura possibilita
diferentes abordagens, diferentes interpretações.
Diante disso, encontra-se nessas narrativas o tema da morte que nos
provoca a refletir também sobre outras questões em torno do homem como o
suicídio e a eutanásia.
O direito de morrer em Guanãby Muru-Gawuá: a origem do Beija Flor
A literatura nos permite pensar a vida, a existência humana sob
diferentes ângulos. Por meio dela, podemos compreender o mundo nas linhas,
entrelinhas e além das linhas do texto; podemos perceber o dito e o não no
texto.
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Encontrar assim o não dito em uma obra literária exige do leitor um
debruçar-se sobre o texto, um exercício hermenêutico que o possibilite
enxergar além daquilo que está imanente no texto. O presente estudo debruçase sobre a literatura indígena amazonense, tomando como fio condutor da
análise dos textos selecionados para este estudo a teoria da Epistemologia do
Romance. Segundo Santana,
A epistemologia do Romance realiza a decomposição da obra literária através
do sério ludere, ou seja, uma maneira de analisar pelo jogo estabelecido entre
o objeto literário e o leitor. É por essa possibilidade de leitura que que
compreende que a interpretação da obra literária não se esgota.132 ( 2018,
p.18)

E é pela possibilidade de leitura e de diferentes interpretações que se
toma aqui neste tópico a perspectiva da Epistemologia do Romance e sua
possível aplicabilidade ao estudo da literatura indígena amazonense, em diálogo
com a Estética da Recepção.
Wolfgang Iser (1979), ao tratar sobre o jogo entre o objeto estético e o
leitor, enfatiza que a relação entre autor, texto e leitor é um processo sempre em
andamento, pois cada leitor produz uma interpretação que antes não existia.
Diante disso, compreende-se que o sentido da obra literária está em constante
processo de ressignificação.
Os autores jogam com os leitores e o texto é o campo do jogo. [...] O texto é
composto por um mundo que há ainda de ser identificado e que é esboçado
de modo a incitar o leitor a imaginá-lo e, por fim interpretá-lo. Essa dupla
operação de imaginar e interpretar faz com que o leitor se empenhe na tarefa
de visualizar as muitas formas possíveis do mundo identificável, de modo
que, inevitavelmente, o mundo repetido no texto começa a sofrer
modificações. Pois não importa que novas formas o leitor traga vida: todas
elas transgridem- e daí modificam o mundo referencial. (ISER, 1979, p. 106).

132 Retirado do texto Os 100 termos ou expressões recorrentes em Epistemologia do Roman.
O referido texto foi retirado da dissertação de Mestrado de Denise Moreira Santana.

1045

O jogo do texto exige do leitor um olhar mais apurado que o ajude a tirar
do texto questões que não estão postas a olho nu, mas que podem surgir se
ele lançar mão de elementos que o ajudem a encontrar o não dito. As teorias
críticas fazem parte desses elementos que ajudam a esmiuçar e interpretar um
texto literário. No presente estudo, é teoria da Epistemologia do Romance que
sustenta a análise e interpretação em torno da morte presente no texto
Guanãby Muru-Gawuá: a origem do Beija Flor, focando especificamente no
direito de morrer.
A narrativa em questão conta a história de Guanãby, mãe da índiazinha
Potyra. Guanãby era “uma senhora caridosa que tinha ficado viúva muito cedo,
passando a viver exclusivamente para sua única filha”. (YAMÃ, 2012, p. 6)
Guanãby, porém, nunca superou a morte do marido, vivia amargurada e
morreu. “Potyra ficou só. Passou momentos de muita tristeza, e seu único
consolo era visitar todos os dias a sepultura da mãe, próxima a um cajueiro,
rente à praia margeada pelas águas rio Guarinamã” (YAMÃ, 2012, p. 10)
A indiazinha não comia, sentia falta da mãe e todo dia implorava para
que ela a levasse. “Não comia, não brincava... Só ficava sentada, imóvel,
durante horas, junto ao cajueiro onde estava enterrado o corpo de Guanãby.
Como se sua mãe ainda estivesse viva” (YAMÃ, 2012, p. 12).
Na crença dos antigos maraguá, quando alguém morre, sua alma é
transformada em borboleta. Potyra não resistiu e também morreu, mas sua
alma não virou borboleta. A alma da menina,
[..] ficou presa em uma flor de batata’rana próxima à sepultura da mãe, para
ficar sempre ao seu lado. Enquanto isso, a alma da mãe, que havia se
transformado em alma-borboleta, voava entre as flores que Potyra plantou
enquanto estava viva. A alma –borboleta de Guanãby aproximou-se da flor
em que estava presa a alma da filha e ao ouvir um cantar choroso,
reconheceu a voz de Potyra. Gunãby, porém não teve forças para sugar a
alma de Potyra daquela flor. ((YAMÃ, 2012, p. 14- 18)

A alma-borboleta suplicou a Moñag que a ajudasse a libertar a alma de
sua filha. Moñag atendeu o pedido de Guanãby, transformado a alma-mãe em
um beija-flor que,
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Voou até a flor, desprendeu com o bico a alma da filha e a levou muito feliz
para o descanso eterno no Ãgaretama – o mundo dos espíritos.
Desde então, quando morre uma criança Maraguá órfã de mãe, sua alma
permanece guardada dentro de uma flor de batata rana. Ali espera que a mãe
venha busca-la em forma de beija-flor, para leva-la ao Ãgaretama, onde está
o grande e colorido jardim de Monag (Yamã, 2012, p. 26-27).

A morte percorre essa narrativa do início ao fim quando a ausência do ente
querido provoca a solidão e a depressão em Guanãby, levando-a a morte e depois
Potyra que também morrerá por não suportar a ausência de sua mãe.
Toca-se, na narrativa em questão, em temas delicados e polêmicos como a
orfandade e o suicídio. Isso nos provoca a refletir em torno de um mal que tem
assolado a humanidade e levado ao suicídio: a depressão que, por sua vez, tem tido
como uma das causas o tédio.
A narrativa Guanãby Muru-Gáwa: a origem do beija-flor nos provoca a pensar
na questão do tédio como um dos fatores da morte de Guañaby e Potyra, o que nos
leva a perceber aqui a condição do homem pós-moderno que, embora imerso em
inúmeras coisas e situações que aparentemente lhe dão ânimo, acabam na verdade
enfadando-se. O tédio leva assim à depressão que por sua vez leva à morte.
A narrativa nos possibilita ainda refletir acerca da condição do indígena na
cidade e de como a saudade da vida na aldeia pode levá-lo ao tédio ou à procura de
uma válvula de escape como o consumo exagerado de álcool, problema este muito
presente entre os que moram na cidade.
A discussão trazida por Lipovtsky e Sorroy (2013), em torno da estetização do
mundo, nos ajuda a compreender como o tédio pode interferir na vida das pessoas,
sejam elas oriundas de sociedades tradicionais ou não.
Nas sociedades tradicionais a vida cultural era repetitiva, marcada por gostos
e práticas uniformes; mas era tida como natural, e os indivíduos, adaptados
a essa vida, não se queixavam dela, não a viviam nem na monotonia nem no
tédio. Já em nossas sociedades, a oferta cultural é imensa e variada, os
gostos se diversificam e se singularizam: é por isso que as insatisfações
culturais se tornaram tão numerosas quanto inevitáveis.
A cultura aparece como um setor não apenas de dissenso, mas também
frequentemente gerador de irritações, de tédio e de decepção (LIPOVTSKY.
SERROY, 2013, p. 274).
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A história de Guñaby e Potyra leva ainda a outra questão: o direito de morrer
quando elas, entediadas com a vida, encontram na morte a saída. Guañaby, de tão
angustiada, morre, abrindo assim a possibilidade para acreditarmos que ela cometeu
suicídio. Potyra, por sua vez, não suportando a ausência da mãe e o tédio precisa
suplicar a Moñag, o Deus supremo dos maraguá que ele a leve para perto de sua
mãe.
Potyra reivindica a ele o direto de deixar a vida terrena para estar perto
espiritualmente de sua mãe em outro plano. Nas entrelinhas do texto, nos atrevemos
aqui a relacionar a súplica de Potyra com a eutanásia, assunto polêmico e controverso
que certamente está também nas sociedades indígenas, talvez compreendida e dita
de outra forma.
O artigo Entre o nada e o tudo, a morte humana133, de Denise Moreira Santana
e Nathalia Cordeira da Silva, nos ajudam a refletir sobre a morte da narrativa Guañaby
Muru-Gawá: a origem do beija-flor, texto ficcional que nos provoca a pensar que o
“embate em relação a um tema tão delicado como este se dá no dia a dia, na fronteira
realística de hospitais, de funerárias, das dores familiares pela perda de um ente e do
ritual que o corpo anima nos demanda” (SANTANA. SILVA. 2019, p.2 ).
Sobrinho (2014) também nos ajuda a elucidar acerca da estetização da morte,
ao analisa-la na obra literária de Yukiu Mishina. Segundo Sobrinho, antes de realizar
seu ritual suicida, Mishima escreveu: “A vida humana é finita, mas eu gostaria de viver
para sempre”.
De certo modo, podemos aplicar o que escreveu Michima à personagem
Potyra, que pede para morrer fisicamente, mas quer continuar vivendo no plano
espiritual junto à mãe. A morte, o suicídio, a depressão, o tédio, entre tantas outras
questões estão na vida do Homem e são exploradas na literatura de modo que nos
leve a pensar e a refletir sobre a nossa condição.
Nesse sentido, os estudos de Hanna Arendt são muito importantes para a
compreensão e discussão do que se trata de fato a condição humana.
Segundo Arendt (2007), a condição humana depende de três atividades
fundamentais: o labor, o trabalho e a ação. O primeiro refere-se à nossa condição

133 Artigo disponível em https://epistemologiadoromance.blogspot
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biológica, a segunda ao artificialismo de nossa existência e a terceira à condição
humana da pluralidade a qual diz respeito ao fato de que a existência humana
depende da vivência de homens e não homens na terra.
A pluralidade é a condição da ação humana pelo fato de sermos todos os
mesmos, isto é, humanos, sem que ninguém seja exatamente a qualquer
pessoa que tenha existido, exista ou venha existir.
As três atividades e suas respectivas condições têm íntima relação com as
condições mais gerais da existência humana: o nascimento e a morte, a
natalidade e a mortalidade [...]. O que quer que toque a vida humana ou entre
em duradoura em relação a ela, assume imediatamente o caráter de condição
humana (ARENDT, 2007, p. 16-17).

A literatura, seja ela oral ou escrita, faz parte da pluralidade que contempla as
três atividades da condição humana e ela toca, sem dúvida nenhuma, na vida do
Homem ao abarcar tudo que diz respeito à existência da humanidade, metaforizada
na ação das personagens, sujeitos de papéis que, por meio de suas ações mostram
o humano com toda sua vileza, qualidades, bravuras, fracassos, bondade, maldade,
enfim, tudo que diz respeito ao Homem.
Em se tratando de literatura indígena, essas personagens falam e agem como
humanos, corporificados em pessoas, animais, monstros, deuses, espíritos, para por
meio delas se dizer como se vê e como se pensa o mundo na concepção indígena. O
modo de ver e de pensar o mundo podem ser diferentes, mas as questões tratadas
são inerentes ao Homem. Daí que lançar mão da Epistemologia do Romance para
aplicá-la ao estudo em questão é uma possibilidade de pensar a literatura indígena
amazonense para além do seu espaço, pois ela fala de todas as problemáticas que
giram em torno do Homem, presentes nos mitos e nas lendas. E como afirmam Wilson
Barroso e Maria Veralice: “... a Epistemologia do Romance demonstra ter consciência
de ser a literatura uma arena de encontros e de diálogo entre as várias áreas do
conhecimento. Por isso, ao mesmo tempo em que dialoga com um tipo específico de
recebedor, pressupões também um outro tipo de escritor e um outro tipo de romance”
(Barroso Filho. Barroso).
Ao ler e analisar um texto literário é preciso colocar em prática o exercício de
pensar. É, pois, por meio desse exercício que se consegue perceber as ideias, o dito
e o não dito no texto.
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Como uma teoria não acabada, mas em constante processo de pesquisa, a
perspectiva da Epistemologia nos ajuda a tomar a literatura indígena como um campo
plural a ser investigado que nos permite dialogar com diferentes áreas do
conhecimento.
O artigo Elementos para uma Epistemologia do Romance134, de Wilton
Barroso Filho contribuiu consideravelmente para que a discussão aqui travada
pudesse ser aplicada na perspectiva da teoria por ele proposta.
O gesto epistemológico, ou sujeito investigativo, procura de forma absoluta
passar para além do texto, perguntando-lhe o que é possível saber do
objeto/texto/conjunto de textos/obras. Este gesto epistemológico voltado ao
texto faz com que se entre na estrutura íntima do romance, decompondo-o,
procurando regularidades, procedimentos formais, em suma, um fundamento
ou princípio geral (2018, p. 5).

Barroso Filho destaca ainda a importância do narrador como elemento
importante a ser considerado na decomposição, análise e interpretação de um texto
literário na perspectiva da Epistemologia do Romance. Nas quatro narrativas
selecionadas para este estudo, temos a figura do narrador onisciente que se coloca
na posição de um rapsodo. Destaca-se aqui a importância do narrador na literatura
indígena pois, embora hoje transposta para o livro, essa literatura traz marcas
significativas da oralidade, fundamentais para a manutenção identitária dos povos
amazônicos. Fechamos este tópico lembrando o ensaio Experiência e Pobreza135,
de Walter Benjamin em que fala da importância da experiência transmitida durante a
vida:
De forma concisa com a autoridade da velhice, em provérbios; de forma
prolixa, com sua loquacidade em histórias; muitas vezes como narrativas de
países longínquos, diante da lareira, contadas a pais e netos. Que foi feito de
tudo isso? Quem encontra ainda pessoas que saibam contar histórias como
elas devem ser contadas? Que moribundos dizem hoje palavras tão duráveis

134 Artigo disponível em https://epistemologiadoromance.blogspot
135 Texto disponível em https://bibliotecasocialvirtual.files.wodpress
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que possam ser transmitidas como um anel de geração em geração? Quem
é ajudado, hoje, por um provérbio oportuno? Quem tentará, sequer, lidar com
a juventude invocando sua experiência? (BENJAMIN, 2019, p. 1).

Das palavras de Benjamin, entende-se, portanto, a importância da literatura
indígena que, mesmo registrada hoje no formato livro, contribui significativamente
para que a ancestralidade dos povos indígenas do Amazonas, seus mitos e lendas
sejam repassados de geração para geração, para além do espaço da tribo, para além
do Amazonas.
Conclusão
Ao lançar mão da Epistemologia do Romance para dar um olhar investigativo
e interpretativo da literatura indígena amazonense, o presente trabalho não tem a
pretensão de chegar a uma conclusão pronta e acabada dessa teoria, ainda em
construção.
Pretende-se aqui apontar uma possibilidade de análise e crítica da literatura
indígena amazonense, tomando certamente como base principal a perspectiva da
Epistemologia do Romance.
O presente estudo nos possibilita mostrar a literatura indígena amazonense
como um campo fértil para diferentes abordagens. Nesse caso, optou-se por afunilar
este estudo para a questão da morte, por ser este um tema recorrente nas narrativas
estudadas e que possibilita uma série de reflexão acerca da condição humana.
O presente estudo é apenas uma janela aberta para outros olhares; para outras
propostas de investigação acerca da literatura indígena.
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O ROMANCE AFRICANO E AFRO-BRASILEIRO NO ACERVO LITERÁRIO DO
PNBE ENTRE OS ANOS DE 2010 A 2015: ANÁLISE E REFLEXÃO
Ana Paula F. Nobile Brandileone
(UENP/CCP, Fundação Araucária)
Ana Beatriz Albino
(SEED/PR)
Introdução
Este artigo é um recorte da dissertação apresentada ao Mestrado Profissional
em Letras – PROFLETRAS/UENP, intitulada A temática afro-brasileira no Programa
Nacional Biblioteca da Escola nos anos finais do Ensino Fundamental: uma
intervenção midiática para o Letramento Literário (ALBINO, 2017). Considerando que
a promulgação da Lei 10.639/03 prevê a abordagem de aspectos da cultura e história
africana e afro-brasileira, em especial nas áreas de Educação Artística, Literatura e
História, apresentando novos desafios aos profissionais envolvidos com o ensino da
Língua Portuguesa e de suas respectivas literaturas na Educação Básica , a pesquisa
propôs a elaboração de uma Sequência Didática Expandida, para alunos do 9º. ano
do Ensino Fundamental, respaldada na proposta de letramento literário, de Rildo
Cosson (2007), tendo como objeto de estudo e análise o romance Comandante Hussi,
de Jorge Araújo, com ilustrações de Pedro Sousa Pereira. Associada à proposta de
leitura literária, a pesquisa também apresentou uma sequência de atividades
multimídias e multimodais utilizando o software JClic que, abrigada numa página em
hipertexto, para sua divulgação em rede, tem por objetivo possibilitar não apenas o
estudo da obra como manifestação historicamente situada, estimulando a sua leitura,
mas também desenvolvendo

o letramento literário baseado em práticas sociais

próximas ao aluno. A proposição do material didático inscreveu-se no entendimento
de que a sanção da Lei nº 10.639/03 criou a necessidade de selecionar e de produzir
materiais específicos a partir dos conteúdos indicados por esse dispositivo legal136.

136 Versão integral da dissertação em: < https://www.uenp.edu.br/profletrasdissertacoes/9447-ana-beatriz-albino-2017/file> Acesso em 02 out. 2019.
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De matriz africana, a obra foi selecionada do acervo de 2013, do Programa
Nacional Biblioteca na Escola (PNBE). Para a seleção do livro foram avaliados os
romances de temática africana ou afrodescendente disponibilizados nos acervos do
PNBE entre 2010 a 2015, anos finais do Ensino Fundamental, a fim de verificar se as
obras literárias reforçavam representações identitárias pautadas em concepções
redutoras, preconceituosas e/ou estereotipadas da cultura negra ou se auxiliavam em
atitudes afirmativas e/ou construtivas para emancipação do indivíduo africano e afrobrasileiro. E, nesse contexto, investigar se nessa política pública de leitura, objetivo
primeiro do Programa, a Literatura cumpria ou não suas funções psicológica,
formadora e/ou social (CANDIDO, 1972; 1995), se emancipava, se edificava, se
mediava os conhecimentos ou os massificava, enfim, se a literatura humanizava ou
continuava (re)forçando preconceitos.
Para tanto, levou-se em consideração quatro critérios: a representação do
sujeito africano e afro-brasileiro, a forma literária romance, aspectos relacionados à
ilustração e o público alvo. Das onze obras selecionadas137 previamente, por
pertencerem à temática africana ou afro-brasileira, restaram apenas cinco, por terem
sido excluídas as demais formas narrativas, como conto, crônica, novela, diário,
histórias em quadrinhos, bem como obras de cunho biográfico e/ou relato de
experiências: Mzungu, Meja Mwangi (2006); Aqualtune e as histórias da África, Ana
Cristina Massa (2012); Comandante Hussi, de Jorge Araújo (2009); A tatuagem reconto do Luo, Rogério Andrade Barbosa (2012); Kamazu, Carla Caruso (2011). Para
cada uma dessas obras foi aplicada uma ficha avaliativa, composta por quatro itens:
1) Informações técnicas da obra (tipo de obra analisada, título, autor, ilustrador,
editora, local, ano de publicação, número de páginas, classificação quanto à
modalidade de ensino, ano do acervo PNBE; 2) Caracterização resumida da obra
137 Mzungu, Meja Mwangi (2006); Contos africanos dos países de Língua Portuguesa (2011), autores variados;
Erinié, o caçador, Adilson Antonio Martins/ e Luciana Justiniani Hees (2011); Palmares, a luta pela liberdade,
de Eduardo Vetillo (2011); O príncipe medroso e outros contos africanos, Pilar Milian e Ana Soler-Pont (2011);
Nyangara Chena: a cobra curandeira, de Rogério Andrade Barbosa (2011); Omo-oba: histórias de princesas,
Kiusam Regina de Oliveira (2011); Aqualtune e as histórias da África, Ana Cristina Massa (2012); Comandante
Hussi, de Jorge Araújo (2009); A tatuagem - reconto do Luo, Rogério Andrade Barbosa (2012); Kamazu, Carla
Caruso (2011).
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(aspectos referentes ao gênero, aspectos referentes ao modo de organização da obra,
aspectos referentes ao projeto editorial em função do público, se tema e linguagens
são adequados ao leitor pretendido, se há ampliação ou não das referências estéticas
e culturais do leitor pretendido); 3) Aspectos da narrativa (caracterização das
personagens e/ou narrador, tempo e espaço, foco narrativo, enredo); 4) Aspectos das
imagens presentes na obra (se favorecem o processo de aproximação com a obra
literária, se são atrativas, se adequadas à intenção expressiva da obra, se ampliam
as possibilidades significativas dos textos, se assumem função complementar e/ou
constitutiva ao texto, se são adequadas à finalidade para as quais foram elaboradas,
podendo despertar a curiosidade, motivar, explicar, informar e contribuir para o
equilíbrio estético da página, se observam os princípios éticos e democráticos
necessários à construção da cidadania e ao convívio social).
Antes de passar propriamente à análise das cinco obras, vale destacar que,
antes da promulgação da Lei 10.639/03, apenas uma obra de temática africana ou
afrodescente constou no acervo do PNBE entre 1998 e 2002, para os anos iniciais do
Ensino Fundamental: Nó na garganta, de Mirna Pinsky. Posteriormente à publicação
da Lei e das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana (2004) é,
entretanto, evidente o crescimento da quantidade de obras literárias com a temática
africana ou afro-brasileira. Exemplo disso é que no PNBE de 2006, de 225 obras
literárias inscritas, 9 títulos são de temática africana ou afro-brasileira, totalizando 4%
do acervo, o que representa um substancial aumento em relação aos anos anteriores.
Em 2009, de 300 obras selecionadas para o acervo, 16 são de temática africana ou
afrodescendente, totalizando 5% do acervo. Verifica-se, também, que nos acervos
dos anos de 2011 e 2013 houve uma sensível diminuição na quantidade de obras
com essa temática. Em 2011, foram distribuídos 150 livros, sendo 7 com a
figuração desse tema totalizando 4,7% do acervo e, em 2013, foram 180 obras
selecionadas, 4 são dessa temática, totalizando 2,5%. Uma possível justificativa
para redução dos livros literários de temática africana ou afro-brasileira foi a
alteração da Lei nº 10.639/03, no ano de 2008, que criou a obrigatoriedade do ensino
da história e da cultura dos povos indígenas nos estabelecimentos de ensino
fundamental e médio do país. Infere-se, portanto, que a Lei 11.645/08 passou a dividir
espaço no campo editorial entre as demandas africana ou afrodescendente e
indígena.
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Diante do exposto, pode-se constatar que houve, a partir de 2003, um aumento
significativo da presença do negro no universo ficcional, figura quase sempre invisível
em uma sociedade que se apoia em um discurso excludente, frente à diversidade
cultural. Não se pode, entretanto, deixar de questionar a forma como essa
representação se realiza e como a leitura literária dessa temática é apresentada aos
alunos da educação básica, a fim de cumprir os dispositivos exigidos no texto desta
lei federal.
Os romances de temática africana e afro-brasileira nos acervos do PNBE entre
2010 a 2015
Considerando que a representação do sujeito africano e/ou afrodescendente é
um dos critérios estabelecidos para a seleção da obra para o desenvolvimento do
material didático, verificou-se que os romances, em alguns aspectos, não reproduzem
a invisibilidade e/ou silenciamento a que estão sujeitos os negros na sociedade
brasileira. O protagonismo nas narrativas, a ocupação e o papel social
desempenhados, por exemplo, apontam para a valorização da cultura africana no
intuito de abrir espaço e acolher outras vozes, outras culturas nas leituras a serem
feitas pelo jovem leitor.
Ainda que, em sua maioria, a personagem negra seja protagonista138, ela não
detém a voz narrativa, já que 80% dos narradores nos romances analisados são
heterodiegéticos, predominando, assim, o ponto de vista de um narrador que não
participa da trama; apenas Mzungu possui focalização autodiegética. Aspecto que
sugere traços de uma estrutura social que tem no racismo uma de suas marcas.
Entretanto, não é possível identificar traços como idade, cor e estrato sócio-econômico
desses narradores; como é o caso de Aqualtune e as histórias da África (2012), A
tatuagem - Reconto do Povo Luo (2012), Comandante Hussi (2009) e Kamazu (2011).
A onisciência narrativa permite, no entanto, que o leitor entre em contato com
outras experiências de vida a partir do universo diegético apresentado, possibilitandolhe, a partir da ficcionalização apresentada, se aproximar do universo íntimo dos
personagens, promovendo não apenas a sua identificação com a obra, mas também

138 Em Aqualtune e as histórias da África (2012) não há indícios textuais ou imagéticos da cor
da personagem.
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proporcionar a percepção do que é ser o outro: como as angústias de Hariuki em
relação a ocupação da Inglaterra em suas terras e a dominação dos ingleses: “Não
entendia as coisas assustadoras que, numa escala mais ampla, ocorriam em nosso
país, assim como não entendia as coisas que bwana Ruin dizia” (MWANGI, 2006, p.
14). Ainda as angústias, dores, percalços e vitórias de Hussi ao enfrentar uma guerra
civil: “[...] Quando finalmente pisou o alcatrão, sentiu-se no cume do mundo. Parou
para respirar fundo, olhou para trás e compreendeu que aquela era a rota da vitória.
[...]” (ARAÚJO, 2009, p. 96). Ou ainda a indignação e a perseverança de Kamazu em
modificar sua atual situação: “O tempo foi passando, e Kamazu, que já não era mais
criança, lamentava-se por não poder mudar a sua situação. (CARUSO, 2011, p.7).
Assim como os desejos da menina Duany em concretizar os seus sonhos: “Ela
sonhava em ter um dia o corpo completamente coberto de cicatrizes, como as
mulheres mais velhas da aldeia, decoradas dos pés à cabeça com os mais variados
tipos de desenhos” (BARBOSA, 2012, p. 8). Trechos que denotam, em alguns
romances, espaços de pobreza, conflitos e vulnerabilidades sofridos pelos
personagens protagonistas, majoritariamente negros.
No que se refere às ocupações das personagens negras protagonistas,
registrou-se os seguintes índices: fazendeiro (8%), empregado(a), doméstico(a)
(15%), curandeiro(a) (8%), escravo (15%), estudante (22%), governante (8%) e oficial
militar (8%). Assumindo o papel de coadjuvantes, as personagens brancas possuem
as seguintes funções sociais: fazendeiro (14%), estudante (14%), professor (14%),
oficial militar (14%) e sem indícios (43%). Compõem, entretanto, a elite econômica.
Em Mzungu (2006), por exemplo, há diversas passagens em que o colonizador inglês,
figurado por bwana Ruin, promove verdadeira devassa na aldeia de trabalhadores,
revelando que a relação entre colonizadores e colonizados é permeada por muita
violência e dominação; violência, às vezes física, outras vezes moral, que marca a
vida de muitas crianças e de adultos africanos.
No que tange ao estrato sócio-econômico das personagens protagonistas,
identificou-se que 40% é pobre, 40% pertence à classe média e 20% varia139. Foram
considerados pobres as personagens em Comandante Hussi (2009) e Mzungu (2006),

139 Este item se refere à mudança de estrato sócio-econômico no desenvolvimento da
narrativa.
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e classe média em Aqualtune e as histórias da África (2012) e A tatuagem - Reconto
do Povo Luo (2012). Em Kamazu (2011), o estrato sócio-econônimo varia no decorrer
na narrativa, uma vez que o personagem protagonista passou de pobre e escravo a
dono de propriedades, bois e vacas e a curandeiro mais famoso da região, “O tempo
foi passando, e Kamazu, que já não era mais criança, lamentava-se por não poder
mudar a sua situação” (CARUSO, 2011, p. 7), “Kamazu adquiriu terras, multiplicou
sua riqueza e casou-se com uma moça muito boa” (CARUSO, 2011, p.30). Quanto às
relações sociais empreendidas pelos personagens protagonistas, elas se restringem
às de caráter laboral, familiar, de amizades ou amorosas:

relações
profissionais
relações
amorosas

Relações sociais da
personagem
8% 8%
8%
38%
38%

relações
familiares

Gráfico 10: Relações sociais da personagem

Quanto à faixa etária dos personagens, há predominância de crianças em fase
de amadurecimento e/ou adolescentes; aspecto importante por conta do material
didático ter como público alvo alunos do 9º ano do Ensino Fundamental. A fase de
transição da infância para a adolescência é marcada nas obras Comandante Hussi e
Mzungu, pois ambas as personagens protagonistas têm doze anos de idade: “Eu tinha
12 anos de idade” (MWANGI, 2006, p. 14), ou “[...] este livro retrata: a história de uma
guerra vista pelos olhos de um garoto de doze anos” (ARAÚJO, 2009, orelha). A faixa
etária da adolescência pode ser ainda inferida nas obras Aqualtune e as histórias da
África (2013): “Passou direto, sem ficar em recuperação em nenhuma matéria. Tudo
bem que história e matemática foram por muito pouco, mas passou” (MASSA, 2012,
p.7). Em A tatuagem - Reconto do Povo Luo: “Duany tinha 15 anos, e seus
pensamentos agora eram outros” (BARBOSA, 2012, p. 7). No caso de Kamazu, o
personagem protagonista passaa da infância à vida adulta, de que são exemplo os
seguintes trechos: “Kamazu era o último filho. Os irmãos, bem mais velhos, haviam
se casado e não moravam mais na aldeia” (CARUSO, 2011, p. 4); “O tempo foi
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passando, e Kamazu, que já não era mais criança, lamentava-se por não poder mudar
a sua situação” (CARUSO, 2011, p. 7); “Kamazu adquiriu terras, multiplicou sua
riqueza e casou-se com uma moça muito boa” (CARUSO, 2011, p. 30).
No que se refere à ilustração, das cinco obras analisadas, quatro delas são
compostas pelo diálogo entre texto e imagem: Aqualtune e as histórias da África
(2012), A tatuagem - Reconto do Povo Luo (2012), Comandante Hussi (2009) e
Kamazu (2011). Comandante Hussi (2009) e Aqualtune e as histórias da África (2012)
possuem poucas imagens; apenas Mzungu não contém imagens em seu interior,
apenas a capa compõe o substrato imagético. Em Comandante Hussi a cada
cinco/sete páginas há uma ilustração. Já em Aqualtune, as ilustrações são apenas
para a abertura de cada capítulo. Em A tatuagem – Reconto do Povo Luo (2012) e
Kamazu (2011) o número de imagens se sobrepõe ao texto, ou seja, a quantidade de
imagens é significativamente maior que a quantidade de texto.
De forma breve, pode-se afirmar que em Comandante Hussi, a técnica utilizada
para a produção das imagens se dá a partir de traços simples e abstratos, desenhos
a lápis e rolo de pintura em formas abstratas, os quais remetem ao conteúdo
abordado, criando um percurso de leitura que complementa os elementos da
narrativa, levando o leitor a refletir sobre a temática proposta, sem estereótipos em
relação ao universo africano. Desse modo, as ilustrações contribuem para ampliar o
conhecimento de mundo e o imaginário do leitor, devido aos dispositivos estéticosdiscursivos acionados pela linguagem verbal e não verbal, ampliando, assim, as
referências estéticas oportunizadas pela qualidade da linguagem literária.
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(PEREIRA, 2009, p. 21)

(PEREIRA,2009, p. 25)

(PEREIRA,2009,p.51)
Em Kamazu, embora a técnica de pintura empregada, guache e colagem,
minimizem o caráter realista das imagens, as ilustrações mimetizam a substância
textual, não desafiando, portanto, o leitor a estabelecer relações menos óbvios com
os eventos narrativos. Exemplo disso é a imagem do baobá, árvore de tronco muito
espesso, presente em vários momentos da narrativa,

uma

vez que sob ela Kamazu dormiu, sonhou e tornou-se
curandeiro respeitado.

(CARUSO,2011,p.4)
Em Aqualtune e as histórias da África (2013), a relação entre texto e imagem
favorece o processo de aproximação do leitor com a obra literária, pela alta qualidade
do projeto gráfico, sendo as ilustrações atrativas e adequadas à intenção expressiva
da obra. Estampando a divisão dos capítulos, as imagens vão além do que o texto
escrito expressa, mas remetem às cores e estampas do universo africano. Abaixo
exemplo das capas que dividem os capítulos 1 e 2:

(MASSA,
2012,

p.8-9)
(MASSA,

2012,

p.36-37)
Apesar da alta qualidade de projeto gráfico, que favorece o processo de
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aproximação do leitor com a obra literária, pois as imagens são atraentes e coloridas,
ocupando a maior parte de suas páginas, as ilustrações apresentadas em A tatuagem
(2012) não favorecem o uso da imaginação, uma vez que não ampliam as
possibilidades significativas dos textos e não complementam a substância textual,
mimetizando exatamente o que se lê. Abaixo ilustração que retrata o momento em que
serpente enlaça Duany para deixar suas marcas na jovem: “As duas ficaram assim,
entrelaçadas, durante um longo tempo. Finalmente a serpente desenrolou-se,
deixando tatuadas, na epiderme negra da jovem, as marcas brilhantes e coloridas de
suas escamas” (BARBOSA, 2012, p. 17).

(NEGRO, 2012, p. 18)
Perceber a contribuição que o texto imagético oferece para o leitor no
preenchimento de vazios textuais é um exercício necessário ao se estudar literatura
para crianças e jovens, já que “As ilustrações simbólicas e não descritivas podem
contribuir para desenvolver a imaginação própria do leitor” (YOLANDA, 1986, p. 153),
como é o caso de Comandante Hussi (2009) e Aqualtune e as histórias da África
(2012). Em contrapartida, “[...[ a ilustração fiel ao texto, nunca além do texto, e a mais
“realista” possível, resulta numa comunicação linear, pobre, sem maiores estímulos
ao pensamento “(YOLANDA, 1986, p. 153), de que são exemplos A tatuagem Reconto do Povo Luo (2012) e Kamazu (2011). Desse modo, das quatro obras
analisadas, pode-se concluir que apenas em Comandante Hussi (2009) e Aqualtune
e as histórias da África (2012) as imagens colaboram efetivamente para expandir os
sentidos do texto, preenchendo os vazios deixados pela linguagem literária.
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Ainda que para a seleção de romance de temática africana ou afrodescendente
tenha sido levado em conta quatro critérios - a representação do sujeito africano e
afro-brasileiro, a forma literária romance, aspectos relacionados à ilustração e o
público alvo –, não se relegou à segundo plano o caráter estético da obra, que passa
não apenas pela linguagem literária, mas também pelo viés emancipatório.
Kamazu, de Carla Caruso, conta uma lenda angolana, e tem como cenário
uma aldeia em Luanda, na África, na qual um menino negro, chamado Kamazu, ficou
órfão e foi morar com seu tio. Seu tio, por sua vez, deu-lhe a um fazendeiro para pagar
uma dívida, tornando-se, assim, escravo. Na fazenda, local onde moravam os
escravos, Kamazu encontrou sua avó Luana. Ele cresce e deseja mudar sua
condição, pois quer ser livre. Em sonho, Kamazu recebe a ordem de uma voz para ir
à margem do rio mais próximo, pois lá encontraria três coisas que poderiam mudar
sua vida. A voz também sugere que a melhor delas é um cesto com tampa. No dia
seguinte, de madrugada, vai até o local indicado. Chegando lá, a correnteza do rio
trouxe espingardas, dois pacotes de algodão e o cesto, tal como apresentado no
sonho. Por um peixe dourado também lhe foi entregue uma pedra verde, chamada
Calunbungo. Abriu o cesto e encontrou frascos vazios e uma grande quantidade de
folhas e raízes que, ao longo do tempo, percebeu que poderiam curar muitas doenças.
Certo dia, um casal bateu na porta da casa onde Kamazu era escravo. O casal, já
muito cansado, procurava um curandeiro para tratar sua filha Pitila, que estava muito
doente. Sendo o menino a última esperança da criança adoentada, o patrão aceitou
que Kamazu a ajudasse. Com a cura, Kamazu ganhou fama de curandeiro. Adquiriu
terras, casou-se e se tornou um dos curandeiros mais renomados daquela região.
Diante do exposto, a narrativa oferece ao leitor a possibilidade de vivenciar
certos conflitos, alguns no âmbito de suas próprias experiências, por meio do
confronto com temas como o abandono, a escravidão, o desrespeito e a intolerância
às diferenças sociais. Além disso, a escritora ressalta os valores sagrados da cultura
angolana iniciando as crianças para a reflexão sobre o respeito aos mais velhos e à
tradição, pilares em que Kamazu (re)afirma a identidade. Entretanto, considerando os
critérios selecionados, o romance não é adequado ao público alvo, seja pelo projeto
editorial, cujas ilustrações remetem ao universo infantil e não contribuem para a
expansão dos sentidos do texto - apenas traduzindo a substância textual – e, assim,
para a ampliação e a construção de sentidos pelo leitor, ou por não ampliar as suas
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referências estéticas, uma vez que os recursos narrativos empregados - focalização,
tempo e espaço – não desafiam o jovem leitor na expansão dos limites textuais.
Aqualtune e as histórias da África, de Ana Cristina Massa, possui como pano
de fundo alguns fatos e personagens reais. O livro conta a história dos quilombos e
dos negros que lutaram por sua liberdade, bem como sobre a disputa entre
portugueses e holandeses pelas riquezas do nordeste brasileiro. Para tanto, a autora
criou a história de Aqualtune, uma menina que não gosta do seu nome e prefere ser
chamada de Alice. A narrativa tem como cenário uma fazenda, localizada na Serra da
Barringa, em Alagoas, para onde Alice viaja, de férias, juntamente com os pais da
amiga, e os amigos Maria e Guilherme. Chegando à fazenda, descobrem que ela é
centenária, antiga sede de um engenho de cana-de-açúcar e conhecem a vó
Cambinda, cozinheira da fazenda, e Kafil, seu neto, descendentes de escravos. O
romance é perpassado pelas histórias que vó Cambinda conta para os meninos,
dentre elas a lenda de uma princesa do Congo, chamada Aqualtune que, capturada,
tornou-se escrava no Brasil e, posteriormente, fundou o Quilombo dos Palmares. A
menina identifica-se, então, com sua história de superação e luta, encorajando-a a
aceitar o seu nome verdadeiro nome.
A despeito de os paratextos favorecerem o contato inicial do leitor com a obra,
as ilustrações propiciarem a expansão dos sentidos do texto, o foco narrativo oferecer
ao jovem leitor o acesso à realidade humana da personagem e a relação entre ficção
e a história, resgatar uma história silenciada pelo poder, a narrativa não é adequada
ao público alvo por apresentar um claro viés pedagógico. Este caráter pedagógico da
obra se insinua por ser pretexto para discutir a escravidão, evidenciando, portanto, a
preocupação em informar a respeito da história do Brasil, especialmente a opressão
vivida pelos escravos africanos. Dada esta função didática e utilitária, o romance não
desafia o leitor em formação na expansão dos limites textuais, bem como não
oportuniza, pela ficcionalização apresentada, outras formas de compreender a
diversidade de culturas, não propiciando, deste modo, a ampliação das suas
referências culturais. Também a arquitetura textual da obra não desafia o jovem leitor
por apresentar uma estrutura linear, não favorecendo nem a expansão dos limites
textuais e nem o seu repertório estético.
A tatuagem - Reconto do Povo Luo, de Rogério Andrade Barbosa, traz a história
de uma garota de quinze anos da etnia Luo, chamada Duany. Como todas as meninas
da sua idade, Duany sonhava em se casar com um bravo guerreiro de sua aldeia,
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mas, para isso, ela precisava possuir a mais bela tatuagem de todas. Na busca pela
tatuagem que a faria diferente de todas as outras jovens de sua tribo, Duany encontra
pelo caminho uma criatura misteriosa, que muda o rumo de sua vida; uma serpente
gigantesca, que se comunica com a garota e mente estar possuída por um espírito
ancestral. Duany acredita na serpente, pois os mais velhos contavam que os Juogi,
espíritos dos mortos, habitavam os corpos de determinados animais. Então, a
serpente promete realizar o maior desejo da garota, que é a tatuagem mais bela de
todas. As duas ficam entrelaçadas durante um longo tempo. A serpente acaba
imprimindo na “[...] epiderme negra da jovem as marcas brilhantes e coloridas de suas
escamas” (p. 17). No entanto, Duany deveria atender aos chamados da serpente e
não poderia revelar o segredo da tatuagem. Ao retornar à aldeia, a garota desperta a
admiração de todos, principalmente do jovem guerreiro Rumbe, considerado o melhor
lutador da região. Com o passar do tempo, o comportamento da garota modifica-se,
torna-se inquieta e perturbada por esconder o segredo daquela tatuagem, que acaba
revelando, por meio de um cântico longo e angustiado. Com muito medo da serpente
pot ter revelado o segrego, Duany sonha com seu avô, que lhe instrui construir uma
cabana reforçada para proteger-se da fúria da serpente, que ataca a aldeia. Todos os
jovens guerreiros acabam fugindo com medo da serpente, exceto Rumbe. O forte
rapaz enfrenta a píton sozinho e a corta em pedaços. Dias depois, nos festejos do
final da colheita, os dois belos jovens resolvem se casar.
Em seu conjunto, a opção temática por apresentar o lado positivo e negativo
da África, permite ao autor elaborar uma narrativa que não desliza para a
representação do exótico. Vale lembrar, entretanto, que a temática, apesar de
adequada ao público alvo, já que traz à tona um dos assuntos mais presentes na
sociedade hoje, que é a busca pela beleza ideal, é tratada sob um viés pedagógico,
tendo por objetivo ensinar o leitor a não seguir a normas de beleza da sociedade, sob
pena de sofrer sanções – a ira da serpente, por exemplo –, o que não leva à ampliação
cultural e reflexiva do leitor. Considerando que a arquitetura textual da narrativa não
desafia o jovem leitor por apresentar uma estrutura linear e linguagem referencial, não
favorecendo a expansão dos limites textuais; as ilustrações presentes na obra não
estimularem o leitor, uma vez que apenas reproduzem a substância textual

e,

sobretudo, o caráter doutrinador, a obra é inadequada ao jovem leitor, pois o conduz
a certos sentidos muito previsíveis, não favorecendo a potencialidade interpretativa e
a expansão de leitura, comprometendo a fruição estética.
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De caráter memorialístico, Mzungu, de Meja Mwangi, é contado em primeira
pessoa pelo narrador-protagonista, Kariuki, criança africana que vive no Quênia, na
região de Nanyuki, em uma aldeia chamada Majengo, que pertence a bwana Ruin,
colonizador inglês. Como colônia britânica, o país lutava pela sua independência;
aspecto figurado na narrativa pelos mau-mau, que não aceitavam o domínio dos
britânicos que, por meio da violência e o uso de armas de fogo, roubaram suas terras,
submetendo-os à escravidão em seu próprio país. Neste contexto de violência e
opressão Kariuki conhece Nigel, filho de um sargento do exército inglês e neto de
bwana Ruin; tornam-se amigos. Os meninos, ambos de doze anos, vivem diversas
aventuras na floresta que envolvia a aldeia. Em uma delas, Nigel se perde de Kariuki
e é capturado pelos mau-mau, já que o grupo de soldados quenianos depositavam na
captura do menino alguma esperança de que o colonizador deixasse suas terras e as
devolvesse aos nativos, seus legítimos ocupantes. Kariuki encontra o amigo em uma
caverna e tenta resgatá-lo, mas também é capturado pelos mau-mau. O irmão mais
velho de Kariuki, Hari, que está no grupo dos rebeldes, não permite que o
aprisionamento dos meninos continue e os liberta, à revelia do grupo. Partem, então,
em direção à fazenda quando encontram soldados ingleses que estavam à procura
de Nigel e dos terroristas. Na busca pelos terroristas, Hari é assassinado pelos
soldados de bwana Ruin, causando profunda tristeza a Kariuki. Apesar de
pertenceram a mundos tão distintos e, por isso, a modos de ser e viver diversos, os
meninos não se importam com isso. Não por acaso desenvolvem uma amizade
verdadeira, na qual se concretiza um diálogo intercultural, que se processa no
pressuposto da alteridade.
Pelo cruzamento oferecido entre ficção e história, o romance discute a
identidade cultural africana e a diversidade de culturas, o que oportuniza o leitor em
formação experimentar, pela ficcionalização apresentada, certas vivências, sobretudo
aquelas ligadas ao preconceito, à violência, à segregação racial e a figuração de
tradições culturais distintas (africana e europeia) e seus desdobramentos nos modos
de ser e ver o mundo. A narrativa também traz à tona assuntos vinculados ao universo
juvenil, temas como amizade e lealdade, bem como a presença da aventura, que dá
ao romance um ritmo mais dinâmico e que estimula o jogo entre a expectativa e a
quebra de expectativa. Vale destacar que em alguns trechos da narrativa são
utilizados termos nativos, destacados em itálico - bwana, watu, aye, kweli, rongo,
shamba, mau,mau, carookee, totó, mzungu -, os quais são, na maioria das vezes,
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decodificados pelo contexto narrativo; aspecto que de um lado dificulta o
entendimento mas, de outro, amplia o repertório cultural do leitor quanto aos valores
africanos. Por ser uma narrativa memorialística e, por isso, contada em primeira
pessoa pelo narrador-protagonista, Kariuki, oportuniza ao leitor identificar-se com
alguns de seus conflitos e ter acesso à humanidade dos personagens. Pelo exposto,
a narrativa pode ser uma opção para o trabalho com a leitura literária com o 9º ano do
Ensino Fundamental, sobretudo porque oportuniza outras formas de compreender a
diversidade e o diálogo entre as culturas, ampliando, assim, as referências culturais
do aluno, bem como tematiza temas do universo juvenil. No entanto a arquitetura
textual da obra pouco favorece a expansão dos limites textuais e o repertório estético
do jovem leitor, seja pela estrutura linear e/ou pelos parcos recursos estilísticos
empregados.
Comandante Hussi é de autoria de Jorge Araújo, que se inspirou nos
depoimentos de António Hussi, criança-soldado, no período em que atuava como
repórter em Guiné-Bissau. A narrativa conta a estória de uma criança que, por causa
da guerra, precisou se afastar da família e de sua bicicleta, único presente que
recebera do pai. Tendo a guerra estilhaçado o seu mundo, Hussi parte para frente de
combate, juntamente com o seu pai, que era militar. Durante a guerra, presenciou tiros
e bombas, conviveu com cadáveres abandonados, sem ter o que comer, com frio e
medo. Acompanhou os desafios de um golpe de estado. O narrador evidencia que a
guerra impõe ao menino abandonar a infância e, prematuramente, exercer o papel de
adulto. A bicicleta apresenta-se como o divisor de águas entre a infância e a
maturidade. Nesse conflito, Hussi solicita à mãe um tempo para esconder a bicicleta,
temendo-lhe a morte pelos soldados inimigos.
Além de discutir a identidade cultural africana e a diversidade de culturas,
dentre tantas outras possibilidades sugeridas pelo cruzamento entre ficção e história,
o romance oportuniza ao leitor em formação experimentar, pela ficcionalização
apresentada, um olhar crítico sobre a situação do povo africano que, com a guerra,
sofre com toda sorte de constrangimentos físicos e morais, privando-lhes de possuir
uma vida digna, pois carentes de bens essenciais, como segurança, alimento e
educação. De focalização onisciente, a narrativa desvela as percepções,
pensamentos e sentimentos de um jovem, o que promove a identificação do leitor com
a obra. Valendo-se de uma linguagem coloquial, o que aproxima a obra do jovem
leitor, ainda contribui para ampliar-lhe repertório estético, pois o autor se vale de
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variados dispositivos expressivos, que se explicitam pelo uso de metáfora,
personificação, hipérbole, símile e humor, além de termos e expressões locais,
pertinentes ao contexto social da narrativa. Diante do exposto, Comandante Hussi
contribui para ampliar o conhecimento de mundo e o imaginário do leitor, devido aos
dispositivos estéticos-discursivos acionados pela linguagem verbal e não verbal,
ampliando, assim, as referências estéticas oportunizada pela qualidade da linguagem
literária. Oportuniza, também, a formulação de práticas político-pedagógicas voltadas
para a (re)educação das relações étnico-raciais, pois de fundo histórico, tende a
provocar identificação com alguns conflitos do personagem, e levá-lo à reflexão sobre
os direitos humanos, evidenciando uma mensagem política e social.
Considerações finais
A partir da análise dos romances de temática africana e afrodescendente do
acervo do PNBE entre 2010 e 2015, pode-se afirmar que a seleção avança na defesa
da (re)educação das relações étnico-raciais, na medida em que trazem à tona o
diálogo intercultural, a identidade cultural africana, que se revela em questões caras
à história do povo negro como a colonização, a escravidão, a defesa territorial,
expressa pela guerra civil, bem como pelas tradições africanas, desveladas pelo culto
aos mais velhos e pela cura medicinal a partir de ervas. Também pode-se verificar
que as representações identitárias do indivíduo africano e afro-brasileiro apontam
para a ressignificação do lugar e do papel social assumido pelo negro na sociedade,
indicando, desse modo, a construção de representações positivas e de superação de
estereótipos.
Por outro lado, alguns dos títulos apresentados, como A tatuagem – reconto do
povo Luo, de Rogério de Andrade, Aqualtune e as histórias da África, de Ana Cristina
Massa, e Kamazu, de Carla Caruso, incorreram em escolhas que, ainda que
amparadas por intenções legítimas, acabaram submetendo a inventividade e a
criatividade literária a discursos de efeito oposto ao pretendido. Tentando conduzir o
leitor pelas ideias “certas” sobre a cultura africana e sobre a perspectiva étnico-racial,
as obras acabaram carregando um tom pedagógico e referendando uma
representação que divisa nos povos africanos saberes, crenças e tradições
específicas que teriam muito a nos ensinar, mas que no fundo assumem a função de
ensinar, didatizar, aconselhar. Do lado oposto, colocam-se Mzungu, de Meja Mwangi,
e Comandante Hussi, de Jorge Araújo, que se apresentam como obras potenciais
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para superar preconceitos e atitudes discriminatórias, causas de rebaixamento e
aniquilação da subjetividade do sujeito negro, dada a exploração da cultura africana,
de um lado pelo diálogo intercultural e, por outro, pela busca da identidade, a partir da
superação de desafios impostos por uma guerra civil.
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DIDÁTICA E OFICINA DE BONECAS NEGRAS NA FORMAÇÃO DOCENTE
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Resumo
Com a promulgação da Lei Federal 10639/03 tornando obrigatório o ensino da
História e Cultura Africana e Afro-Brasileira e com o estabelecimento de Diretrizes
Curriculares para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História
e Cultura Afro-Brasileira e Africana, as escolas públicas e particulares, foram
convocadas a revisitarem seus currículos e a formação continuada de suas
professoras e seus professores. Objetiva-se com tais medidas, favorecer que, pelo
ensino, relações raciais sejam vividas nas escolas e na sociedade, de forma mais
justa e igualitária, desprovidas de discriminações e racismo. Diante da tarefa posta
para as instituições escolares, este texto, trata de como a didática e oficina de
bonecas/os negras/os com leitura literária podem contribuir para a efetivação de
estudos e produção de materiais, em específico as/os bonecas/os negras/os,
convidando os docentes a fazerem com que as escolas sejam tomadas de
materialidades e práticas pedagógicas que (re) eduquem para o estabelecimento de
relações raciais mais horizontalizadas.
Palavras-chave: Identidade negra. Infância. Literatura afro-brasileira. Educação das
relações étnico-raciais.
Introdução
Para além da obrigatoriedade, por força da lei federal nº 10.639/03 e pelas DCN
para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura
Afro-Brasileira, publicadas em 2004, a temática da cultura africana e afro-brasileira
como um programa de formação de professores para a Educação Básica se justifica,
primordialmente, pela necessidade de os/as docentes da Educação Infantil e Anos
Iniciais do Ensino Fundamental oportunizarem as crianças de 0 a 12 anos a pensarem
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sobre a constituição do povo brasileiro, assim como aprenderem acerca da sua
identidade cultural e a fortalecerem ainda mais o sentimento de pertença.
Para Roberto Sidnei (2016, p. 39), “o acontecimento é uma singularidade, é um
desvio” e “tem a possibilidade de inventar mundos”. A arte de fazer bonecas/os
negras/os com leitura literária pode ser essa possibilidade. Como arte, a metodologia
se torna no seu conjunto uma necessidade ontológica: o ser deseja existir, deseja
saber, deseja sentir e encantar(-se). Daí o seu direito inalienável ao conhecimento e
ao trabalho de fruição. É preciso saber, nesse contexto, a função social do ensino
frente à temática e quais ações o corpo docente planeja para o enfrentamento e
combate ao racismo.
As discriminações estão vinculadas, no caso do Brasil, ao reconhecimento das
marcas identitárias da classe social à qual pertence o sujeito. De qualquer modo, a
Didática já vem sinalizando outras abordagens que podem ajudar a compreender a
sua função como campo de mediação do processo de ensino e aprendizagem, que
estuda o ensino em suas múltiplas relações de condicionamentos, a partir da
dimensão pedagógica, curricular e social, articulada ao planejamento, ou seja, à
elaboração de objetivos, conteúdos, meios e condições para viabilizá-lo (LIBÂNEO,
2013).
Embora, ao discutir sobre “a didática na formação pedagógica de professores”,
Martin e Romanowski (2010, p. 211) entendem que, de forma ampliada, está havendo
uma valorização das didáticas e metodologias específicas das áreas de
conhecimentos nos atuais cursos de licenciatura em detrimento da Didática como
campo de conhecimento pedagógico e espaço da constituição da identidade
profissional docente. Segundo as autoras, para romper com o aperfeiçoamento da
lógica de exploração e controle das formas do trabalho no sistema capitalista, o
caminho será o de “auscultar e sistematizar os processos de formação de professores
e o lugar da didática no conjunto dessas ações.”
Certamente, a Didática terá muito a contribuir para a discussão que ora se inicia
no campo da Educação e das Ciências Humanas, especialmente aquela sobre o
“racismo epistêmico” que, segundo Oliveira e Candau (2010, p. 37) consiste em uma
“operação teórica que privilegiou a afirmação dos conhecimentos produzidos pelo
ocidente como os únicos legítimos e com capacidade de acesso à universalidade e à
verdade.” Por outro lado, cabe deixar evidente que, a propósito desse debate, a
Universidade precisa se atentar para duas preocupações fundamentais e
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indissociáveis, de que se derivam outras e que se relacionam ao conhecimento:
ensino e pesquisa. Essas ocupações a priori e fundamentais é a sua razão de ser e
existir. Como já pontuou Freire (1992, p. 192), cabe a Universidade ensinar o
conhecimento existente, produzir e aprender novos conhecimentos. Para ele, “a
Universidade que não luta por mais rigorosidade, por mais seriedade no âmbito da
pesquisa como no da docência, sempre indicotomizáveis, esta sim, não pode se
aproximar seriamente das classes populares, comprometer-se com elas.”
Neste sentido, a oficina de bonecas/os negra/os com leitura literária como uma
possibilidade didática para estabelecer diálogos com docentes em formação
continuada, sobre as relações étnico-raciais, a importância da constituição identitária
e do pertencimento étnico-racial na infância, contribui para se pensar as histórias e
pluralidades das crianças – negras, brancas, amarelas, indígenas – reconhecendo a
diversidade e os direitos humanos como princípios educativos.
A educação das relações étnico-raciais: novos modos de conviver
Todas as manhãs junto ao nascente dia
ouço a minha voz-banzo
âncora dos navios de nossa memória.
E acredito, acredito sim
que os nossos sonhos protegidos
pelos lençóis da noite
ao se abrirem um a um
no varal de um novo tempo
escorrem as nossas lágrimas
fertilizando toda a terra
onde negras sementes resistem
reamanhecendo esperanças em nós.
Conceição Evaristo, 2017, p. 13.
Com as palavras de Conceição Evaristo, propomos pensar em nossas histórias
individuais e coletivas, focando principalmente, como as relações raciais foram sendo
tecidas na sociedade brasileira. Diante das desigualdades sociais, políticas e
econômicas historicamente vividas entre negros e não negros, faz-se necessário que
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sejamos capazes, enquanto nação, reconhecer que o racismo, é estrutural, ele “[...]é
uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo ‘normal’ com que se
constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas e até familiares, não sendo
uma patologia social e nem um desarranjo institucional” (ALMEIDA,2019,p.50) e a
partir desta compreensão possamos tornar realidade “um novo tempo”, com relações
raciais vividas de forma mais horizontalizadas.
Nesse contexto de desigualdades, torna-se importante pontuar que a história
da população negra é marcada por lutas, enfrentamentos, resistências e relevantes
conquistas de direitos. De acordo com Passos (2012, p.111), “o enfrentamento do
racismo e das desigualdades raciais pelos movimentos negros ao longo da história
brasileira foi, sem dúvida, elemento propulsor que possibilitou, nos últimos anos, a
inserção das questões raciais na educação brasileira”, requerendo novos
aprendizados, outras relações.
A Educação das Relações Étnico-Raciais (ERER) tem por objetivo ensinar
novos modos de conviver. Em âmbito nacional, ela foi instituída pelas Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino
de História e Cultura Afro-Brasileira (DCNERER).
O sucesso das políticas públicas de Estado, institucionais e pedagógicas
visando a reparação, reconhecimento e valorização da identidade, da cultura
e da história dos negros brasileiros depende necessariamente de condições
físicas, materiais, intelectuais e afetivas favoráveis para o ensino e para
aprendizagem; em outras palavras, todos os alunos negros e não negros,
bem como seus professores, precisam sentir-se valorizados e apoiados.
Depende também de maneira decisiva da reeducação das relações entre
negros e brancos, o que aqui estamos designando de como relações étnicoraciais. Depende, ainda, de trabalho conjunto de articulação entre processos
educativos escolares, políticas públicas, movimentos sociais, visto que as
mudanças étnicas, culturais, pedagógicas e políticas nas relações étnicoraciais não se limitam a escola (BRASIL, 2004, p. 13).

Entendemos que, pelo ensino, pelo conhecimento de forma contextualizada e
compreensiva das histórias e do patrimônio cultural de todos os grupos étnico-raciais
que compõem a sociedade brasileira, em específico dos negros, é possível
reconhecer e buscar mudanças para que as relações historicamente desiguais
existentes entre negros e não negros passem a ser vividas de forma mais igualitária,
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ou seja, “a educação das relações étnico-raciais impõe aprendizagens entre brancos
e negros, trocas de conhecimentos, quebra de desconfianças, projeto conjunto para
construção de uma sociedade justa, igual, equânime” (BRASIL,2004,p.14).
Na Educação Básica, a ERER é primordial para que desde a infância, as
crianças negras saibam de si, de seus pertencimentos e de suas identidades étnicoraciais de forma valorizativa e respeitosa. A constituição da identidade étnico-racial na
infância é compreendida como sendo parte do processo de desenvolvimento e
aprendizagem das crianças negras. Bento (2012, p.99), discorre sua compreensão de
identidade respaldada nos direitos legais e a compreende como sendo “elemento de
constituição da criança, fundamental para seu desenvolvimento pleno, essencial para
assegurar seu bem-estar, e, em última instância, sua saúde integral”.
Durante o processo de identificação racial, “há duas características que
contribuem de forma decisiva para a sua formação: a relação que estabelecemos com
o nosso corpo e a relação que estabelecemos com o grupo ao qual pertencemos”
(SILVA JÚNIOR; BENTO; CARVALHO, 2012, p.9). O sentimento de pertencimento ou
não ao grupo étnico-racial, ao seu patrimônio cultural e aos fenótipos que o
caracterizam, marca a constituição das identidades étnico-raciais das crianças
negras.
Trinidad (2012, p.121), ao discorrer sobre o currículo na educação infantil,
compreende que “para aprender, as crianças devem ter seus desejos, suas vidas,
suas histórias e suas culturas consideradas. Para que isso ocorra, o currículo,
necessariamente, precisa estar articulado às práticas culturais dos grupos sociais dos
quais são membros as diferentes crianças que frequentam o espaço da educação
infantil”. Para a autora, as crianças e suas histórias e elaborações culturais são o
centro do planejamento das ações educativas e pedagógicas das escolas e a
educação deve considerar a diversidade cultural que as constituem. Essa defesa da
oferta de uma educação mais plural, possibilita a desconstrução de currículos
eurocentrados e o aprendizado dos saberes historicamente elaborados considerando
os diferentes atores sociais.
Professoras/professores, mediante formação continuada e conscientes de seu
compromisso sociopolítico com a educação de todas as crianças, devem “atuar,
sobretudo, como defensores de condições de igualdade, garantindo que os currículos
escolares expressem conhecimentos sobre todos os segmentos que fazem parte da
escola, da comunidade e da sociedade” (ROMÃO, 2001, p.165).
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O trato pedagógico com a diversidade étnico-racial, como determinado pela Lei
Federal nº 12.796 de 04 de abril de 2013, que alterou o artigo terceiro da Lei de
Diretrizes e Bases-LDB, lei federal nº 9.394/96 ao tratar de seus princípios, precisa
ser um compromisso assumido coletivamente, posto no Projeto Político e Pedagógico
das unidades educativas, nos planejamentos de professoras e professores, nos
documentos orientadores das redes (municipal, estadual e federal) de educação e nos
programas de formação inicial e continuada de professores. Diante do compromisso
assumido coletivamente, as condições necessárias (docentes tendo formação
continuada, materiais pedagógicos, entre outros) são ampliadas, o que favorecem a
ERER e elas se tornam realidade.
Aprender, nas escolas, a história e cultura de seu grupo étnico-racial é um
direito de todas as crianças. A ERER, mais que um conceito, é uma atitude ética que
valoriza e reconhece que a educação deve garantir que a história e a cultura dos
negros brasileiros componham o conjunto de saberes e conhecimentos ensinados e
aprendidos por todos os sujeitos sociais. Professoras/professores ao refletirem sobre
as relações raciais precisam estar atentas/os ao que Gomes (2001) nos ensina a
respeito do trato pedagógico com a diversidade, ou seja, eles devem considerar a
relação existente entre educação, cidadania, etnia e raça. A docência haverá de ser
exercida tendo, entre seus objetivos, garantir que as crianças negras possam ser
verdadeiramente reconhecidas como cidadãs de direitos, entre eles, saber de si pela
educação, ou mesmo tempo possibilitar que as crianças não-negras percebam a
riqueza do legado da cultura negra para a constituição de seu modo de ser, existir e
se relacionar em sociedade.
As oficinas de bonecas/os negras/os: confeccionando brinquedos que
representam a diversidade étnico-racial
Sem dúvida, iniciaremos por nós mesmos esse trabalho a fim de nos
conscientizarmos acerca do processo de subjugação, alienação e
colonialidade: vivemos sob a égide de um racismo velado, um preconceito
em relação aos pobres economicamente, a determinadas variações
linguísticas e a determinados territórios. Na sequência, reuniremos esforços
coletivos para saímos dessa condição de subalternidade e reprodução de um
modelo de civilização traçado pelos poucos privilegiados. A saída sempre
haverá de ser pelo coletivo. A unidade do diverso. (BAZZO, 2019, p. 118)
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As crianças contam muitas histórias durante o brincar. Os papéis assumidos
nas brincadeiras imaginativas, entre elas, são: escritórios, casinhas, espaço naves,
lanchonetes, castelos, cavernas, consultórios. Por meio dessas brincadeiras, elas
revelam muito das relações raciais aprendidas. Torna-se importante saber quais
critérios estão sendo utilizados por elas para decidirem quem será a/o médica/o, a/o
advogada/o, a mamãe ou o papai, a/o filhinha/o, a/o dona/o da loja de batatas fritas,
a babá, a/o faxineira/o, a princesa ou o príncipe, a ladra ou o ladrão, a heroína ou o
herói etc. Esses são aprendizados provenientes de suas relações socioculturais. Por
meio dessas relações, a raça/etnia é marcador de lugares sociais historicamente
determinados.
O papel da brincadeira no desenvolvimento da criança é central, visto que, é
pelo brincar que ela vai experenciando e aprendendo sobre os variados contextos
sociais e suas formas de organização. “A brincadeira da criança não é uma simples
recordação do que vivenciou, mas uma reelaboração criativa de impressões
vivenciadas. É uma combinação dessas impressões e, baseadas nelas, a construção
de uma realidade nova que responda às aspirações e aos anseios da criança”
(VIGOTSKI, 2018, p.18). Durante suas brincadeiras, as crianças experienciam
situações observadas e vividas, formulam hipóteses, questionam, argumentam, fazem
escolhas entre outras elaborações e socializam as formas pelas quais estão
aprendendo conhecimentos sobre si e sobre o contexto social e cultural, saberes que
interferem de forma direta nas suas aprendizagens e desenvolvimentos.
Neste contexto, os recursos que compõem os espaços das instituições de
educação infantil, tais como murais, artes de bilhetes, decorações festivas, os
brinquedos, entre outros, devem contemplar a diversidade que caracteriza o contexto
sociocultural no qual as crianças pertencem e se encontram imersas. “Considerar o
espaço como ambiente de aprendizagem significa compreender que os elementos
que o compõem constituem também experiências de aprendizagem. Os espaços não
são neutros; sua organização expressa valores e atitudes que educam” (SILVA
JÚNIOR; BENTO; CARVALHO, 2012, p.19).
Mediante a diversidade que caracteriza os contextos socioculturais, as escolas
compromissadas com uma educação democrática, precisam garantir que as crianças
(independentemente de sua cor/raça ou classe social) tenham acesso e explorem as
mais variáveis representatividades que caracterizam a diversidade social, entre elas
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a racial. Segundo Silva Júnior, Bento e Carvalho (2012, p.22) “ter em mãos bonecas
e bonecos negros, instrumentos musicais usados nas manifestações afro-brasileiras
e livros que contemplem personagens negros representados de modo positivo é
fundamental para o desenvolvimento de uma educação para a igualdade racial”.
As bonecas negras e bonecos negros são brinquedos utilizados para
representar os sujeitos que as crianças encontram nas suas relações sociais, dentro
e fora dos espaços educacionais, sendo importante tê-los nas instituições de
educação infantil, para ampliar as representatividades humanas, os repertórios do
brincar imagéticos. Durante a exploração dos espaços educativos e seus artefatos,
entre eles, os brinquedos, as crianças negras estão constituindo as suas identidades
e o seu pertencimento étnico-racial, pois é sabido que desde a tenra idade elas
estabelecem o processo de acionamento identitário a partir do contexto social que se
encontram e das relações que estabelecem entre si e com os demais ao seu entorno.
Bento (2012, p. 99) afirma que “a identidade é um elemento de constituição da
criança”.
A oficina de bonecas/os negras/os com a leitura de um livro de literatura –
literatura concebida como um direito (CANDIDO, 2011), sendo sua personagem
principal a referência para a produção da boneca negra, corrobora a organização de
um ambiente educador. Iniciamos a oficina com a contação de uma história e durante
sua tessitura, há um franco debate sobre as relações étnico-raciais, socializações de
experiências e expectativas apresentadas pelos participantes. Nesse momento, as
limitações e possibilidades de efetivar a ERER nas escolas são refletidas, solicitamos
que os participantes costurem durante a conversação e o aprofundamento de algumas
questões relativas à temática proposta. Na sequência, a boneca é confeccionada.
Para isso, apresentamos o passo a passo: corte do tecido ou feltro, pontos para
costura e montagem para a produção do brinquedo. Na oportunidade, são expostas
algumas bonecas negras já confeccionadas para que os/as professores/as possam
conhecê-las quando prontas e para que percebam as diversas possibilidades – com
diferentes tons de tecidos para os corpos, diferentes espessuras de lãs para os
cabelos, entre outros detalhes. Finalmente, iniciamos o processo de costura das
bonecas e vamos tecendo as conversas sobre a construção das identidades e dos
pertencimentos étnico-raciais das crianças na perspectiva dos adultos ali reunidos, o
respeito do amparo legal do ensino da história e cultura afro-brasileira e africana e
também do papel político de cada um(a) como responsável pelo planejamento e
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realização de propostas educativas e pedagógicas que contemplem as histórias das
crianças.
Conhecer as histórias narradas pelas crianças negras durante as brincadeiras
imaginativas, estando em muitas delas as/os bonecas/os negras/os é um aprendizado
urgente para os professores e professoras a respeito das relações étnico-raciais.
Primeiro, aprendemos que preconceito, discriminação e racismo são aprendidos e
segundo, desde a infância, sabemos como enfrentá-los e combatê-los, reforçando a
função social da docência nesse processo, reunindo “esforços coletivos para saímos
dessa condição de subalternidade e reprodução de um modelo de civilização traçado
pelos poucos privilegiados” (BAZZO, 2019, p. 118).
Considerações finais
Alinhavar diálogos com professores e professoras durante as oficinas de
bonecas/os negras/os visa contribuir com o conjunto de proposições formativas
realizadas para a formação continuada dos docentes objetivando a reavaliação de
práticas educativas e pedagógicas que defendam a Educação para as Relações
Étnico-Raciais. Diante dos objetivos traçados, até o presente momento, é possível
afirmar a relevância da formação continuada para que o corpo docente perceba a
função social da atividade docente no enfrentamento e combate ao racismo.
Observamos que algumas práticas educativas estão sendo realizadas, mas, há uma
forte tendência à naturalização das falas das crianças como sendo ingênuas e
desprovidas de discriminação e preconceito, podendo se transformar no crime do
racismo.
Compreendemos que as crianças negras e não negras são as beneficiárias
diretas quando seus professores e professoras planejam suas ações didáticas,
contemplando os espaços educativos e pedagógicos na perspectiva da diversidade
social com a qual as crianças convivem e aprendem, entre elas, a racial.
Finalmente, vale mencionar o potencial formativo das oficinas de bonecas
negras articuladas à leitura literária em voz alta, o que se tornou um instrumento
simbólico extremamente complexo e desafiador tanto para o ensino quanto para a
pesquisa, mostrando-se um vetor interpretativo-compreensivo com rigor teórico,
político-ideológico, técnico e poético a um só tempo.
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PODE UMA “PRINCESA SEM CABELO AMARELO”? O DIREITO DAS
CRIANÇAS PEQUENAS A UMA OUTRA LITERATURA
Luciana Monsores
(CPII e PROPED/UERJ
Pablo Luiz de Faria
(CPII e PROPED/UERJ)
O presente trabalho apresenta um diálogo entre dois grupos de crianças de 04
e 05 anos de idade da Educação Infantil de um colégio público federal, localizado na
Zona Oeste do município do Rio de Janeiro, a partir de uma dramatização e,
posteriormente, leitura de um livro de literatura com temática afro-brasileira.
Configura-se, também, como um encontro de duas pesquisas de doutorado, em
andamento, que tratam das implicações das configurações conservadoras na
Educação brasileira e da literatura para crianças pequenas, respectivamente. Com
base na encenação e leitura da história “Alafiá, a princesa guerreira”, de Sinara Rúbia
e Valéria Felipe, foram organizadas rodas de conversas com as crianças para debate
a partir de três eixos: identidade, representatividade e padrões estéticos; com isso,
discutir possibilidades de práticas pedagógicas outras a respeito de temáticas
identitárias presentes nas obras de literatura destinadas às crianças pequenas
constitui o objetivo deste trabalho. A participação das crianças, o direito à literatura,
os gêneros literários, as identidades das crianças e os questionamentos aos padrões
culturais impostos foram referenciais que orientaram a produção tanto dos diálogos
quanto deste texto. Neste sentido, como considerações parciais, identificamos o
estranhamento de algumas crianças ao fato da obra apresentar uma princesa negra
quilombola, com características distintas do padrão hegemônico; a reprodução de
esteriótipos tanto estéticos quanto de gênero; e poucas referências a outras histórias
com a referida temática. Desta forma, compreendemos a literatura como possibilidade
de acesso das crianças a outras culturas e como parte de um processo de rompimento
com padrões estéticos e estigmas preestabelecidos. Entendemos, assim, que
questioná-los com as crianças constitui uma possibilidade concreta de enfrentamento
ao racismo estrutural e estruturante da sociedade brasileira e compõe uma forma de
coproduzir identidade, representatividade e valorização das estéticas, das histórias e
das culturas negras.
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Palavras-chave: literatura, culturas negras, identidade, representatividade, Educação
Infantil.
Introdução
Cena 1:
Crianças de três, quatro e cinco anos sentadas em semicírculo.
Organizadas para ouvir uma história. Aguardando uma dramatização.
Professoras e professores, também, organizadas (os). Após alguns minutos
entram em cena três atores caracterizados, uma atriz e dois atores. Uma
princesa, um príncipe e um músico. Com passos firmes e decididos, sorrisos
largos e simpáticos assumiram suas posições e iniciaram sua história.
Palavras e cantos, afirmativas e exclamações preencheram os espaços e os
ouvidos. Uma história outra, uma perspectiva outra, uma estética outra foram
apresentadas e provocam diversos sentidos e significados: realeza, bravura,
sonhos, lutas, conquistas, liberdade. Ao final, uma pergunta ressoou em
todas e todos: “- Quais princesas negras vocês conhecem?”

O presente artigo apresenta um diálogo entre duas turmas de crianças com
quatro e cinco anos a respeito de uma história, dramatizada e narrada, com temática
negra. Os eventos ocorreram em uma instituição de Educação Infantil pública federal,
localizada na zona oeste do município do Rio de Janeiro (RJ).
Destacamos as trocas entre dois grupos de pesquisa existentes no Programa de
Pós-Graduação em Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro
(PROPed-UERJ), a saber: Grupo de Pesquisa Infância e Saber Docente (GPISD) e
Núcleo de Estudos da Infância: Pesquisa & Extensão (NEI:P&E)140. Os dois grupos

140
Grupos de pesquisa coordenados, respectivamente, pela Profª Drª Ligia Maria Motta
Lima Leão de Aquino e Profª Drª Vera Maria Ramos de Vasconcellos

1082

buscam em suas discussões, ações, dissertações e teses produzir conhecimento a
respeito de crianças, infâncias, políticas públicas, práticas pedagógicas, trabalho
docente, dentre outros interesses.
Compreendemos a pesquisa como um diálogo constante entre sujeitos, que em
interação e socialmente encarnados partilham sentidos. E é nesta perspectiva que o
diálogo com as crianças guia nosso olhar pedagógico e traça um caminho para uma
reflexão da nossa própria prática e rumos deste artigo. De acordo com Bakhtin (2011,
p.395): “O objeto das ciências humanas é o ser expressivo e falante. Esse ser nunca
coincide consigo mesmo e por isso é inesgotável em seu sentido e significado.” O
autor aponta um dos grandes desafios da produção do conhecimento nas Ciências
Humanas, o objeto é um outro ser, que participa dialogicamente, que não pode ser
emudecido, coisificado, objetificado. As palavras do outro, todas aquelas que não
partem do Eu, constituem um mundo de palavras no qual cada indivíduo está imerso,
com isso o conhecimento tem como característica intrínseca ser dialógico, oriundo do
encontro e da expressão bilateral da relação e interação entre duas consciências que
se penetram, mas que mantêm distância criando, assim, um campo de encontro.
Observações, debates em rodas de conversa e a expressão das crianças
através de desenhos constituíram os procedimentos metodológicos em uma
perspectiva de registro etnográfico. Estabelecemos, também, com as crianças,
sujeitos do nosso fazer pedagógico e deste trabalho, um diálogo intrínseco a partir do
contexto social e geográfico em que elas e a escola estão inseridas.
Contextos: a cidade, a instituição de Educação Infantil e as crianças
A Educação Infantil constitui a primeira etapa da Educação Básica no Brasil,
fator expresso no ordenamento jurídico que embasa as políticas públicas sociais da
área da Educação. A Educação Infantil é, também, direito das crianças pequenas,
conforme exposto no Artigo 208 da Constituição Federal de 1988, que compreende o
dever de oferta por parte do Estado brasileiro. Diversos desafios estão relacionados
na efetivação da oferta e da qualidade das práticas pedagógicas com as crianças
pequenas, tais como espaços e materiais propícios; formação continuada e em
exercício da função para os profissionais; planos de carreiras e salários estruturados;
a presença e a participação das famílias nos cotidianos das instituições; a inclusão
das crianças com deficiência; o diálogo entre as diferentes concepções que norteiam
as práticas; maiores responsabilidades dos entes federados municipais, uma vez que
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cabe prioritariamente aos municípios a oferta de Educação Infantil; dentre outros. A
dimensão política e a dimensão pedagógica possuem influências e atravessamentos
recíprocos expressos sensivelmente no trabalho pedagógico construído e produzido
por crianças e adultos nas instituições de Educação Infantil, creches e pré-escolas.
Nunes e Corsino (2012, p. 29) apontam que
Muitas são as questões e é necessário pensar a institucionalização da
infância hoje a partir de novos paradigmas, reinventando o trabalho nas
creches e pré-escolas, flexibilizando as rotinas, dando leveza ao cotidiano de
crianças e adultos que partilham essas instituições, levando a multiplicidade
presente no mundo contemporâneo sem perder a consistência, sendo
eticamente exatos na valorização do homem, pensando suas relações
consigo mesmo, com o outro e com o meio ambiente, dando visibilidade à
criança a partir de suas formas de expressar e significar o mundo.

Nesse sentido, contextualizar socialmente e geograficamente a escola desta
pesquisa etnográfica nos ajuda a compreender as infâncias presentes nela, a partir
de um viés étnico-racial e de classe. E nos subsidia a pensar o trabalho pedagógico
na Educação Infantil e a presença de uma outra literatura neste contexto.
Os eventos apresentados neste artigo ocorreram na cidade da Rio de Janeiro,
município e capital do estado homônimo. A cidade possui 6.320.446 habitantes
distribuídos em uma área territorial de 1.200,255 km² (quilômetros quadrados), com
renda mensal média dos trabalhadores formais de 4,1 salários mínimos sendo que
39,4% da população encontra-se ocupada (2.566.694 pessoas); 31,4% da população
possuem rendimento nominal de até meio (½) salário mínimo. De acordo com dados
do IBGE, 143.183 crianças estão matriculadas na pré-escola (4 anos a 5 anos e 11
meses)141. Administrativamente a cidade está organizada em 05 áreas de
planejamento, 16 regiões de planejamento, 33 regiões administrativas e 162
bairros.142
141 Consulta IBGE Cidades em setembro de 2019, disponível em:
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/rio-de-janeiro/panorama
142 Consulta Rio em Síntese, acessado em setembro de 2019, disponível em:
https://www.data.rio/pages/rio-em-sntese-2
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A instituição de Educação Infantil na qual são educadas e cuidadas as crianças
retratadas neste trabalho está localizada na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro,
no bairro de Realengo (Área de Planejamento 5, XXXIII região administrativa).
O espaço da instituição federal é composto por três prédios principais divididos
da seguinte forma: prédio da Educação Infantil, prédio do Ensino Fundamental I que
corresponde a um campus (1º ao 5º ano) e prédio do Ensino Fundamental II e Ensino
Médio que corresponde a outro campus (6º ano ao 3º ano do Ensino Médio). O
conservatório de música, o teatro e o complexo esportivo compõem, ainda, o restante
do espaço institucional. Cada prédio possui estrutura administrativa, pedagógica e
orçamentária próprias, isto é, podemos afirmar que existem três diferentes
organizações administrativas e pedagógicas.
A Educação Infantil iniciou seu atendimento em 2012 e atualmente atende 170
crianças em dois turnos, matutino e vespertino e possui 38 docentes. O acesso das
crianças à instituição é realizado por sorteio público e universal de vagas; são
realizados anualmente sorteios para os Grupamentos III e IV, que congregam
crianças, respectivamente de 03 e 04 anos. A tabela abaixo evidencia os quantitativos
de crianças inscritas no sorteio nos anos de 2016, 2017 e 2018 e o crescimento da
procura no decorrer dos anos.
Tabela 1. Quantitativo de inscritos no sorteio para admissão anos de 2016, 2017 e
2018
Grupamento/Ano

2016

2017

2018

G III (crianças de 03

1822

1276

2168

2168

1623

2577

anos)
G IV (crianças de 04
anos)
Fonte: Centro de Referência em Educação Infantil Realengo – Colégio Pedro II
Neste sentido, esperamos que conhecer o perfil da instituição, das crianças e
de suas professoras e professores nos ajude a compreender o contexto em que a
proposta deste trabalho está inserida.
A Lei Nº 10.639/2003 e a possibilidade de uma outra escola
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A legislação brasileira voltada à Educação ressalta a importância de escolas e
universidades como espaços socioculturais responsáveis pelo trato pedagógico dos
conhecimentos e das culturas. A Lei Nº10.639/2003, que institui a obrigatoriedade do
ensino da História da África e da Cultura afro-brasileira nas escolas, é um exemplo de
política pública voltada para a valorização das culturas negras e superação do racismo
dentro da escola. A escola, assim, é convocada a lidar com a pluralidade, abrir
espaços para a manifestação e valorização das diferenças e o currículo escolar é
desafiado a compreender possibilidades outras de abordagens, práticas pedagógicas
e da literatura.
De acordo com o Plano Nacional de Implementação da Lei N° 10.639/2003:
Nos primeiros anos de vida, os espaços coletivos educacionais os quais a
criança pequena frequenta são privilegiados para promover a eliminação de
toda e qualquer forma de preconceito, discriminação e racismo. As crianças
deverão ser estimuladas desde muito pequenas a se envolverem em
atividades que conheçam, reconheçam, valorizem a importância dos
diferentes grupos étnico-raciais na construção da história e da cultura
brasileiras (BRASIL. MEC, 2003 apud BRASIL, 2014).

Segundo o documento, às professoras e professores de Educação Infantil cabe
a realização de práticas pedagógicas que ampliem o universo sociocultural das
crianças, no qual o Educar e o Cuidar não omitam a diversidade, para que, desde
cedo, possamos ser educados a reconhecer a diferença como algo positivo, bem
como conhecer diferentes realidades e compreender que a experiência social do
mundo é muito maior do que a nossa experiência local, e que esse mesmo mundo é
constituído e formado por civilizações, histórias, grupos sociais e etnias ou raças
diversas. (BRASIL, 2014)
As vivências das crianças nas instituições de Educação Infantil, suas
brincadeiras e interações (criança(s)-criança(s) e criança(s)-adulto(s)) são produzidas
cotidianamente em/com bases materiais de existência, que possuem tanto a
ancestralidade afrodescendente e quanto o racismo estruturante da sociedade
brasileira, instrumento de desigualdade. As práticas escolares apresentam, dessa
forma, um compromisso ético de dar visibilidade e valorizar a participação africana e
afro-brasileira e, concomitantemente, questionar as identidades negadas e a
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dignidade aviltada da população negra brasileira, com isso, debater identidade com
as crianças pequenas constitui uma alternativa possível e necessária.
“As pessoas não conheciam princesas que não se parecessem com a
sinhazinha que ela cuidava”(RÚBIA; FELIPE, p.8): sobre Identidade e
Representatividade
Tratar de identidade corresponde a compreender a multiplicidade que compõe
cada sujeito, os sujeitos em relação e as relações nos espaços-tempos
compartilhados, tanto no tempo presente quanto historicamente, nas heranças que
cada sujeito e grupo carrega. Faz-se necessário afirmar que a sociedade brasileira
possui um caráter, uma marca presente: nossa história e relações sociais-culturaiseconômicas-políticas possuem uma matriz africana a partir do sequestro sistemático
e secular de ancestrais africanos para serem escravizados no Brasil. De acordo com
Lima (2011, p.143)
Desse modo, as identidades são imbricadas na semelhança a si
próprio, na identificação com o outro, e estão no contexto das relações
sociais, continuamente construídas com base em repertórios culturais
históricos de matrizes africanas. Sua existência tem as marcas das
relações processadas ao longo dos séculos. Portanto, as identidades
têm um caráter histórico-cultural implicado nos conceitos de
afrodescendência, etnia e raça como construções sociais.

Para Gomes (2003, p.79), a cultura negra possibilita aos negros a construção de
um “nós”, de uma história e de uma identidade. Trata-se da consciência cultural, da
estética, da corporeidade, da musicalidade, da religiosidade, da vivência da negritude,
marcadas por um processo de africanidade e recriação cultural. Esse “nós” possibilita
o posicionamento de um negro diante do outro e destaca aspectos relevantes da sua
história e de sua ancestralidade. A cultura negra só pode ser entendida na relação
com as outras culturas, através de um processo contínuo de troca, de mudança, de
criação e recriação, de significação e ressignificação. Assim, a identidade negra é
entendida como um processo construído historicamente e como qualquer processo
identitário, ela se constrói no contato com o outro, no contraste com o outro, na
negociação, na troca, no conflito e no diálogo. (GOMES, 2008a)
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E na intenção de ampliar o diálogo e o debate sobre as culturas negras143, sobre
identidade e representatividade na Educação Infantil, bem como possibilitar o acesso
das crianças a uma literatura que desvie do padrão branco eurocêntrico estabelecido,
em maio de 2019, a instituição de Educação Infantil recebeu a visita de Sinara Rúbia,
Paulo Gomes e William Silva144 e contou com uma dramatização da peça intitulada
“Alafiá, a princesa guerreira”. A presença e apresentação do grupo na instituição foi
uma ação inserida na campanha “Escola sem Racismo”, do grupo de trabalho Negras
e Negros, do SINDSCOPE145.
Este evento se desdobrou em três outros momentos. Além da apresentação nos
dois turnos, ocorreu também (i) uma conversa e debate com professoras e
professores e, posteriormente, (ii) leitura do livro para as crianças de duas turmas,
roda de conversa e proposta artística de desenho utilizando como recurso caneta
hidrocor preta, giz pastel e giz de cera com variadas tonalidades de cores de pele.
Este artigo trata da dramatização para as crianças do turno da manhã e dos
eventos decorrentes desta primeira apresentação: a leitura da história, a roda de
conversa e a proposta de trabalho de desenho para duas turmas.
Ao final da primeira apresentação fomos questionados pela autora da história,
Alafiá, a princesa guerreira (RÚBIA; FELIPE, 2019), com duas perguntas: “Quantas
princesas negras vocês conhecem?” e “Quantas princesas brancas conhecem?”.
Uma das crianças respondeu que conhecia a princesa Tiana, da produção
cinematográfica (animação gráfica) A princesa e o sapo (Walt Disney Studios, 2009).
Por outro lado, houve uma profusão de respostas com relação aos conhecimentos
sobre as princesas brancas: Branca de Neve, Ariel, Jasmine, Mulan, Elza, Ana,
Aurora, Alice, Merida, Rapunzel, Sofia, Cinderela, entre outras. Em seguida, a autora
nos informou que o conto de Alafiá seria adaptado, ainda no ano corrente em livro (no
segundo semestre pela editora Nia Produções Literárias), justamente para contribuir

143 Nilma Lino Gomes utiliza a expressão “cultura negra” no singular. Nós optamos por
utilizá-la no plural, “culturas negras”, por entendermos que trata-se de uma variedade de
culturas.
144 Integrantes do Grupo Cultural Vozes da África
145 Sindicato dos Servidores do Colégio Pedro II.
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na ampliação necessária do acervo literário negro brasileiro para crianças. E a partir
do lançamento do livro, houve um alargamento do debate através da leitura da história
e rodas de conversas com as crianças, bem como o desdobramento em uma proposta
artística.
“As pessoas não acreditavam que ela era uma princesa. Isso é porque ela não
tinha o cabelo amarelo.”
Em julho de 2019, as duas turmas se encontraram em uma roda de conversa
e debateram a história “Alafiá, a princesa guerreira”. O livro foi lido para cada uma das
turmas separadamente e, em seguida, as crianças foram reunidas para elaborar um
reconto e debater algumas questões. Esse momento foi mediado por duas
professoras e um professor e teve a participação de vinte e duas crianças.
Inicialmente, as crianças recontaram a história coletivamente da seguinte forma:

Cena 2
Alafiá é aquela que a gente viu no pátio. Ela é uma guerreira. Antes era
uma princesa de um Reino no Daomé, que fica na África. Ela foi expulsa de lá
pelos caras maus que parecem policiais. O pai, a mãe, os irmãos dela foram
expulsos. Eles foram presos com uma coisa preta, bem dura, de ferro pelas
mãos deles. Foram acorrentados e as armas de fogo dos caras maus eram mais
poderosas do que as armas deles. Eles passaram pelo mar com um navio.
Depois eles foram para uma fazenda, mas não queriam trabalhar lá porque eles
foram “expulsados” da terra deles. Ela ficava com uma toalha na cabeça, um
turbante, e as pessoas não acreditavam que ela era uma princesa. Isso é
porque ela não tinha o cabelo amarelo. O cabelo dela era preto e enroladinho.
Ela andou muito muito e começou a ouvir os tambores e aí chegou num lugar.
Um lugar é um quilombo, que é assustador, tem tambores e pessoas, meninas
e meninos. Um lugar para se refugiar, um lugar de liberdade. Ela soltou a
corrente e teve um massacre e eles pegaram a corrente e fugiram para lá. E
fim! E fim, não, eles casaram. Ela casou com guerreiro e ela virou uma rainha
guerreira. Ela fugiu e achou um lugar esconderijo. E tem escrito aí no final do
livro Alafiá!
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A Cena 2 constitui um texto a partir dos relatos coletivos da história conforme
narrado pelas crianças das duas turmas na roda de conversa. A leitura do livro, a roda
de conversa e, por conseguinte, esses relatos foram realizados dois meses após a
dramatização ocorrida no pátio da instituição. Esta primeira apresentação ficou
marcada, assim, na memória das crianças, que quando viram o livro e escutaram a
história remeteram-se àquela encenação.
As ilustrações do livro e partes da história tiveram destaque pelas crianças,
principalmente, as correntes (que demarcavam o povo escravizado) e os invasores,
os “caras maus”, que, para as elas, “pareciam policias”. Notamos o quanto as crianças
ficaram impactadas, pela frequência que citavam as “coisas pretas, bem duras, de
ferro” com as quais os “caras maus” prenderam as pessoas. Além disso, conhecida a
história da escravidão no Brasil, o fato de compararem esses “caras maus” à policiais
nos pareceu significativo. O quilombo como local de esconderijo, de liberdade, com
os tambores tocando, encravado no meio da floresta, o que o torna “assustador” para
algumas crianças, também representou outra parte significativa da história.
Durante a conversa com as crianças e seus relatos acerca da história, também
apareceu com força a estética de Alafiá: suas vestimentas e características físicas,
em especial seu cabelo. Eles relataram que “ela ficava com uma toalha na cabeça,
um turbante, e as pessoas não acreditavam que ela era uma princesa”. E ao
perguntarmos o motivo, uma criança pontuou de forma assertiva: “isso é porque ela
não tinha o cabelo amarelo. O cabelo dela era preto e enroladinho”. (L.F., 04 anos)
Segundo Gomes (2008b), ao falarmos sobre corpo e cabelo nos aproximamos
da discussão sobre identidade negra. Essa identidade é vista como um processo que
não se dá apenas a partir do olhar do próprio negro sobre si mesmo e seu corpo, mas
também na relação com o olhar do outro. Essa relação complexa é vista a partir da
mediação realizada pelo corpo e pela expressão da estética negra e um ícone
identitário que se sobressai é o cabelo crespo. O cabelo é pensado pela cultura.
Assim, o cabelo crespo pode ser considerado expressão e suporte simbólico da
identidade negra e possibilitam a construção social, cultural, política e ideológica de
uma expressão criada no seio da comunidade negra: a beleza negra.
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Em seguida, iniciamos um debate sobre a estética das princesas e uma criança
apontou que “não pode uma princesa sem cabelo amarelo”, “mas nós acabamos de
conhecer a Alafiá”, dissemos, ao que outra criança interpelou: “pode sim!”. Após a
roda de conversa com as crianças, o reconto da história a partir de relatos e iniciado
o debate sobre a estética das princesas, lançamos uma pergunta: “quais são as
princesas que vocês conhecem?” As crianças citaram, na seguinte ordem: Cinderela,
Branca de Neve, Rapunzel, Bela e a Fera, a Princesa Maribel146 , Princesinha Sofia,
Alice, Moana, Mulher Maravilha e a Princesa dos Fósforos.
Perguntamos às crianças se Alice, personagem da história “Alice no País das
Maravilhas” era uma princesa, as crianças, então, responderam que não porque o pai
dela não era um rei e, em contrapartida, as crianças apontaram que Moana era uma
princesa: “A Moana, que navega no barco dela, é uma princesa porque o pai dela é
um rei”. As crianças estabeleceram, com isso, uma distinção precisa: para ser
princesa era necessário ser filha de uma rainha ou de um rei.
Perguntamos, em seguida, se as crianças conheciam alguma princesa
parecida com Alafiá e elas responderam positivamente e indicaram a história “princesa
do sapo”, fazendo referência à produção cinematográfica “A Princesa e o Sapo”, onde
a protagonista é negra. “A Tiana, que adora trabalhar no restaurante dela é parecida”.
Outra distinção neste ponto foi estabelecida quando algumas crianças
sinalizaram que a Rapunzel, por exemplo, não parece com a Alafiá porque tem a cor
da pele diferente. “Ela é branca!”. Perguntamos, então, como as crianças sabiam qual
era a cor da pele da Rapunzel e elas responderam: “Porque a gente assistiu um filme
e ela tem o cabelo enorme!”
Perguntamos também qual a principal forma de acesso das crianças às
histórias de contos de fadas como as de príncipe e princesas, por exemplo, e elas
responderam prontamente: “Da Disney, do Gloob, do NOW.”, mencionando, assim,
meios de comunicação de massa, canais de televisão a cabo ou de serviços por
assinatura. Por fim, perguntamos aonde poderíamos conhecer outras princesas e
obtivemos duas respostas: “Em outros mundos, em outros países e no Rio de Janeiro”
e que “com a Alafiá, que veio aqui na nossa escola”.

146

PATACRÚA; SOLCHAGA, Javier. A Princesa Maribel. Editora Positivo. 2012
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Encerramos esse momento com a proposta artística, utilizando como recursos
papel branco tamanho A3, canetas hidrocor pretas, giz de cera com diferentes
tonalidade de cor de pele147 e giz pastel. As crianças se reuniram em pequenos
grupos e desenharam as princesas e os príncipes que desejaram.
Durante a realização da atividade, pudemos notar e conversar com elas sobre
suas escolhas, as princesas que retratavam e as cores que utilizavam. Muitas crianças
optaram por desenhar a Alafiá ou o guerreiro com quem se casou, outras insistiram
nas personagens clássicas como Cinderela e Branca de Neve. Algumas desenharam
essas últimas, porém utilizando o giz de cera que deixasse o tom de pele mais escuro,
outras desenharam a Alafiá com longos cabelos loiros.
Seguem algumas das produções das crianças durante esta atividade:

“Alafiá”. B.X. 5 anos

“Alafiá”. M. 4 anos

147

Giz de cera “Tons de Pele”, da Pintkor, com 12 cores.
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“Alafiá de outro Reino”. B.P. 5 anos

“Alafiá no cavalo”. C.L. 4 anos

“Cinderela”. V. 4 anos

“O Rei”. M. 5 anos

À guisa de conclusão, literatura como direito e ideologia e o direito a uma outra
literatura para as crianças pequenas
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Compreendemos a literatura como um direito a partir da perspectiva
apresentada por Candido (2011, p.177), direito humano que consiste em reivindicar
para o outro aquilo que desejo para o eu, é promover inclusão dos mesmos bens que
reivindicamos, desejamos, queremos, lutamos para todas e todos. Aponta o autor

Ora, se ninguém pode passar vinte e quatro horas sem mergulhar no universo
da ficção e da poesia, a literatura concebida no sentido amplo [...] parece
corresponder a uma necessidade universal, que precisa ser satisfeita e cuja
satisfação constitui um direito.

Para o autor, a literatura é uma necessidade universal e sua satisfação é um
direito e fator indispensável de humanização, por possibilitar equilíbrio psíquico e
social. Com isso, a literatura possui três aspectos que atuam como princípios de
humanização: ela é uma construção de objetos autônomos como estrutura e
significado; é uma forma de expressão, manifesta emoções e a visão do mundo dos
indivíduos e dos grupos; é uma forma de conhecimento, com incorporação difusa e
inconsciente. A literatura, como elemento dos direitos humanos, encontra na
intencionalidade da escrita, seu cunho social ao possibilitar reflexão acerca daquilo
que os sujeitos vivem em sociedade, de conferir relevância a experiências e vivências
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que impactam crianças, mulheres e homens: “A eficácia humana é função da eficácia
estética, e portanto o que na literatura age com força humanizadora é a própria
literatura, ou seja, a capacidade de criar formas pertinentes”. (CANDIDO, 2011, p.184)
A literatura para crianças, por sua vez, constitui uma possibilidade, à medida
que promove leituras de mundo e se relaciona com as experiências de vida as
crianças. Nesse sentido, a relação da literatura com as crianças é imediata, mediada
pelo signo do presente. A cada leitura, inúmeras pontes são estabelecidas. Essa
atualização concreta que a literatura promove, incita e desperta, se relaciona, por sua
vez, diretamente, com os contextos diversos de vida das crianças.
As obras de literatura para crianças, compreendidas como enunciado concreto,
estabelecem diálogo com as crianças a que se destinam e com os adultos, que
medeiam as leituras. As crianças respondem ao enunciado iniciados pelos livros,
respondem responsivamente, e as obras, por sua vez, são elos na cadeia da
comunicação discursiva, estão vinculadas a outras obras e àquelas que lhes
respondem; limitadas, todavia, pela alternância dos sujeitos dos discursos, como
réplica do diálogo. (BAKHTIN, 2011)
A linguagem (e a literatura) é um produto ideológico das sociedades, que reflete
e retrata uma realidade outra, além da simplesmente imediata. Signo e significado são
fundamentais para compreensão da ideologia e da linguagem no sentido que algo é,
ao mesmo tempo, uma realidade e uma representação para além. Reflexo e refração
são ações do símbolo e do ato de simbolizar. “Tudo que é ideológico possui um valor
semiótico” (BAKHTIN (VOLOCHÍNOV), 2014, p.33). Dessa forma, possibilitar outras
literaturas para as crianças se constitui tanto quanto um direito quanto a elaboração
de outros referencias, construindo, assim, visões de mundo mais amplas e condizente
com a realidade histórica e social brasileira. Romper padrões dominantes e
recorrentes é uma urgência e um imperativo ético, estético e político, a literatura
possui enorme capacidade de contribuir na construção de identidades e
subjetividades, reside nesse aspecto a importância da representatividade marcada
pela presença de personagens negros e de autoras e autores negros.
Gomes (2003, p.81) destaca que a partir do século XV construiu-se um padrão
hegemônico de beleza baseado na Europa. Esse ideal de beleza, visto por alguns
como universal, é, na realidade, construído socialmente, num contexto histórico,
cultural e político. E as heranças e marcas desta construção subsistem até a
contemporaneidade.
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E é neste ponto que reside a importância da escola buscar a ampliação do
repertório cultural das crianças, proporcionando acesso também ao que foge do
padrão hegemônico. E a literatura constitui uma alternativa de adentramento em
outras culturas e descobertas. Há 16 anos da promulgação da Lei Nº 10.639/2003,
ainda vemos a hegemonia da cultura branca eurocêntrica no currículo e uma
resistência grande das comunidades escolares no trato de temáticas voltadas para a
cultura africana e afro-brasileira. Cavalleiro (2012) afirma que diversos estudos
evidenciam que o sistema formal de educação ainda é desprovido de elementos
propícios à identificação positiva de alunos negros.
Quando nossas crianças veem princesas como Alafiá, elas estão vendo a si
próprias e ao outro. Em um contexto em que todas ou quase todas as meninas se
espelham em princesas brancas e loiras, trazer uma princesa negra ajuda na
construção da identidade e representatividade das crianças negras e contribui para a
valorização das diferenças e para a superação do padrão hegemônico branco e do
racismo.
Estas estratégias de valorização das diferenças étnico-raciais representam a
quebra do olhar único e da forma única de pensar, no sentido de entender as relações
sociais de forma diversa. Trata-se, então, de se opor a uma única e possível narrativa
e buscar um outro horizonte possível.
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REPRESENTAÇÃO FEMININA NEGRA NA LITERATURA INFANTIL:
AUSÊNCIAS E URGÊNCIAS
Cristiane Veloso de Araujo Pestana
(UFJF)
O presente artigo é um recorte de minha tese de doutorado ainda em fase de
pesquisa e escrita. O objetivo da tese é pesquisar o lugar da Literatura Infantil com
temática étnico-racial no cenário literário atual e como se dão as representações das
personagens negras na Literatura Infantil Contemporânea.
Dentre

os

livros

analisados,

selecionamos

alguns

que

apresentam

personagens femininas negras como protagonistas para compreender de que forma
autores negros e não negros vêm representando essas meninas e mulheres em suas
narrativas, incluindo aqui os ilustradores na categoria de coautores desses livros.
Inicialmente, é necessário fazer algumas reflexões sobre a função da Literatura
infantil, sobre representação e representatividade, sobre as décadas de apagamento,
silenciamento e marginalização dos personagens negros na Literatura, e,
principalmente sobre a urgência de combater a manutenção de estereótipos racistas
dentro e fora das narrativas literárias.
Dentro do contexto literário brasileiro, a população negra sempre foi narrada
sob o olhar do outro, um olhar muitas vezes deturpado e agressivo. Os personagens
eram meramente ilustrativos, colocados em situações de subalternidade e vistos como
objetos de exotização e sexualidade exacerbada. De acordo com a pesquisadora Ione
Jovino (2006) não existiam histórias onde os negros tinham sua cultura, seus
conhecimentos e sua história reconhecidos e narrados positivamente. Porém, na
proposta da Literatura afro-brasileira, os personagens se tornam protagonistas,
assumem a fala sobre si mesmos e retratam sua cultura com mais propriedade e
dignidade.
A ausência do protagonismo negro na Literatura é fruto de inúmeras pesquisas,
dentre elas destacamos a da professora Regina Dalcastagné sobre as personagens
negras nos romances brasileiros, a da pesquisadora Ione da Silva Jovino, da
professora Eliane Santana Debus e as considerações do ensaísta e pensador Cuti,
que afirma o seguinte:
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Quando se estudam as questões atinentes à presença do negro na
literatura brasileira, vamos encontrar, na maior parte da produção de autore
s brancos, as personagens negras como verdadeiras caricaturas [...]. Estar
no lugar do outro e falar como se fosse o outro ou ainda lhe traduzir o que vai
por dentro exige o desprendimento daquilo que somos. [...] O sujeito étnico
branco do discurso bloqueia a humanidade da personagem negra, seja
promovendo

sua

invisibilização,

seja

tornando-a

mero

das personagens brancas ou apetrecho de cenário natural ou

de

adereço
interior,

como uma árvore ou um bicho, um móvel ou qualquer utensílio ou enfeite
doméstico. Aparece mas não tem função, não muda nada, e se o faz é por
mera manifestação instintiva, por um acaso. Por isso tais personagens não
têm história, não têm parentes, surgem como se tivessem origem no nada. A
humanidade do negro se agride a humanidade do branco, é porque esta
última se sustenta sobre as falácias do racismo. (CUTI, 2010, p.88-89)

De acordo com a pesquisa e o mapeamento feito por Eliane Santana Debus, a
visão etnocêntrica dos livros infantis, calou a voz dos negros, o que ocorreu através
da ausência de personagens protagonistas negros, pela construção de um discurso
hegemônico. Para a autora, o caráter simbólico da literatura pode contribuir para
reflexões que rompam com a visão construída através da desigualdade étnica e que
possam ser repensadas através de uma visão que contemple a valorização da
diversidade. Na mesma vertente (SOUZA, 2009, p.1) vai afirmar que “a leitura da
literatura infanto-juvenil pode contribuir com a promoção da igualdade étnico-racial”.
Desta forma, podemos observar que:
A identificação com narrativas próximas de sua realidade e com personagens
que vivem problemáticas semelhantes as suas leva o leitor a reelaborar e
refletir sobre o seu papel social e contribui para a afirmação de uma
identidade étnica. (DEBUS, 2007, p.1).

O protagonismo e a representação positiva de personagens negras, sobretudo
para as crianças negras é de total relevância, tendo em vista que o período da infância
é cunhado de descobertas e significações que serão a base para a constituição destas
enquanto indivíduos. A criança é plenamente capaz de promover identificação com
histórias e personagens e fazer inferências que serão essenciais na construção de
sua identidade étnica. Para a educadora e pesquisadora Eliane Cavalleiro
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“compreende-se que o reconhecimento positivo das diferenças étnicas deve ser
proporcionado desde os primeiros anos de vida.” (2006, p.26)
Dentro das narrativas infantis, as personagens negras passaram da
invisibilidade total a papeis de subalternidade, como por exemplo, a Tia Anastácia do
Sítio do Pica-pau amarelo. No entanto, num movimento de tentativa de rompimento
com tais representações pautadas em estereótipos racistas, surge o livro A
bonequinha preta, onde a personagem principal é negra, porém não é humana, é uma
boneca, um claro exemplo de objetificação. Na narrativa a boneca parece ter vida,
pois tem instintos humanos como a curiosidade e a culpa, bem como atitudes
humanas que a levam até a queda da janela. Porém o que percebemos uma ausência
de protagonismo, pois, mesmo sendo o elemento principal que envolve a história, a
personagem não tem autonomia nem representação social, afinal ela é apenas uma
boneca, um brinquedo, um objeto.
É preciso ir além de histórias como A bonequinha preta que apenas apresenta
um tipo de representação que não é o ideal para promover um debate sobre igualdade
racial. É urgente que a representatividade se sobreponha à representação e que as
narrativas não tratem apenas de apresentar a população negra e sua ancestralidade
africana, mas também que promovam reflexão sobre a temática e uma possibilidade
de transformação cultural, visando combater duramente o racismo e o preconceito,
especialmente entre o público infantil.
É importante mostrar às crianças negras que elas podem vislumbrar um futuro,
que podem realizar seus sonhos e isso pode e deve ser tratado dentro da Literatura
infantil. Aliás, este seria o ideal da literatura que envolve a temática étnico-racial.
A partir da criação da Lei 10.639/03 foram surgindo obras que buscam valorizar
a identidade, a cultura, a religião e as histórias da população negra. Nessas narrativas
a personagem negra ocupa, muitas vezes, o lugar de protagonista e as
representações se mostram menos estereotipadas. Nesse sentido escritores e
ilustradores devem romper com os modelos anteriores e criarem histórias para o
público infantil que farão uma representação mais adequada desses personagens. O
que já foi constatado por Ione Jovino:
Contemporaneamente, alguns dos textos dirigidos ao público infantil e juvenil
buscam uma linha de ruptura com modelos de representação que
inferiorizem, depreciem os negros e suas culturas. São obras que
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apresentam personagens negros em situações do cotidiano, resistindo e
enfrentando, de diversas formas, o preconceito e a discriminação, resgatando
sua identidade racial, representando papeis e funções sociais diferentes,
valorizando as mitologias, as religiões e a tradição oral africana. (JOVINO,
2006, p.188)

No tocante às narrativas que rompem com o padrão esperado para as
personagens negras e que as representam de forma positiva, promovendo uma
representatividade capaz de fomentar a autoestima e o empoderamento de nossas
crianças negras, destacamos os livros Tainá, a guardiã das flores, Maira a alegre
campeã e A menina que gostava de saber. Nestas obras podemos observar como
palavras e imagens se completam para formar o sentido global da história. De acordo
com os estudos de Maria Nikolajeva e Carole Scott podemos entender bem esse elo
entre texto e imagem que leva o leitor à compreensão do todo. Segundo as autoras:
O leitor se volta do verbal para o visual e vice-versa, em uma concatenação
sempre expansiva do entendimento. Cada nova releitura, tanto de palavras
como de imagens, cria pré-requisitos melhores para uma interpretação
adequada do todo. (NIKOLAJEVA e SCOTT, 2011, p.14)

O livro Tainá, a guardiã das flores foi escrito por Cristiane Sobral, autora já
reconhecida no cenário da literatura afro-feminina, e sua filha Ayana de sete anos. A
menina sonhava escrever um livro para, assim como a mãe, inspirar as pessoas pelo
mundo. O livro, além de muito colorido e com ilustrações cuidadosamente pensadas,
traz como mote principal a preocupação da menina Tainá com o meio ambiente,
atrelada à beleza e o respeito pelas diferenças. A partir dos ensinamentos do pai, a
personagem Tainá reflete sobre a diversidade das pessoas e das flores, e, como cada
uma tem sua beleza, suas particularidades e sua missão. Tainá se preocupa com o
fato das pessoas arrancarem as flores da natureza e não replantarem outras. A partir
de pequenas soluções, a personagem cresce e acaba se tornando dona de uma
floricultura ecologicamente correta. É muito importante e significativo o livro trazer uma
personagem, que já na infância, demonstra valores sociais, como ética,
responsabilidade social, comprometimento e empreendedorismo.
Tendo como premissa a ideia de que a Literatura pode inspirar, transformar e
promover autoestima, o fato das autoras serem negras, do livro apresentar uma
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personagem também negra dentro de um contexto mais próximo da realidade das
crianças brasileiras e, sobretudo, desta personagem, ao final da história, se tornar
dona do próprio negócio, favorecem o empoderamento e uma identificação positiva
por parte das crianças negras leitoras. O fato de o livro ter sido escrito por uma criança
também é algo que chama a atenção dos pequenos e desperta curiosidade, interesse
e admiração.

Já o livro, Maira a alegre campeã, conta a história real da autora Maira Ranzeiro
que se tornou a primeira campeã negra de tênis de mesa. A personagem é um
exemplo de determinação para as crianças leitoras, especialmente crianças negras
que sonham ter uma carreira no esporte, seja ela em qualquer modalidade. Maira,
sempre apoiada pela família, consegue vencer graças a seu esforço, muito treino, mas
principalmente por conta de suas habilidades. Ao final a ilustração traz a personagem
ocupando o lugar mais alto do podium, acima de duas personagens brancas, o que
cria um imaginário de valorização e reconhecimento. É uma história verídica e isso
chama muito a atenção dos leitores. Sair do campo da imaginação é importante para
as crianças negras fortalecerem suas expectativas, reafirmarem sua identidade e se
sentirem empoderadas diante da vida.
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O livro A menina que gostava de saber foi escrito pela professora Gisele Gama,
mãe adotiva de Sara, que a inspirou a escrever cerca de setenta e cinco livros
pertencentes à Coleção Sara e sua turma. Sara é uma personagem muito esperta que
se envolve em várias situações e histórias que podem ser vividas por qualquer
criança. Neste livro especificamente, temos um claro exemplo do potencial de uma
menina negra, cujo pensamento crítico e inquietante incomoda até mesmo a
professora da escola. Ninguém parece estar preparado para responder às questões
de Sara, personagem principal da narrativa. A menina desde muito nova, quer saber
de tudo e faz experimentos para descobrir suas dúvidas e testar suas ideias. Com
uma narrativa divertida, e ilustrações muito instigantes, o livro desperta o interesse
das crianças. Ao final da história, a personagem principal se torna uma cientista. Mais
uma vez encontramos um livro que rompe com os estereótipos destinados a
população negra, como por exemplo o de estar destinado a serviços subalternos, e
coloca a personagem negra, no caso a Sara, em posição de destaque e prestígio
profissional. As ilustrações, esteticamente bem trabalhadas, colaboram para
promover uma identificação positiva com a personagem da história criando um novo
imaginário sobre beleza e autoestima.
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Entendemos que a Literatura além de seu caráter artístico possui também uma
função social, que é a de representar a realidade, bem como questioná-la e repensála, a fim de promover transformações necessárias.
A literatura pode, através de seu caráter lúdico, simbólico e reflexivo, ser uma
forte aliada no combate aos preconceitos enraizados em nossa sociedade e uma arma
contra o racismo que ainda fere e segrega nossas crianças negras. Portanto, é de
suma importância que os livros infantis com temática étnico-racial prezem por uma
qualidade estética, imagética e narrativa. Caso contrário, poderá auxiliar na
manutenção dos estereótipos e perpetuar o racismo entre a sociedade brasileira.
Conforme salienta a pesquisadora Maria Anória Oliveira (2015), o trabalho com a arte
literária, seja no âmbito da produção, ou da seleção e difusão dos livros de literatura
infantil sob a temática étnico-racial, requer um olhar crítico para não endossar o que
se deseja desconstruir.
A pesquisadora Leonor Riscado faz um estudo acerca da qualidade dos livros
de Literatura infantil, a mesma acredita que há uma significativa ausência de critérios
na seleção dos acervos, sendo os livros muitas vezes escolhidos pela capa e pelos
títulos. Segundo ela “a qualidade da Literatura Infantil é um elemento fulcral para a
modelagem e construção de futuros adultos empenhados, questionadores,
imaginativos, interventivos” (RISCADO, 2001, p.2). Além da preocupação com o texto
verbal, é urgente também uma reflexão sobre as imagens, que são componentes
essenciais no todo narrativo.
Em outros livros de Literatura Infantil analisados na tese, também trazendo
personagens negras como protagonistas, encontramos vários aspectos positivos e
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negativos, levando em consideração as perspectivas e os objetivos traçados pelas
políticas afirmativas, ou seja, combater o racismo e promover identidade étnica.
Anteriormente destacamos três livros que trazem, a partir do texto verbal e do
texto visual, uma narrativa que apresenta a personagem negra como sujeito e não
como objeto. Um sujeito capaz de viver todas as situações comuns da vida humana,
obter êxito em suas funções e ocupar uma outra posição que não lhe inferioriza ou
diminui. A ilustração é parte essencial para representar esses personagens, inclusive
de confrontar os padrões de beleza europeus que estão enraizados em nossa
sociedade.
Um exemplo muito significativo da representação da beleza feminina negra na
literatura infantil seria o cabelo. O cabelo é um forte ícone identitário que aparece
como símbolo de reconhecimento, aceitação e autoestima. A maioria dos livros mostra
o cabelo da menina negra com cachos, porém esquecem de que nem toda menina
negra tem cachos. É importante mostrar o cabelo crespo curto para que a
representatividade alcance a maioria dos leitores.
Para as mulheres o cabelo é uma parte do corpo muito visível e significativa,
é um aspecto estético muito relevante para a sua autoestima. No entanto,
para as mulheres negras ele se torna um problema sério quando as
definições de identidade e ancestralidade não estão bem consolidadas. O
cabelo crespo não consta das definições de beleza estabelecidas
socialmente, é tido como ruim e feio, se tornando alvo de ofensas, rejeição e
preconceito. (PESTANA, 2019, não paginado)

Notamos também que, na maioria das vezes as meninas tem a cor de sua pele
branqueada quando são coloridas a partir de tons de marrom claro. Para a pensadora
Nilma Lino Gomes, a identidade negra é construída com base na aceitação das
características físicas como o cabelo e a cor da pele. Daí a necessidade de que as
representações dos negros, especialmente crianças negras, se deem de forma mais
realista possível.
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A partir de tais considerações, elencamos algumas ilustrações que julgamos
ser capazes de promover autoestima e representatividade para as meninas negras
(nosso julgamento está baseado nas experiências cotidianas em sala de aula).

Betina (GOMES, 2009, p.9)
Ilustradora Denise Nascimento

Zaila (CRUZ, 2018, p.9)
Ilustrador Rafael Duque

Mariana, Dandara e Luanda (COSTA, 2010, não paginado)
Ilustrador Rubem Filho
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Tainá (SOBRAL, 2018, p.)
Ilustrador NeMaria

Imagem descritiva ( REIS, 2018, p.10)
Ilustradora: Joyce Barbosa

No entanto, podemos comprovar em pesquisas e publicações anteriores, que
algumas ilustrações não são muito bem aceitas pelo público infantil, conclusão obtida
a partir de observações e relatos das próprias crianças. São ilustrações com as quais
elas não se identificam ou não desejam se identificar, que gera comentários racistas
por parte dos colegas e que, ao invés de combater, acabam fomentando situações
constrangedoras e preconceituosas. Vejamos alguns exemplos.
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Lelê (BELÉM, 2012, p.8,22)
Ilustradora Adriana Mendonça

Minosse (AGUSTONI, 2011, p. 12)
Ilustradora Tati Móes

(LUCINDA, 2010, não paginado)
Ilustradora Graça Lima
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Não é nossa intenção desqualificar qualquer trabalho seja o do autor ou do
ilustrador. O que pretendemos é apresentar, numa perspectiva descolonizadora,
pessoas (crianças) negras em papeis que, socialmente e culturalmente só
encontraríamos pessoas brancas.
É de suma importância que a escola, os educadores, os pesquisadores e todas
as pessoas envolvidas na formação das crianças, busquem alternativas eficazes de
combater e erradicar o racismo e o preconceito em nossa sociedade. Não é mais
aceitável que livros ou quaisquer outros tipos de mídias tragam representações
estereotipas, pautadas na teoria de embranquecimento e no imaginário da
democracia racial. O problema existe e deve ser enfrentado.
Acreditamos que além do aspecto lúdico da literatura infantil, ela tem como
obrigação histórica e ética, colaborar para a construção identitária e étnica das
crianças negras. Pois, tendo em vista que a literatura transforma e liberta, está mais
do que na hora de libertar nossas crianças das heranças coloniais que nos sustenta
e dar a elas a oportunidade de transformarem sua realidade e de serem felizes e se
aceitarem como são.
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LITERATURA INFANTIL E JUVENIL: HEROÍNAS NEGRAS E ZUMBI DOS
PALMARES
Karla Cristina Eiterer Rocha
(UFJF)
Introdução
O artigo objetiva apresentar duas narrativas que permeiam o universo para
crianças e adolescentes as quais segundo as pesquisas que fizemos, levam seu
público leitor, seja ele de qualquer idade, a grandes descobertas e afirmações de
suas identidades. Escolhemos essas obras por ensinarem valores culturais,
religiosos e históricos, além de terem como objetivo apresentar leituras que irão
trabalhar conceitos relativos à autoestima e representação.
Essas narrativas visam à revisão dos papéis desempenhados pelos
afrodescendentes pautados no discurso hegemônico e retratam questões que ainda
são pouco levadas à reflexão. Os autores em suas produções deixam claro um
engajamento, na perspectiva de um resgate histórico, afim de que possam ser
apresentadas novas possibilidades de leitura e interpretação da História e da cultura
deste povo.
Sabemos que não é uma tarefa fácil fugir de uma tradição hegemônica, por
isso muitos discursos apresentam problemas em relação à má representação da
figura do negro. Assim, essa perspectiva de discriminação social alarga-se em
outras formas de expressão e as personagens negras, salvo raras exceções, estão
no

centro

de

escritos

contemporâneos,

já

que

existem

representações

estabelecidas.
Notamos que é de grande relevância trazer para os ambientes acadêmicos
textos que produzam reflexões como essa entre a História e a Literatura, pois como
nos alerta Bernd (1988), precisamos lutar por um lugar ainda não conquistado na
sociedade, por temas e autores que estão à margem. E quando fortalecemos esse
discurso que reafirma a importância do negro, para a formação histórica do nosso país
estamos desengessando mentes, provocado reflexões e ações inusitadas.
Diante do nosso passado histórico de um fato tão violento como foi a
escravidão, nasceu um espírito de resistência que luta contra o apagamento das
memórias e das subjetividades de pessoas que foram escravizadas. É através do

1112

resgate da memória, da busca dos ancestrais, da importância que se dá a identidade
que o povo afrodescendente pode apresentar a importância e mostrar as belezas que
perpassam a sua cultura.
Por isso, tais escolhas literárias se fizeram urgentes a fim de demonstrar que
existem trabalhos os quais refletem sobre a condição de invisibilidade do
afrodescendente e apontem para uma visibilidade necessária, nas quais crianças e
os adolescentes percebam-se representados e para, além disso, honrados de
pertencerem a uma cultura tão extraordinária.
Análise do livro Luanda: as sementes de zumbi
Escolhemos Luana: as sementes de Zumbi livro escrito por Aroldo Macedo e
Oswaldo Faustino pelo fato do livro trabalhar com o tema Representatividade negra e
trazer uma menina negra como protagonista da narrativa. Além do resgate histórico e
novas interpretações sobre o referido tema. O livro faz parte de um projeto que é uma
referência no ensino e difusão da cultura negra, para crianças, pois os autores
acreditam no processo de construção da personalidade humana através de
referências positivas. E foi ilustrado por Mingo de Souza, paulista dono de vários
talentos artísticos. Ele desenhou para quadrinhos, para livros paradidáticos e também
para muitas coleções infantis. E ainda ensinou muitas crianças carentes a desenhar.

A menina Luana pode viajar no tempo, pois possui um berimbau encantado que
pode levá-la onde desejar ir. E numa das suas viagens ela vai ao Quilombo dos
Palmares. Lá, conhece um pouco da história e da vida cotidiana do Quilombo: uma
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história de luta e resistência de todos os seus irmãos. Passa a conhecer também um
pouco sobre o herói e líder Zumbi, seus ascendentes e descendentes.
A narrativa tem início quando Luana acorda com o som dos tambores que
dizem: vem, Luana, esperança de Palmares! Esperança das sementes de Zumbi! Ela
sente medo, mas lembra-se que o medo só vai servir para alimentar medos maiores
e isso não poderia atrapalhar a missão que tinha que cumprir. “De repente, reacende
a coragem de Luana, menina-malungo... Ela salta da cama, ela faz uma estrela e a
sola de seu pezinho bate na parede, bem na principal cabeça do pavoroso fantasma”.
(FAUSTINO, 2007, p.8)
Ela precisava ir... toca o seu berimbau mágico e o som toma conta de tudo. Ela
fecha os olhos e quando os abre novamente, já está avistando a serra da Barriga. Seu
berimbau encantado levou-a ao Quilombo dos Palmares. Lá, conhece um pouco da
história e da vida cotidiana do Quilombo: uma história de luta e resistência. Passa a
conhecer também, um pouco sobre o herói e líder Zumbi, seus ascendentes e
descendentes.
Zumbi já esperava por ela. Luana o avista no topo do morro, em frente ao maior
mocambo: forte e imponente. Ele se aproxima dela e a entrega um saquinho cheio de
sementes. Então Luana ouve atenta e encantada a história sobre Zumbi e seus
companheiros. O rei explica o porquê de ela ter sido chamada ali e a razão de ter lhe
entregado o saquinho de couro.
Sorrindo, Zumbi se aproxima dela e lhe estende um saquinho de couro, bem
molinho. Luana o chacoalha e percebe que lá dentro tem um monte de
grãozinhos. Abre, olha e percebe que são sementes, centenas, milhares de
sementes. (FAUSTINO, 2007, p.26).

A menina Luana conhece a esposa de Zumbi: Dandara e seus filhos. Ouve
muitas histórias em torno de uma fogueira à noite. Contavam sobre a grandeza de
Palmares e as batalhas que foram vencidas por conta da união entre o exército
palmarino. Zumbi dizia que o que era deles não poderia ser tirado e que eram donos
de sua liberdade e lutariam por ela, pois enquanto houvesse um único escravo,
haveria luta, pois só assim se sentiram verdadeiramente livres.
Zumbi mostra a Luana uma gruta e diz que lá está o verdadeiro tesouro de
Palmares e que ela era sua esperança, o rei dá um beijinho em seu rosto, a coloca
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num túnel que segue para essa gruta, certo de que ela cuidará do tesouro. Uma
gritaria danada vinha daquele lugar e Zumbi disse a Luana: “(...) sua missão
esperança de Palmares, é fazer com que esse tesouro jamais se perca... (...)”.
(FAUSTINO, 2007, p.53).
Luana não entendia muito o significado de tudo aquilo. O clima era de festa!
Zumbi lutava bravamente com seus guerreiros, mas na gruta tudo que se ouvia era o
som dos tambores e o berimbau de Luana e um zunido tomava conta de tudo:
(...)

tumdundum

bactundum...Derendém...derendém...derendém,

derendém...derendém. Os sons se misturam e quase ninguém percebe
quando, em meio ao derendém...derendém, ouve-se TOIMMMMM!... Um
zunido toma conta de tudo e todos começam a girar enlouquecidamente(...).
(FAUSTINO, 2007, p.38)

Desta vez é um giro muito longo Luana abre o saquinho de sementes que está
amarrado na sua cintura. As sementes começam a se espalhar e assim as crianças
são jogadas ao longe, todas sorrindo e dando adeus. Muito depois uma a uma vai
reaparecendo num ponto desse nosso Brasil. Luana acorda em seu quarto, atordoada,
após o longo giro. Foram muitas emoções nessa viagem. Olha para o boneco que
está em sua cama e se lembra de alguém que conhecera lá na sua aventura. É um
boneco da capoeira, presente dado pela avó e parecia-se com o amigo Bedengui que
conheceu no quilombo. “Luana dorme feliz, abraçadinha com Bendengui. E, mesmo
dormindo, sorri, pois tem a certeza de que o seu berimbau mágico ainda vai levá-la a
muitas outras viagens pela história de seu povo.” (FAUSTINO, 2007, p.43)
Com isso concluímos que as "sementes" deixadas por Zumbi e outros
guerreiros são tesouros que fortalecem as lutas, pelos direitos da população negra e
pela liberdade de fato. E que Luana foi responsável por essa missão superimportante,
tornando-se, em cada episódio, uma menina mais corajosa e sábia. Ela é um ótimo
modelo de representação para outras meninas negras, sem ela as sementes de Zumbi
não teriam sido deixadas na nossa terra.
Análise do livro: As lendas de Dandara
As lendas de Dandara trata-se de um romance cordelista, um recorte da
História que se passa no Quilombo dos Palmares, feito pela escritora Jarid Arraes, a
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autora é feminista engajada politicamente, poeta e também cordelista. Entre seus
escritos encontramos também Heroínas Negras Brasileiras em quinze cordéis. Arraes
(1991) nasceu em Juazeiro do Norte, região do Cariri, Ceará e atualmente vive em
São Paulo. A autora é filha e neta de cordelistas.
O livro foi ricamente ilustrado por Aline Valek. Ao contemplarmos as ilustrações
acreditamos que a ilustradora manteve uma parceria que corrobora, para o resgate e
a valorização da mulher negra, da cultura, da religião africana, da ancestralidade e da
identidade do povo que viveu e lutou por Palmares.

Descrita como uma heroína, Dandara dominava as incríveis técnicas da
capoeira e lutou ao lado de homens e mulheres nas muitas batalhas e ataques a
Palmares, estabelecido no século XVII na Serra da Barriga, situada na então Capitania
de Pernambuco em região do atual estado de Alagoas, cujo acesso era dificultado
pela geografia e também pela vegetação densa.
Sempre perseguindo o ideal de liberdade, Dandara não tinha limites quando o
que estava em jogo era a segurança do quilombo e a eliminação dos inimigos. Não
se sabe se Dandara nasceu no Brasil ou no continente africano, mas teria se juntado
ainda menina ao grupo de negros que desafiaram o sistema colonial escravista por
quase um século. Ela participava também da elaboração das estratégias de
resistência do quilombo.
O livro foi dividido em dez capítulos, cada um contendo uma ilustração que
contempla aquela parte da história. As ilustrações contam com uma história paralela
ao texto verbal que reforçam e enriquecem os elogios que acompanham os heróis de
Palmares e seus grandes feitos. A arte foi feita por Aline Valek, nasceu em Governador
Valadares, minas Gerais, mas atualmente, também reside em São Paulo, além de ser
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ilustradora também é escritora, autora de dois livros de contos: Pequenas Tiraniase
Hipersonia crônica e um romance: As águas vivas não sabem de si. É colunista da
Revista Capital e Cocriadora e editora de selo independente de ficção científica.
Dandara, nesse cordel, divide a cena com o maior Líder do Quilombo: Zumbi.
Ambos guerreavam juntos contra as invasões feitas a Palmares. Ele é um deus da
guerra e ela uma grande guerreira que se torna sua esposa. Ambos são mitos que
participam de muitas versões, na tentativa de preencher as lacunas deixadas pela
história hegemônica. Não menos importante que a História, o discursos poéticos e
literários passam a acrescentar valiosíssimas informações que se baseiam em
diversas formas de pesquisas, acompanhados do poder de criação e ficcionalização,
os quais nos encantam e ajudam a resgatar e valorizar a nossa História:
Zumbi nutria por ela uma admiração que se confundia com adoração. Às
vezes, sentia até um certo temor, um sentimento que o colocava em posição
de distanciamento, ao mesmo tempo que desejava lhe beijar as mãos com
afeto sofrido. Almejava a vida compartilhada, a palhoça dividida e a imagem
de seus cavalos lado a lado, na linha de frente de todas as batalhas e vitórias.
(ARRAES, 2016, p.72)

A primeira publicação de As Lendas de Dandara foi feita de maneira
independente no ano de 2015 e com o apoio de muitas pessoas que compraram essa
primeira edição foi esgotada. Segundo a autora, o texto nasceu de um artigo que
escreveu para a sua coluna Questão de Gênero no site da revista Fórum. O artigo foi
escrito por ocasião da proximidade do Dia da Consciência Negra, intitulado E Dandara
dos Palmares você sabe quem Foi? A publicação do artigo visava questionar e
denunciar o machismo e o racismo.
O livro ficou pronto dentro de um mês por conta da dedicação e atenção total
que Jarid Arraes prestou a ele. Foi lançado em Julho desse ano de 2015, na Casa de
Lua. É uma publicação independente, por isso só pode ser comprado pela internet.
Ele traz além da releitura da História, a afirmação da mulher negra, inclui matrizes
africanas e orixás que valorizam a espiritualidade dos afrodescendentes.
A maior importância do livro é a representatividade da mulher negra como uma
grande líder, pois aos nove anos de idade ela já era uma heroína que explorava todos
os cantos da mata e realizava grandes feitos. Para Dandara todas as mulheres
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deveriam ser guerreiras, por isso fazia questão de provar a sua coragem, todos os
momentos que tinha oportunidade de fazê-lo:
Dandara vivia na constante expectativa de provar sua coragem e valor para
as batalhas. Tinha a sensação de que guerreiros a aceitavam por perto por
que era criança e não podia se arriscar em lutas pesadas. Mas não parava
de questionar-se, quando crescesse e tivesse idade suficiente, iria poder se
juntar a eles de fato” (ARRAES, 2016,p.41)

Diante dessa narrativa heroica, crianças e jovens negros tem acesso a uma
personagem com a qual podem se identificar. E isso é importante para a autoestima
e para o pertencimento coletivo tanto quanto para se combater o racismo, pois todas
as pessoas ficam sabendo de um lado da história que não é contado. Muitos de nós
aprendemos que a população negra se resignava a escravidão e não lutava, mas essa
é uma mentira que precisa ser desmascarada por todas as fontes possíveis como:
nos materiais escolares, nos trabalhos acadêmicos, nas palestras, nos congressos,
nas revistas e nos livros.
O texto foi baseado em relatos orais e em poucos textos escritos que a autora
encontrou. A pesquisa que feita pela escritora foi bem conturbada, já que a mídia não
retrata mulheres negras, e dificilmente falaria sobre uma guerreira tão importante e
que carrega tanta simbologia, para outras mulheres. Para criar sua personagem, além
das pesquisas, a autora inspirou-se nas mulheres negras que lutam todos os dias
contra o racismo e o machismo, mulheres que foram protagonistas e tiveram sua força
e coragem reconhecidas. São mulheres diversas que transformam o mundo e abriram
caminhos novos por onde podemos andar.
O cordel de Jarrid Arraes é um ótimo ponto de partida, para refletir e discutir a
respeito da heroína. A autora inseriu Dandara em situações que exercia liderança e
nas lutas ao lado de Zumbi, ela era tão importante quanto o seu amado e juntos
venceram muitas batalhas. Dandara contribuiu para toda a construção da sociedade
de Palmares e para sua organização socioeconômica, política e familiar. As mulheres
se espelhavam nessa guerreira:
Ninguém sentia medo. Dandara havia se encarregado de acompanhar cada
um deles, como técnica de fortalecimento mental, longas conversas e
orientações estratégicas para quase todas as situações possíveis. As
mulheres se espelhavam em Dandara e se consideravam preparadas para
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as batalhas; se sentiam unidas pela imagem da líder, refletidas umas nas
outras. (ARRAES, 2016, p.103)

No Quilombo todas as funções poderiam ser exercidas por pessoas de ambos
os sexos. A guerreira dominava as técnicas de capoeira e lutou esplendidamente ao
lado de homens e mulheres, em muitas batalhas pra proteger Palmares. Ela
participava também da elaboração das estratégias de resistência do quilombo. Sua
posição era sempre de enfrentamento: “Dandara subiu em uma árvore e ficou de pé
sobre um galho grosso, para que a multidão de palmarinos a enxergasse e ouvisse
sem dificuldades.” (ARRAES, 2016, p.105)
A grande líder é recordada pelo povo negro como aquela que lutou e
permaneceu lutando. A mulher negra que guerreava juntamente com o exército de
Zumbi composto de maioria masculina, porém muitas vezes até liderava-o. Passou a
ser uma figura que carrega representatividade, para aqueles que acreditavam que
resistindo iriam vencer a grande batalha. Sua presença muitas vezes, deixava alguns
homens admirados, espantados e até pasmados. Como podemos observar no
seguinte excerto
– Eu sou guerreira do Quilombo de Palmares. Vim aqui para entregar o
controle deste navio nas mãos de alguém capaz de guia-lo de volta ao porto
de onde saiu. (...) Dandara estava ardendo em energia, passando o seu olhar
por todo porto(...) ( ARRAES, 2016, p.62)

Em sua narrativa a autora destaca a importância da beleza e do talento de
Dandara que lutou ao lado do rei dos Palmares, mostrando toda a sua força, a
coragem e a habilidade para a guerra. Como podemos perceber na passagem narrada
pelo personagem Kambo: “Ela lutou sozinha contra quatro homens brancos! – dizia,
gabando-se como se os seus olhos tivessem realmente sido testemunhas do
entrevero.” (ARRAES, 2016, p.66)
Para a escritora, toda mulher negra tem muito dessa heroína e inspiram–se na
sua coragem, na sua força, buscando representação em sua trajetória, ainda que seja
uma lenda, ou tenha sido uma mulher real, sempre será uma inspiração, para
seguirem com as lutas contra o racismo e contra o machismo que continuam até os
dias atuais.
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O que diferencia esse texto dos demais é que as cenas de liderança são
divididas entre Zumbi e Dandara. Ambos guerreiam juntos contra as invasões feitas
ao Quilombo. Há muitas passagens no cordel que podemos observar a relação dos
líderes:
Embora abatida, Dandara não descuidava dos treinamentos. Com rumores
de guerra, Palmares precisava se prevenir em todos os aspectos. Zumbi e
Dandara desempenhavam as funções necessárias, cobrindo as áreas do
quilombo para que tudo pudesse ser feito com mais rapidez. (ARRAES, 2016,
p.118)

Zumbi dizia que amava sua esposa e ela o retribuía. Juntos libertaram muitos
negros. E em todas as batalhas, zumbi fazia questão de sua companheira liderando
exército palmarino. Infelizmente, como apresentado pela narrativa na última batalha
de Palmares, Zumbi e Dandara não tiveram tempo de trocar palavras:
Se ao menos tivesse esperado mais dois minutos, teria encontrado Dandara,
supunha. A guerreira voltava para a clareira naquele momento, olhando para
atrás. A poucos metros dali, tinha enfrentado sozinha um grupo de homens
brancos com arma de fogo. Escapara por pouco. Escapara por pouco, mas
não a tempo de encontrar Zumbi. Apenas o viu fugindo, fazendo sinal para
que os outros guerreiros o seguissem. Embora quisesse acompanha-los, foi
detida por um soldado bloqueando o seu caminho. (ARRAES, 2016,p.120)

Juntos, Dandara e Zumbi, o casal de guerreiros resistiu mesmo no final da
batalha e mesmo com poucos guerreiros, Zumbi persistia em estimular os malungos
a vencerem e Dandara enquanto dançava dando golpes precisos, ia também cortando
gargantas dos inimigos e prosseguindo na batalha. Ela sentia no seu corpo, o
sofrimento de um continente inteiro, mas enfrentava os soldados brancos,
corajosamente e sempre tinha seu amado em seus pensamentos.
A liderança de Zumbi ainda era muito forte, gritava encorajando seus malungos,
mas percebia que aquela guerra seria diferente das outras e aos poucos foram se
perdendo um do outro:
Estavam ocupados demais, protegendo outras pessoas e tentando exercer
seus papéis de líderes. Com muita precisão, pareciam ensaiados, como se
dançassem juntos, embora em palcos separados. (ARRAES, 2016p.119)
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O heroísmo de Dandara foi a força motriz que fez com que seu nome ecoasse,
durante todo esse tempo e chegasse até nós, para que pudéssemos contemplar esse
exemplo de grande mulher negra que Lutava com homens brancos, como ninguém,
não se adequava muito aos serviços domésticos, mas tinha ótimas ideias e estratégias
para guerra. E Sempre defendia o quilombo com toda sua força. A líder palmarina foi
uma guerreira que vivia em harmonia com a mata e tratava a pedreira como seu
cordão umbilical. Sua história foi escrita com louvor, protegida por Iansã que lhe dizia
ter um futuro promissor:
Quanto mais Dandara passeava pelo quilombo, mais sentia um renovar de
energias. Ela amava conhecer e reconhecer minuciosamente as redondezas
e até elegeu seus lugares favoritos: a clareira, onde praticava capoeira, e a
pedreira que ficava próxima de um dos lados da fronteira. Na clareira,
Dandara gostava da companhia doa momentos de cumplicidade e da ajuda
mútua que ofereciam uns aos outros para aperfeiçoar a luta; mas, na
pedreira, seu grande prazer era a solidão. Lá bem do alto podia conversar
consigo mesma e sentir uma ligação profunda com Palmares. A pedreira era
o seu cordão umbilical com o quilombo. (ARRAES, 2016, p.49)

Quando nos recordamos do passado no nosso presente, percebemos o quanto
a sociedade brasileira, ainda precisa admitir o seu racismo e reconhecer as
consequências da escravidão que perdura até hoje. É preciso que a partir dessa
consciência, todos se movimentem, todos lutem, para combater as desigualdades
sociais e raciais. Sem que o racismo seja reconhecido, não há como combatê-lo. As
pessoas precisam parar de repetir os erros do passado e se unirem promovendo a
igualdade, pois essas diferenças que exaltam alguns grupos e diminuem outros,
existem até hoje na nossa sociedade, de maneira efetivamente real.
Sem que isso seja feito, nada será mudado e o racismo continuará sendo
perpetuado, gerando mortes, sofrimentos reais, resultados terríveis. E também é
preciso que a história afro-brasileira seja contada, que seja valorizada, nos contextos
escolares, nos meios acadêmicos, até com o vizinho, pois as pessoas precisam
conhecer esses fatos ainda escondidos. Só a união das vozes poderá romper com as
mentiras racistas contadas sobre as pessoas negras. O racismo e o machismo fazem
parte da história de muitas mulheres, desde violências psicológicas até violências
sexuais. A forma como essas mulheres experenciaram as questões que viveram e
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sobreviveram nos levam a refletir sobre as nossas condições. E foram das mais
variadas formas.

Esses textos tem um papel importante na promoção de

conscientização de outras mulheres, pois as situações vividas que envolviam direitos
violados, sofrimentos e dores podem impactar leitores e leitoras fazendo-os repensar
seus valores.
No caso da literatura, a pior parte é que nem sempre escrever algo de qualidade
é suficiente para obter um espaço e reconhecimento, pois alguns temas e algumas
pessoas nem sempre são bem vindas em editoras e eventos de literatura. Sabemos
que toda literatura tem impacto social, mas é importante pensar sobre o tipo de
impacto está sendo causado. Uma obra pode naturalizar o racismo ou pode
apresentá-lo de uma forma crítica, por exemplo: tentar romper preconceitos porque
acreditamos na igualdade social.
Acreditamos que o livro As lendas de Dandara pode ser visto a partir de um
viés do feminismo negro e do debate sobre a história afro-brasileira. Devemos
questionar ainda, o que significa ser mulher e quais mulheres têm conquistado espaço
no mercado literário. Ao fazer essa leitura concluímos que toda mulher negra tem
muito de Dandara. Somos todas de alguma forma, Dandaras!
Cremos que o segredo da coragem e da força está na colaboração coletiva, no
reconhecimento das outras como parte inseparável de si mesma, pois nós chegamos
muito mais longe do que se quer poderíamos imaginar. Dandara foi o símbolo de força
da mulher negra, empoderada, cercada de mistérios e conhecedora das técnicas da
capoeira que a permitiam lutar. Ela nasceu para ser uma líder:
Dandara ensinava aos guerreiros posições melhores para a luta, enquanto
todos aguardavam que a reunião da tarde começasse. A guerreira exibia os
músculos rígidos de sua panturrilha quando colocava o peso sobre uma das
pernas. ( ARRAES, 2016, p.55)

Considerações finais
Em ambos os livros observamos a força e a importância das personagens
negras para que meninas e adolescentes possam se identificar, seja na cultura
africana ou na afro-brasileira. As mulheres exercem uma função de fio condutor de
toda a sabedoria e são detentoras de um poder transformador, incomum, as
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personagens, ainda muito jovens, tem consciência do mundo em que vivem e
aprendem a trilhar os seus caminhos.
Sabemos que na nossa sociedade ainda é preciso desaprender algumas coisas
que se solidificaram e não são positivas. Precisamos expurgar o mal estar que isso
tudo nos gera e recomeçarmos outra vez. Como nos alerta Angela Davis (2018),
devemos estar atentos para novas formas de pensar, tais como, absorver a arte de
desaprender algumas coisas como, por exemplo, o racismo e treinar outras como, a
sensibilidade.
Por sabermos que muitos personagens brasileiros foram apagados da História
que foi contada pelo vencedor e privilegiava apenas os feitos do exército português,
entendemos a razão de encontrarmos, pouquíssimas pesquisas sobre Palmares e
seus habitantes, quem dirá sobre mulheres em episódios que façam parte do
Quilombo.
Como a historiografia deixou muitas lacunas, a literatura persiste reescrevendo
as histórias baseando-se nas crenças populares abraçadas pelos povos de geração
em geração. Os contos e lendas que crescem em torno dessas personagens vão
transformando-as em mitos que são representativos para essa comunidade. Essas
personagens apagadas pela História são, muitas vezes, uma grande inspiração para
homens e mulheres se tornarem mais fortes e lutarem para que essas histórias sejam
reconstruídas à luz de uma força e resistência que não aceita mais somente uma
versão imposta pelo poder dos vencedores.
Diante do exposto, notamos que é preciso ser um crítico vigilante em relação
ao que nos cerca, na massa de mídia, existem ainda representações que são
altamente prejudiciais às pessoas. Como constata Bell Hooks (2019) as relações
opressivas estão por toda parte. É por isso urgente fazer uma revisão dos nossos os
valores sociais, pois estamos sendo bombardeados por imagens profundamente
negativas do que é ser negro. Imagens as quais confundem a psique de todos. Mesmo
com tantos trabalhos esclarecedores e estimuladores, para se reler o tema, as atitudes
negativas rondam e logo após, invadem os terrenos prontos para plantio das novas
sementes.
Referências
ARRARES, Jarid. As lendas de Dandara. São Paulo: Editora de Cultura, 2016.
BERND, Zilá. Introdução à literatura negra. São Paulo: Editora Brasiliense, 1988.

1123

DALCASTAGNÈ, Regina. Quando o preconceito se faz silêncio: relações raciais na
literatura brasileira contemporânea. Gragoatá, Niterói, n. 24, p. 203-219, 1. sem. 2008.
DAVIS, Angela. A liberdade é uma luta constante. Org.Frank Barat. Trad. Heci Regina
Candiani. 1ed. São Paulo: Boitempo, 2018.
HOOHS, Bell. Olhares negros: raça e representação. Trad. de Stefani Borges. São
Paulo: Elefante, 2019.
MACEDO, Aroldo; FAUSTINO, Oswaldo. Luana: as sementes de Zumbi. São Paulo:
FTD, 2007.

1124

DAS PRÁTICAS DOCENTES AO PROGRAMA NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO
E LITERÁRIO: ONDE ESTÃO AS PRINCESAS AFRICANAS?
Edson Rodrigo de Azevedo
(UNESP Campus Bauru/SP)
Resumo
Diante das práticas docentes e à luz da Lei nº. 10.639/03 que torna obrigatória
nos currículos escolares a temática "História e Cultura Afro-Brasileira” este trabalho
tem como objetivo investigar o protagonismo das personagens negras nas narrativas
clássicas infantis através de uma pesquisa quantitativa a respeito das escolhas
literárias presentes nas práticas pedagógicas docentes e da análise das obras
selecionadas no Programa Nacional do Livro Didático e Literário na edição de 2018
em uma escola pública do interior paulista de ensino fundamental I (1º ao 5º ano),
tendo como produto um baú com fichas informativas sobre as princesas africanas
presentes em alguns títulos de livros infantis e um jogo de cartas que permitam o (re)
conhecimento desses personagens, possibilitando assim a valorização da literatura
infantil de matriz africana e afro-brasileira no contexto educacional.
Palavras chave: Práticas Pedagógicas; Princesas Africanas; Programa Nacional do
Livro

Didático

e

Literário.

Introdução
A leitura como prática presente nas atividades pedagógicas e nos contextos
escolares potencializa habilidades, produz conhecimentos, além de contribuir na
construção de representações e do imaginário infantil (LAJOLO, 1994). Assim, o papel
assumido pelos contos clássicos – narrativas populares que povoam boa parte dos
livros de literatura infanto-juvenil – apresentam características eurocêntricas que se
perpetuam ao longo dos anos e que estão frequentemente presentes nas escolas.
Diante disso, este projeto e trabalho de pesquisa que, encontra-se no estágio de
desenvolvimento inicial, traz como temática a investigação do protagonismo negro nas
narrativas clássicas infantis, sobretudo no que diz respeito às princesas africanas presentes nas
práticas literárias do contexto educacional de uma escola pública no interior de São Paulo,
alinhando-se com a análise das obras selecionadas no Programa Nacional do Livro Didático e
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Literário e que, na edição de 2018, permitiu que as escolas escolhessem o acervo literário que
receberão.
Pautando-se neste contexto, surgem inquietações a respeito de como essas
princesas são representadas e abordadas nas narrativas, assim como a presença ou
apagamento das princesas africanas e o espaço que estas personagens ocupam nas
narrativas e histórias lidas pelos professores. Ainda neste viés, questiona-se: os
acervos literários das escolas potencializam essa temática? As obras selecionadas
para o Programa Nacional do Livro Didático e Literário e as escolhas realizadas pelas
escolas permitem que o protagonismo negro esteja presente nas realidades
escolares?
Para tais questões, pode-se afirmar que, apesar dos movimentos literários e de
formação de professores apresentarem saltos quantitativos e qualitativos e, com base
em pesquisas recentes sobre o tema, há uma dificuldade latente na apropriação da
literatura afro-brasileira nos contextos educacionais e que, neste sentido, sinalizam a
ampliação de ações formativas dessa temática (SEBABIZANI; SOUZA; MACÊDO;
2017).
Objetivos
Objetivo Geral
Investigar o protagonismo das personagens negras nas narrativas clássicas infantis
através das práticas docentes e do Programa Nacional do Livro Didático e Literário.
Objetivos específicos
1- Realizar uma pesquisa com os docentes a respeito das práticas de leitura realizadas
sobre a temática africana e afro-brasileira;
2- Analisar as obras selecionadas pela escola do Programa Nacional do Livro Didático
e Literário na edição de 2018 e o protagonismo negro presente nas obras e nas escolhas;
3- Elaborar fichas informativas sobre as princesas africanas e um jogo de cartas (estilo
super trunfo) potencializando o reconhecimento das personagens e referenciando-as com as
obras literárias.
Justificativa
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Tendo como norteadoras as indagações apresentadas, evidencia-se a escola
como espaço privilegiado do processo de ensino e aprendizagem para enfrentar um
grande desafio: potencializar (re) significar os saberes sobre a África e a Cultura Afrobrasileira para conduzir ações no combate ao racismo e preconceito, geradores de
exclusão e construir propostas afirmativas e valores negros positivos nas realidades
escolares.
Neste sentido, as propostas didáticas das escolas, considerando a diversidade
cultural como um dos pilares do planejamento didático, possibilitarão por meio de
textos literários, o reconhecimento das princesas africanas no universo da literatura
infanto-juvenil assim como a construção de pertencimento de uma cultura tão
negligenciada nos diversos contextos, inclusive o escolar.
Sendo assim, norteando-se pelas condições físicas, de materiais de pesquisa
e de possibilidades intelectuais no prazo previsto, esta pesquisa contribuirá de
maneira significativa na ampliação do repertório literário presente nas salas de aula,
assim como a valorização da literatura afro-brasileira no planejamento docente,
implicando num processo de construção de práticas pedagógicas que combatem o
racismo e o preconceito, frutos de um processo histórico cultural de apagamento da
temática africana e afro-brasileira nos contos clássicos.
Revisão de literatura
A promulgação da Lei 10.639/03 é um marco histórico e social que possibilitou
avanços significativos no processo de (re) construção e valorização da história e
cultura africana e afro-brasileira nos diversos contextos, sobretudo os escolares
(BRASIL, 2003). Diante desse cenário, a escola assume um papel fundamental no
sentido de potencializar ações positivas e práticas pedagógicas planejadas e
pautadas no processo de construção histórico-cultural (GOMES, 2002).
Neste sentido, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana, destacam que:
Para obter êxito, a escola e seus professores não podem improvisar. Têm
que desfazer mentalidade racista e discriminadora secular, superando o
etnocentrismo europeu, reestruturando relações étnico-raciais e sociais,
desalienando processos pedagógicos. Isto não pode ficar reduzido a palavras
e a raciocínios desvinculados da experiência de ser inferiorizados vivida pelos
negros, tampouco das baixas classificações que lhe são atribuídas nas
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escalas de desigualdades sociais, econômicas, educativas e políticas
(BRASIL, 2004)

Com base nesses apontamentos e pautando-se também no documento
Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais, fruto de
pesquisas e trabalhos de educadores, é possível evidenciar a necessidade de
Um olhar atento para a escola capta situações que configuram de modo
expressivo atitudes racistas. Nesse espectro, de forma objetiva ou subjetiva,
a educação apresenta preocupações que vão do material didáticopedagógico à formação de professores (BRASIL, 2006)

Sendo assim, o trabalho de pesquisa potencializa questionamentos atuais que
estão presentes nas realidades escolares e que permitirão possibilidades de (re)
construção de práticas pedagógicas que evidenciem a pluralidade cultural e
combatam o racismo presente no cotidiano escolar e nas relações estabelecidas
nesses contextos,
rompendo com a visão depreciativa do negro, para que se possam oferecer
subsídios para a construção de uma verdadeira identidade negra, na qual
seja visto não apenas como objeto de história, mas sim como sujeito
participativo de todo o processo de construção da cultura e do povo brasileiro”
(MUNANGA, 2005).

Partindo desse pressuposto, é possível observar que estudos recentes a
respeito de ações educativas no combate ao preconceito nos contextos escolares
demonstram um apagamento do protagonismo negro na literatura infantil ou, quando
aparecem, surgem de maneira depreciativa carregado de marcas de um estereótipo
de escravidão.
Diante dessa realidade, pode-se afirmar segundo Eliane Debus em seus
trabalhos de pesquisa que
A presença de personagens negras ou de elementos da cultura africana e
afro-brasileira em narrativas de recepção infantil e juvenil, produzidas no
Brasil, quase que inexiste anteriormente à década de 1970, e quando tal fato
acontece tem as marcas da submissão, do serviçalismo, ou do apiedamento.
(DEBUS, 2012).
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Neste contexto, após a promulgação da Lei 10.369/03 o mercado editorial
passou a inserir em suas produções e catálogos algumas obras literárias com a
temática africana e afro-brasileira, pautados nos editais do Programa Nacional da
Biblioteca Escolar (PNBE) que teve seu início no ano de 1997.
No ano de 2018, o PNBE é substituído pelo Programa Nacional do Livro
Didático e Literário e trouxe no documento GUIA – PNLD 2018, os seguintes
pressupostos,
[...] considerou-se que as obras literárias, em língua portuguesa, da
Educação Infantil (creche e pré-escola), dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental (1º ao 5º ano) e do Ensino Médio (1º ao 3º ano) podem
potencializar, entre os(as) estudantes de todas essas etapas, a capacidade
de reflexão quanto a si próprios, aos outros e ao mundo que os cerca. Essas
obras podem também proporcionar o contato com a diversidade em suas
múltiplas expressões por meio de uma interação – e gradativamente crítica –
com a cultura letrada, sem descuidar da dimensão estética dessa cultura
(BRASIL, 2018).

Além disso, as obras selecionadas para esta edição do atual programa de
distribuição dos livros literários foram divididas em temas que, segundo os
documentos norteadores, precisariam ser levados em consideração durante todo o
processo de escolha das obras literárias, conforme registrado nos quadros a seguir.
Quadro n. 01: Categoria 4 (1° ao 3° ano do Ensino Fundamental)
TEMAS

ENFOQUE DA OBRA
Personagens/ sujeitos líricos vivenciando a percepção do

Descoberta de si

corpo, dos sentimentos, das ações e da linguagem.

Família, amigos e Primeiras
escola

experiências

interpessoais

e

sociais

das

crianças, permitindo a construção de percepções e
questionamentos sobre si e sobre o outro.
Das descobertas e relações pessoais a esferas mais
amplas, como a escola, a cidade, o meio ambiente

O mundo natural e(paisagens naturais, aquáticas, plantas, animais) e até
social

mesmo o universo. Devem ser destacados temas que
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abordem contextos regionais e locais e que estimulem o
respeito ao outro e o reconhecimento da diferença.

Ir além da realidade imediata da criança e estimular a
Diversão

e imaginação e o envolvimento com a leitura, tanto pelo

aventura

trabalho com a linguagem quanto pelo desenvolvimento da
narrativa.
Tema livre desde que nomeado, definido e justificado, junto

Outro tema

com a categoria a que pertence.
Fonte: Ministério da Educação, 2018

Quadro n. 02: Categoria 5 (4° e 5° anos do Ensino Fundamental)
TEMAS

ENFOQUE DA OBRA

Autoconhecimento, Percepção do corpo, construção da identidade e processos
sentimentos
emoções

e de

amadurecimento,

personagens/sujeitos

bem
líricos

como
com

a
suas

relação
emoções

de
e

sentimentos, tais como o amor, a alegria, o luto e a dor.
Personagens que estejam em interação com o mundo que
Família, amigos e lhe é imediato, na relação com família, amigos e
escola

professores, permitindo a construção de percepções e
questionamentos sobre si e sobre o outro.
Das descobertas e relações pessoais a esferas mais

O mundo natural eamplas, como a cidade, o meio ambiente (paisagens
social

naturais, aquáticas, plantas, animais) e até mesmo o
universo. Devem-se destacar contextos regionais e locais.

Encontros com a A descoberta e o contato entre diferentes esferas culturais,
diferença

sociais, geográficas etc., bem como entre indivíduos de
diferentes etnias, raças e/ou o encontro com pessoas com
deficiências. Na interação com a diferença, deve-se
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destacar a necessidade de atitude respeitosa e convívio
pacífico.

Ir além da realidade imediata da criança e que estimulem a
Diversão

e imaginação e o envolvimento com a leitura, tanto pelo

aventura

trabalho com a linguagem quanto pelo desenvolvimento da
narrativa.
Tema livre desde que nomeado, definido e justificado, junto

Outro tema

com a categoria a que pertence.
Fonte: Ministério da Educação, 2018

À luz das tabelas que nortearam as escolhas e temas das obras literárias
selecionadas para o PNLD 2018, verifica-se que no quadro 01 (categoria 04) há um
apagamento dos temas relacionados à cultura africana e afro-brasileira. Já no quadro
02, é possível notar que o tema intitulado “Encontros com a diferença” traz uma
tentativa de estabelecer algumas relações com as diferentes culturas pautadas na
perspectiva da descoberta, do contato e das interações.
Neste viés, pode-se afirmar que há um longo caminho a ser percorrido diante
de todo o trabalho de pesquisa e que, poderão contribuir nas discussões sobre a
temática africana na literatura infantil e seus reflexos nas práticas docentes partindo
das escolhas e critérios de seleção presentes na última versão do programa de apoio
à leitura nas escolas.
Metodologia
O trabalho de pesquisa será realizado em uma escola pública de Ensino
Fundamental I localizada no interior paulista, contando com uma equipe de 18
professores. A pesquisa caracteriza-se como quantitativa e para o início, será
elaborado um questionário estruturado que deverá ser aplicado com os docentes da
escola a respeito dos livros lidos em sala de aula e outros aspectos como: freqüência
das leituras, quais os critérios de seleção dos livros lidos, que temáticas estes livros
trazem e por fim, se os docentes já leram histórias da temática africana ou afrobrasileira tendo o negro como protagonista. Além disso, será realizada uma análise
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das obras literárias selecionadas para o Programa Nacional do Livro Didático e
Literário que em 2018 (quem escolheu, quais os critérios de seleção, qual a presença
das princesas africanas neste livro, como elas são representadas).
Após este questionário e análise, os dados serão tabulados por meio de
gráficos e tabelas e o tratamento dos mesmos se dará pelas relações entre as práticas
pedagógicas e as discussões teóricas acerca do tema.
Desenho do produto
Partindo dos dados obtidos e análises realizadas, elenca-se como proposta de
produto, um baú contendo fichas informativas ilustradas sobre as características de
princesas africanas com referências de obras infantis possibilitando que, nos
ambientes escolares o protagonismo dos personagens negros esteja presente,
resultando em ações e representações positivas do negro na literatura infantil. Além
disso, propõe-se também neste baú um jogo de cartas ilustradas com as princesas
africanas com as informações das fichas, acompanhado de uma sequência didática
voltada aos docentes com estratégias e propostas que potencializem nos ambientes
escolares práticas educativas no combate ao preconceito e ao apagamento do
protagonismo negro na literatura infantil.
A proposta do jogo norteia-se na comparação dos valores das cartas entre os
jogadores, como por exemplo: elemento da natureza que a princesa africana
representa, a quantidade de habitantes da região de origem da princesa, etc. O estilo
do jogo tem semelhança com o jogo “super trunfo”148.
Neste sentido, as fichas informativas e o jogo se complementam, oportunizando
que os alunos conheçam as princesas africanas e também explorem o jogo como um
recurso educativo, oportunizando situações de aprendizagem significativas nos
contextos escolares.

148 O super trunfo é um jogo de cartas distribuído no Brasil pela Grow composto
geralmente por 32 cartas com características e informações de temas diversos, onde
o jogador precisa escolher a melhor forma de utilizar suas cartas por meio das
características.
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Título do Produto
O produto terá como título inicial: Baú didático: conhecendo as princesas
africanas e a sequência didática: Práticas pedagógicas e as relações étnico-raciais no
contexto escolar.
Resumo do Produto
O produto desenvolvido será um baú com fichas informativas sobre as
princesas africanas e um jogo de cartas com as princesas e suas características que
objetivam o (re) conhecimento do protagonismo negro nas narrativas clássicas
infantis, possibilitando que os alunos tenham acesso à diversidade cultural presente
na literatura de matriz africana, relacionando-os com as práticas em sala de aula.
Público-Alvo
O público-alvo a quem se destina o produto são os alunos de 1º a 5º ano do
Ensino Fundamental I.
Objetivos do produto
Promover nos ambientes escolares o (re) conhecimento das princesas
africanas na literatura infantil, por meio de fichas informativas reescritas pelo
mestrando e complementadas por um jogo de cartas contemplando as características
das personagens presentes nos livros literários.
Referências
BRASIL. Presidência da República. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003. Inclusão
no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura
Afro-Brasileira”. 2003.
______Ministério da Educação/Secad. Diretrizes curriculares nacionais para a
educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afrobrasileira e africana na educação básica. 2004.
______ Guia do Programa Nacional Do Livro Lidático e Literário 2018. Disponível em:
http://pnld.nees.com.br/assetspnld/guias/Guia_PNLD_2018_literario_Apresentacao.pdf. Acesso em: 19 fev. 2019.
DEBUS, Eliane. A temática da cultura africana e afro-brasileira na literatura para
jovens e crianças. São Paulo. Cortez, 2017.
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NHEMONGARAI O BATISMO GUARANI
Prefácio
Pensando na temática do ensino de História Indígena prevista pela Lei
11.645/08 que estabelece a obrigatoriedade da História e Cultura afro-Brasileira e
Indígena no currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística, de
Literatura e História do Brasil. Nesse sentido a proposta deste material é contribuir
para reflexão crítica acerca do imaginário cultural, permeado de estereótipos,
preconceitos e a homogeneidade cultural a respeito dos povos originários. Entendese que povos indígenas são compostos por uma multiplicidade de culturas e saberes
singulares, possuem visões de mundo bem diferentes de nossa sociedade. Cada povo
vê o mundo e o interpreta conforme suas próprias maneiras, conforme seus saberes.
Neste sentido buscamos contribuir com a temática apresentando este conto que visa
representar elementos da cultura Guarani, no caso a cerimônia do batismo
(Nhemongarai). Além disso este conto também foi pensado para discutir a temática
em sala de aula, como material didático, podendo ser aplicar através de leitura, em
conjunto ou por parte do professor, iniciando os educandos a reflexões críticas através
de uma análise literária ou até mesmo uma performance teatral, já que as formas de
utilidade deste material são variadas. A ideia é possibilitar uma aprendizagem
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prazerosa, aprender a temática e a pensar a respeito do da temática, ao invés
de decorá-la sistematicamente.
Olá me chamo Popygua Kuery e vou lhe contar parte de minha história.
Há muito tempo quando era criança me foi dada a minha função, a de alimentar
minha aldeia através da plantação, lembro-me que de início não gostei pois
queria algo que achava ser maior para mim, talvez ser guerreiro ou líder da aldeia
algo assim, porém isso não demandam de minha vontade, mas da
espiritualidade, dos seres celestes, que através de Karai, o Pajé, nosso líder
espiritual, desempenha a função de nos nomear e guiar, colocando um propósito
em nossas vidas. Me recordando do dia de nosso batismo, que acontece nos
primeiros meses do ano, época da colheita de avaxi etei, o milho, nossa semente
mais preciosa.

Ao redor de uma fogueira no dentro de Opy, a casa de reza, haviam duas
crianças sentadas. Ambas esperavam ansiosas pelo que iria acontecer, em
breve cada um iria receber uma dádiva especial.
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Chegou o tão esperado momento, o de um novo nascimento. A cada
indivíduo é dado um nome que irá representando sua função, as duas crianças
iriam se chamar então: Xondaro Kuer, Popygua Kuery. O guerreiro e o agricultor.
Dada essa nova etapa em suas vidas, cada um vai desempenhar as funções que
lhes foram estabelecidas.
Das duas crianças um porém não gostou, e perguntou ao Pajé se poderia
trocar, este lhe disse: cabe a você tentar, explore o que hoje lhe foi dado, mas
se não conseguir viver com isso, juro de compromisso, que consultarei mitã
renói, os seres celestes, e buscarei para você um outro início. Agora ande, vá
falar com o velho agricultor, pois agora é ele que irá te ensinar, obedeça-lhe sem
teimar.
O velho um Jurua, um branco, que um dia veio parar na aldeia e de ela
não saiu, foi acolhido pelo cacique, o chefe deixou ele viver aqui, pois disse que
não tinha para onde ir. Pouco se sabe dessa figura, o que sei é que entre a aldeia
e o velho foram trocados bons conhecimentos positivos de sua cultura. Através
desse senhor podemos ter uma nova percepção da ideia que os brancos
chamam de civilização, ideia essa que
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ele não gostava, pois segundo ele, dizia que não se sentia feliz em meio ao caos
e poluição da dita civilização, e sentia-se mais feliz vivendo aqui com os guarani.

Quando o conheci o estranhei logo de início, aquela cara pálida e
enrugada me dava medo, porém não se deve julgar os outros sem antes
conhecê-los. E conforme o conhecia, dia após dia, a ele fui criando maior
simpatia. Não somente a ele, mas a seu trabalha, ali notei que era algo muito
importante aquilo que eu julgava não ser relevante.
Certo dia o Pajé veio me procurar para saber como eu estava me saindo
naquele lugar. Disse que eu podia escolher outras funções, que o mundo estava
aberto a novos caminhos. Disse a ele que estava gostando do que estava
fazendo, plantando e colhendo, que aquilo era gratificante pra mim.
O tempo foi passando e ali fiquei, semeando, arrando. Certo dia veio um
jovem a minha procura, e me disse que era o novo aprendiz a agricultor, pois é,
ele iria ocupar meu lugar em breve assim como fiz com aquele senhor. Pois para
os Guarani a vida é assim, um ciclo infinito sem início, meio e fim.
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Proposta como material didático
Material Didático para Atividade em História Indígena – Alunos do Fundamental
I
Objetivos:
● Identificar conhecimentos prévios dos alunos e suas noções de tempo
histórico.
● Identificar seus conhecimentos há história indígena.
● Instigar nos alunos interesse em aprofundar estudos a respeito da história
indígena brasileira.
● Instigar os alunos a utilizarem seus conhecimentos e noções de tempo,
através de uma atividade de leitura e interpretação de texto.
Proposta para roteiro da atividade e uso do material:
● Efetuar a leitura do conto coletivamente, relacionando as imagens
sequencialmente através de projeção de equipamento multimídia,
retroprojetor ou outros.
● Discorrer sobre os conceitos de tempo linear e circular, suas origens e
uso na História. Proposta de texto em anexo.
● Debater com os alunos sobre as imagens apresentadas, especificamente
os indígenas em relação aos estereótipos da imagem do indígena na
sociedade.
● Entregar as imagens apresentadas no formato A4 (preferencialmente
cartão).
● Entregar as folhas de exercício.
● Analisar com os alunos as imagens dos objetos representados.
● Propor aos alunos que recortem os objetos representados, colem essas
imagens na folha de exercício proposta em anexo.
● Conversar com os alunos sobre suas interpretações de colagem sobre as
cenas relacionadas à história indígena, debatendo suas reflexões
temporais, espaciais e culturais.
● Avaliar a atividade com os alunos, debatendo com eles a finalidade da
atividade de proporcionar questionamentos, novas informações, conflitos
e reflexões históricas.
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Anexos
Proposta de texto discursivo para a explicação da medida do tempo.
O tempo histórico linear e o tempo mítico circular
O tempo mítico ou cíclico. Sem começo nem fim, o tempo cíclico é um
eterno retorno. Uma vez que nenhum evento é absoluto, o tempo cíclico repousa
na permanente sequência de ciclos repetitivos. O seu movimento circular
contínuo é caracterizado pelo perpétuo retorno de momentos. Isso significa que
a história não comporta nenhum fato singular. Pelo contrário, a história é
marcada pela reedição de acontecimentos passados. A antigas culturas Maia,
Asteca, grupos tribais de tradição oral, os antigos egípcios, etc. Todos tinham no
tempo cíclico o plano central de suas culturas.
A perspectiva linear de tempo nasceu com a tradição judaico-cristã. O
tempo linear é uma sucessão contínua de eventos irreversíveis. O seu
movimento é retilíneo – reta ininterrupta de registros históricos singulares. Sendo
uma linha, o tempo linear é finito. A sua trajetória é circunscrita por uma linha
histórica determinada – tem começo e fim. Como traço histórico perpétuo, o
tempo linear é uma série evolutiva de fatos históricos inéditos. Trata-se do curso
progressivo de acontecimentos únicos em direção ao futuro. Por fim, o tempo
linear é dotado de significado. Eis o tempo histórico.
As informações obtidas para a composição deste trabalho foram adquiridas
através de conversação com Wasa'i Mawe, morador da aldeia Guarani Itaty.
Além disso foram levantados dados significativos através dos seguintes artigos;
Referências
ANTUNES, Elizete. História e mito na educação guarani. 2015.
SOUZA, de Samuel. Mitologia guarani O significado da natureza para o Guarani:
uma relação de vida para a cultura local. 2015.
MOREIRA, Marcos. VISÃO GUARANI SOBRE O TEKOA: Relato do
pensamento dos anciãos e líderes espirituais sobre o território, 2015.
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O RECONTO COMO INSURREIÇÃO: UMA LEITURA A PARTIR DE
KANOVA E O SEGREDO DA CAVEIRA, DE PEDRO PEREIRA LOPES
Estela Ramos de Souza de Oliveira
(UFSC/FAPESC/IFSC)
Resumo
O projeto Contos de Moçambique, parceria entre a Editora Kapulana e a
Escola Portuguesa de Moçambique, faz chegar ao Brasil, a partir de 2016, uma
série de dez livros. Cada um destes composto por uma narrativa da tradição
oral moçambicana, recontada por escritores e ilustrada por artistas convidados.
Embora o objetivo da iniciativa seja divulgar as histórias das tradições orais
moçambicanas em solo brasileiro, a proposta naturalmente extrapola essa
intenção inicial e possibilita pensar questões estéticas (NOA) vinculadas à
produção e recepção dessas obras. Para a leitura aqui proposta, foi
selecionado o quinto livro da série: Kanova e o segredo da caveira, com texto
de Pedro Pereira Lopes e ilustrações de Walter Zand. Considerando as
características do projeto Contos de Moçambique, a biografia do escritor,
nascido no período pós-independência do país, e as necessidades de ruptura
com a colonização do pensamento, o objetivo deste trabalho é identificar que,
para além da valorização da oralidade e registro do patrimônio imaterial
produzido pelas vozes moçambicanas, o texto promove um efeito estético e
ético de contestação das estruturas opressoras, tanto pelos elementos internos
da narrativa quanto pela transição do oral para o escrito, assumido pelo autor.
Para isso, serão observadas a trajetória da personagem de ficção (CANDIDO)
e, em aproximação, o processo de reelaboração do conto tradicional
moçambicano recuperado na obra em estudo.
Palavras-chave: Reconto. Estética. Autoria. Tradição oral. Moçambique.
Em algumas sociedades, para alguns grupos, em determinados
momentos históricos, dependendo de condições político-sociais, o silêncio é
difundido como valor. Ditados populares, narrativas da oralidade, discursos
religiosos, leis são alguns dos dispositivos utilizados para difundir o silêncio
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enquanto norma, virtude ou conveniência. O conto O rapaz e a caveira, coletado
por Lourenço Joaquim da Costa Rosário e inserido na coletânea A narrativa
africana de expressão oral: transcrita em português faz circular a percepção de
que jovens devem ser cautelosos ao falar, sendo punidos com a própria vida no
caso de extrapolarem o uso da língua.
Na versão coletada por Rosário, acompanha-se a trajetória de um rapaz
que saiu de sua terra natal para trabalhar. No percurso, porém, ele encontra um
crânio falante que revela ter morrido e permanecido no local ermo e abandonado
por causa de sua própria boca. Sem entender o que isso significaria e com a
intenção de lucrar com a descoberta, após o encontro, o rapaz informa ao povo
e comunica ao rei sobre a novidade. Depois da divulgação, entre desconfianças
e apostas, fica acordado entre o rei, o rapaz e demais súditos que, caso a caveira
realmente falasse, o rapaz ficaria com o trono e dinheiro. Caso contrário, o que
parecia mais provável para todos, o rapaz seria punido com a própria vida e teria
sua cabeça exposta em praça pública. Confiante do que havia visto e ouvido, o
rapaz levou dois guardas do rei até o local onde estava a caveira e tentou, sem
sucesso, mostrar aos acompanhantes que o crânio falava. Como este
permaneceu em silêncio, o rapaz foi decapitado e, assim que sua cabeça rolou
pelo chão, a caveira comentou: “ Eu bem que te tinha avisado que tinha morrido
por causa da boca. Por causa da tua boca estás tu morto.” (ROSÁRIO apud
LOPES, 2017, p. 28)
Como muitos outros meninos e meninas moçambicanas, o escritor Pedro
Pereira Lopes, nascido na Zambézia, cresceu ouvindo esse conto e questiona-o
especialmente em relação ao desfecho do rapaz e aos sentidos produzidos pelo
ensinamento nele contido. Em recuperação às palavras do autor: “Cresci
ouvindo 'O rapaz e a caveira' e confesso que nunca me agradou a tradição e o
desfecho desventurado do conto. A minha lógica infantil jamais aceitou a
decapitação do rapaz como ensinamento maior, até porque sempre a
considerei imérita.” (LOPES, 2017, p.22, grifo nosso)
Em tempo, é preciso que se diga que esta narrativa também tem suas
versões orais difundidas pelo Brasil em variações como O caboclo e a caveira,
O sertanejo e a caveira, O vendedor e a caveira. Estas sempre relacionando a
trajetória de alguém que saí de seu lugar de origem e, durante o percurso
encontra um esqueleto falante que revela estar ali por causa da língua. O
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desfecho dos viajantes, seja o menino, o sertanejo, o caboclo, o vendedor, é a
morte como punição porque não conseguem confirmar o que falam. Afinal,
quando a caveira encontra-se exposta a outras pessoas, fica muda e inerte,
convertendo a grande novidade em uma mentira do homem viajante.
Seja em Moçambique, no Brasil ou qualquer outro lugar em que transite
esta história, de acordo com Lopes, a questão é que o conto funda-se na
exaltação da prudência e apresenta indícios da não aceitação do moderno,
motivo pelo qual o autor sentiu-se especialmente inclinado a reestruturar a
história quando convidado a escrever um dos livros para a coletânea Contos de
Moçambique. Este projeto reúne dez livros escritos e ilustrados por convidados
que recontam histórias da tradição oral que circula em Moçambique.
Assim, com a possibilidade de reescrever um conto da tradição oral para
essa coletânea, Lopes encontrou a oportunidade de rever o silenciamento
imposto ao rapaz e veiculado como valor, como podemos ler em Kanova e o
segredo da caveira149, obra sobre a qual empreenderemos leitura neste
trabalho com o objetivo de identificar que, para além da valorização da oralidade
e registro do patrimônio imaterial produzido pelas vozes moçambicanas, o texto
de Lopes promove um efeito estético e ético de contestação das estruturas
opressoras, tanto pelos elementos internos da narrativa quanto pela transição
do oral para o escrito, assumido pelo autor. Para isso, serão observadas a
trajetória da personagem de ficção (CANDIDO) e, em aproximação, o processo
de reelaboração do conto original.
Pensar o reconto, dentro da perspectiva da reelaboração de personagens
e desfechos, por si, já representa, em alguma medida, subversão e/ou inversão
de uma lógica predominante, como se encontra na paródia e no uso de
elementos intertextuais. Afinal, opera-se, a partir do conto original, com a

149 De acordo com as notas publicadas na versão impressa da obra no Brasil,
Kanova e o segredo da caveira é o quinto volume da edição brasileira “Contos de
Moçambique. Em recuperação ao texto da Editora Kapulana, esta coleção é composta
por dez volumes e tem origem em um projeto de colaboração entre a Escola Portuguesa
de Moçambique e a Fundació Contes pel Món, de Barcelona.
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interferência da autoria. No caso de Kanova e o segredo da caveira, o autor
comentou em palestra na Universidade Federal de Santa Catarina, em meados
em 2019, que a reelaboração do conto tradicional proposta por ele passava pela
necessária alteração do destino do jovem, invertendo a lógica punitiva e
premiando o espírito empreendedor e corajoso do rapaz150. Algo, como
reforçou Lopes, muito mais coerente e necessário de se difundir do que
empregar penas a alguém que faz uma grande descoberta. Na nota que se
encontra no livro, Lopes (2017,p.22) explica:
Foi essa disseminação do conto e a morte injusta infundada na
prudência, no juízo (indício da não aceitação do moderno), que me
impeliram a reestruturar a história, realçar o maravilhoso, a torná-la
uma fábula, invertendo seu final, sem, no entanto, desencaixar os reais
intervenientes e o foco da ação.

Assim, o reconto Kanova e o segredo da caveira não visa ao mero registro
escrito de uma narrativa da oralidade ou à reprodução do que se veicula na
tradição. Embora colabore com o registro escrito da memória oral do país, como
é o propósito do projeto Contos de Moçambique, Lopes reelabora o texto de
referência justamente para repensar paradigmas, modelos estéticos e versões.
As falas do autor e o que ele escreve sobre as motivações para o
desenvolvimento desse trabalho fornecem chaves de leitura para acessar a
lógica desse reconto.

150 Fala recuperada da Palestra “ Escrever infanto juvenis em Moçambique: um
nada como grão de pólen”, ministrada por Pedro Pereira Lopes no dia 31 de maio de
2019 e mediada pela professora Eliane Debus. O evento foi realizado pelo Grupo de
pesquisa em Literatura Infantil e Juvenil e práticas de mediação literária
(Literalise/CED), com apoio do Grupo de Pesquisa Alteritas, do Programa de PósGraduação em Educação e do Programa de Pós-Graduação em Tradução.
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De modo a compreender melhor as intervenções propostas pelo escritor,
serão expostos pontos a partir da trajetória da personagem de ficção Kanova, o
protagonista da narrativa. Começamos por observar que em Lopes o menino tem
um nome e, como sabemos, o fato de ser nomeado implica na especificação do
sujeito, há ali uma singularidade, um ente particular. E é a partir desse e com
esse corpo que se move na narrativa que o leitor experimenta as relações com
as demais personagens, percorre os espaços, acessa os sentidos que circulam
no texto. E, embora existam personagens com maior prestígio social no contexto,
como é o caso do rei de Mopeia e o chefe do guarda-roupa do monarca, o único
a receber nome é o menino Kanova.
O reconto começa com um problema. O monarca de Mopeia observa que
todas as suas dez coroas tinham perdido brilho. Por isso, ordenou ao chefe de
seu guarda-roupa que recrutasse os homens do reino para coletar os melhores
materiais fora da localidade com o objetivo de compor uma nova coroa. No
entanto, “não restavam muitos homens no reino; a maioria havia sido forçada a
partir em campanhas militares, para conquistar novos territórios e trazer novas
riquezas.” (LOPES, 2017. p.7)
Pode-se perceber na parte introdutória, o contexto imposto aos súditos na
narrativa. Dentre eles, Kanova, que aparecerá nas páginas seguintes como um
dos meninos obrigados a sair de casa para atender às vaidades do autoritário
governante. Este, descrito como poderoso e imodesto, manifesta extrema
preocupação em ostentar uma imagem altiva, ao mesmo tempo em que expõe
grande vulnerabilidade ao desconhecer a situação do próprio exército e daqueles
para quem governa. A crítica social em relação à atuação do rei fica evidente ao
longo de toda a narrativa e acentua-se neste trecho:
Ah! Como não tinha mãos a medir para alcançar o que [o rei] queria, e
não pretendia desistir da ideia de uma coroa nova (…), decretou que
enviassem os rapazes com mais de dez anos à procura dos materiais,
pois a decência da sua cabeça era mais importante do que a vida de
qualquer súdito. (LOPES, 2017, p.7)

Além de explicitar a crítica em relação à atuação do governante, o
fragmento acima esclarece como o menino Kanova entra na narrativa. Ele é um
dos meninos forçados a despedir-se da mãe e sair para terras distantes e
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desconhecidas, empreendendo aventura para coletar algo fabuloso para a coroa
do rei. A saída do local de origem, a casa materna e a terra onde nasceu,
remonta a um movimento comum em contos infantis.
Por outro lado, se, no original O rapaz e a caveira, a motivação para a
saída de casa estava na necessidade de trabalhar e ganhar dinheiro para si, no
reconto de Lopes, a saída é uma imposição legitimada pelo poder político do
monarca. Kanova, assim como os demais meninos, estão sujeitos a um trabalho
forçado que vem carregado de medo e tristeza, como se lê neste trecho:

(…) a guarda pessoal do mambo tratou de recrutar as crianças à força.
Depois de se explicar o que deveriam procurar, foram conduzidas à
saída do reino. Com lágrimas nos rostos, mães e filhos choravam. A
despedida era dolorosa, mas, com a merenda às costas, cada menino
tomou a sua direção.(LOPES, 2017, p.8)

A saída imposta cria uma cena coletiva de comoção. Tem-se aí a
reprodução das circunstâncias dos países que participam de guerras: o envio de
gerações inteiras a regiões distantes, sem a certeza do retorno. No caso do livro,
a descrição do recrutamento, despedida e envio dos jovens conduz ao maior
envolvimento com o protagonista, que logo no parágrafo seguinte inicia a sua
aparição. “Um desses rapazinhos, Kanova, depois de vaguear durante dias,
chegou a um bosque desconhecido. Chuáááá! O rumorejar da água conduziu-o
a um riacho.” (LOPES, 2017, p.8).
Observa-se também que, desde a primeira frase que insere Kanova no
texto, há a associação do menino ao esforço pessoal (conforme se lê: depois
de vaguear durante dias), à percepção aguçada do ambiente e à sabedoria para
sair de situações difíceis (ela conseguiu encontrar água, mesmo em um bosque
desconhecido, graças ao ouvido atento).
É esse rapaz observador e atento que encontra uma caveira meio
enterrada e questiona, por brincadeira, três vezes e em voz alta, a seguinte frase:
“_ O que o senhor fez para morrer assim, sem um pingo de dignidade, perto do
riacho?” (LOPES, 2017, p.8). Em resposta, ouve surpreendentemente : “_Morri
porque não fui prudente, se não o fores, também morrerás.” (LOPES, 2017, p.8)
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Esse diálogo é quase a reprodução fiel da versão coletada por Rosário no
original O rapaz e a caveira.
No texto de Lopes, porém, o diálogo avança. O menino inicialmente
assusta-se e manifesta medo. Depois, é tranquilizado pela caveira e os dois
estabelecem uma relação de confiança e amizade, trocando conselhos e
confidências. Revela-se entre as falas o motivo da caveira estar ali abandonada
(uma traição de amigos) assim como os dias gloriosos antes de sua morte (o fato
de ter um sábio conselheiro do rei). Desse encontro, a caveira, dotada de um
passado memorável, e Kanova, orgulhoso de sua missão e desejoso de um
futuro, surgiu uma bela relação de fraternidade.
A caveira disponibilizou-se a ajudar o rapaz na busca, levando-o a lugares
onde Kanova encontrou os melhores materiais. A esta altura, a narrativa mescla
elementos do gênero fábula, inserindo animais falantes e novos ensinamentos.
Na aventura que se segue, Kanova e a caveira fazem uma excursão
profundamente ética e conseguem coletar pelos de leopardos e plumagens raras
de aves exuberantes, sem o ônus de causar o sofrimento ou a morte dos
animais. O cuidado do autor em criar fábulas no interior da narrativa fortaleceu a
construção das duas personagens, uma vez que estas conseguem o que
desejam por meio do diálogo, da honestidade, generosidade, sabedoria, amor,
empatia e paciência.
Depois de coletar todo o material necessário para a coroa, Kanova
regressa ao reino de origem. Chama a atenção que o primeiro lugar para o qual
se dirige nesse retorno é a casa da mãe. Mesmo ciente dos prazos que deveria
cumprir com o rei e já esgotado o tempo para a conclusão da missão, ainda
assim, o local demarcado como espaço de retorno tem relação afetiva com o
protagonista e não se refere à relação de atribuição imposta pelo rei e sua
guarda. Somente após voltar ao lar e abraçar a mãe, é que Kanova apresentase para o chefe do guarda-roupa do rei.
Surpresos pela qualidade e beleza do material, alfaiates e artesãos da
corte imediatamente fizeram uma nova coroa, que encantou o monarca a ponto
de ser preparada uma grande festa. Nesse espetáculo de promoção da própria
imagem, o rei desejou conhecer o responsável pela sua mais nova alegria. Foi
assim que Kanova colocou-se no centro das atenções da festa e contou a todos
o que acontecera. Ao comentar sobre o crânio falante, escutaram-se os risos de
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todos, incluindo o rei. Ridicularizado, como também acontece no original, Kanova
começou a ouvir frases que duvidavam da veracidade da versão apresentada.
Diante da incredulidade de todos e bastante constrangido, o menino ouviu
propostas em dinheiro caso a caveira falasse. Até o ponto em que o próprio rei
irritou-se com a convicção do menino e disparou: “_ Se a caveira disser uma só
palavra - (…) ficarás no meu lugar, serás mambo de Mopeia; mas se ela não
falar, a tua cabeça vai rolar pelo chão deste pátio, à vista de todos, para que
vejam e aprendam contigo!” (LOPES, 2017, p.17)
Nesse trecho, fica explícito que a ameaça extrapola o caráter de punição
individual pelo ato e assume um caráter de exemplaridade, que serve de lição
aos demais súditos. Esse controle das cabeças, portanto, acontece no duplo:
corpo físico e intelecto. Assim,

Kanova, ao indicar algo novo para todos,

transforma-se em uma ameaça que deve ser punida para não encorajar outros
que, como ele, tragam novidades para o reino.
No desfecho da história de Lopes, como já antecipamos, o menino não é
punido. O rei, incrédulo, dotado de arrogância e autoconfiança, aproveita a
oportunidade para ridicularizar Kanova e, numa tentativa de humilhar ainda mais
o jovem, promete publicamente que daria o seu trono caso a caveira se
manifestasse. Para surpresa da plateia presente e, mais ainda, do monarca, a
caveira fala na presença de todos, levando o rei a cumprir sua palavra e
coroando Kanova, que termina a história sendo recompensado. Isso porque, em
dado momento, a caveira decide falar. De uma só vez, ela defende a vida de
Kanova, a própria honra e acusa o rei sobre o demérito de portar uma coroa. Por
fim, o protagonista assume o reino. Os presentes, antes incrédulos, diante da
situação que se coloca, passam a respeitar o menino e, ainda, atribuem a fala
da caveira como uma lição do mundo dos mortos, os antepassados. O que,
nesse último movimento, parece indicar a importância do respaldo dentro da
tradição e da legitimidade que apenas se atinge graças à ancestralidade.
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As escolhas do autor para a obra, seu posicionamento público sobre esta
escrita e as características editoriais do projeto151 em que se insere o livro
encaminham-nos para observar especificidades da produção do escritor no
contexto literário moçambicano. Afinal, se por um lado ele rompe com a lógica
difundida pela oralidade ao alterar o desfecho, por outro, se vale justamente da
narrativa tradicional para insurgir contra modelos opressores e difundir uma nova
concepção de participação social e de sujeito.
Enquanto a narrativa tradicional impõe a retração da voz e a normalização
do silenciamento da caveira, o reconto de Lopes parece indicar uma alteração
importante: a recompensa de uma trajetória pautada em valores difundidos entre
o período de saída e regresso de Kanova. A relação de amizade construída no
percurso ganha mais força do que o poder do rei. Essa insurgência do frágil
menino, com apoio da caveira, diante da autoridade política é a manifestação de
como outros valores para além da prudência são mais fortes para romper com
as imposições de poder.
O fato, no entanto, do autor valer-se de um texto da tradição para romper
com a própria tradição é um recurso interessante e, em aproximação ao que
indica María Teresa Andruetto, estamos diante de um fenômeno comum na
literatura. De acordo com a escritora argentina, “Todo escritor se coloca em
algum ponto entre a tradição e a vanguarda, (…). Observar como uma e outra
estão presentes no livro em estudo ajuda-nos a compreender melhor a produção
do autor e, com isso, identificar algumas tendências que se consolidam entre
escritores moçambicanos mais jovens, especialmente necessidades estéticas e
éticas de uma geração nascida no pós-Independência, caso de Lopes.

151 Esta é a quinta obra publicada no projeto editorial Contos de Moçambique, uma
parceria entre a Editora Kapulana e a Escola Portuguesa de Moçambique que, cujo
objetivo é divulgar histórias das tradições orais moçambicanas no Brasil. Os autores das
dez histórias foram convidados justamente para reelaborar um conto da tradição oral,
com liberdade de realizar as mudanças que entendessem como interessantes.
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Em Algumas questões em torno do cânone152, embora Andruetto parta
de noções estéticas e categorias literárias para pensar sobre a produção da
literatura infantil na Argentina, os questionamentos e afirmações expostos por
ela indicam questões que atravessam a escrita de outros autores e autoras,
como a leitura que se pretende aqui. Sem desconsiderar as especificidades de
cada contexto de produção, interessa-nos especialmente estas inquietações
que a autora dirige a ela mesma e seus pares:
(…) mas onde um escritor que escreve “para crianças” deve procurar
a tradição ou a vanguarda? Na tradição literária universal? Na tradição
universal da literatura destinada às crianças? Em que tradição
deve/quer/pode inscrever-se uma escritora argentina de hoje que,
entre seus livros, escreveu alguns destinados a jovens leitores?”
(ANDRUETTO, 2012, p.41).

Se deslocados para a leitura da obra em estudo, essas perguntas ajudam
a pensar pontos de contato com a tradição assim como em rupturas, as quais
apontam para movimentos de experimentação e demarcam tendências
vanguardista pretendidas pelo autor. Nesse sentido, dentro de um projeto
coletivo e para o qual Lopes foi um dos convidados, Kanova e o segredo da
caveira representa a permanência do que há de mais ancestral na narrativa
moçambicana, que é o conto da tradição oral, ao mesmo tempo em que subverte
a lógica central da história, rompendo com um paradigma de silenciamento e
punição perpetuado por gerações.
É preciso observar que o reconto por si é uma forma consagrada e tomada
como estratégia para a desconstrução de modelos, denúncias de opressões,
ridicularização da banalização da arte e revisão dos valores vigentes na
sociedade. Portanto, as alterações que escritores trazem nos recontos, como
vimos em Lopes, somadas a trajetória de uma personagem que encontra
estratégias e valores para insurgir de forma ética contra estruturas opressoras,
152 Texto apresentado originalmente em 2006, na Mesa de literatura infantil: Sobre
os problemas do cânone do II Argentino de Literatura, na Universidad Nacional del
Litoral.
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como é o caso de Kanova e a caveira, emitem a subversão em alguma medida.
Seja ela manifestada na linguagem, na ordem dos fatos, do foco narrativo, dos
deslocamentos do tempo-espaço. Esse conjunto atua como uma experiência
estética antinormativa e sintomática da saturação de modelos, imposições
culturais, sociais, políticas que a literatura pode nos ajudar a acessar, observar
e reverter.
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POESIA PARA A EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS – UM
OLHAR PARA A LITERATURA AFRO-BRASILEIRA
Rosangela Aparecida Marquezi
(UTFPR Câmpus Pato Branco)
Introdução
Tanto a poesia quanto a literatura afro-brasileira têm, normalmente, um
espaço de trabalho e discussão mais reduzido no âmbito escolar. A poesia pelo
fato de que muitos professores acreditam que seus alunos não se interessem
por ela. A literatura afro-brasileira por questões estruturais que envolvem desde
o preconceito até a dificuldade de se ter a ela um acesso mais facilitado.
Entendendo-se que é na infância que se constroem e também se
descontroem preconceitos propôs-se, então, a partir de um projeto de extensão
realizado pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Câmpus
Pato Branco, em parceria com o Departamento de Educação, uma oficina a
professores do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, envolvendo o gênero poema
e a literatura afro-brasileira.
Para o início das discussões, partiu-se da leitura e análise dos poemas
“Navio negreiro” e “Tem gente com fome”, de Solano Trindade, importante nome
da literatura afro-brasileira. Esses textos poéticos abordam questões que
discutem a importância da luta pelos direitos do negro na sociedade brasileira,
bem como a valorização da diversidade étnico-racial.
A oficina aplicada foi, depois, reproduzida pelos professores do município
em suas turmas, resultando num belo trabalho no qual se pôde perceber que o
professor e a escola têm um papel importante na formação crítica do aluno e
que, por intermédio da literatura, o professor pode influenciá-lo positivamente na
desconstrução de estereótipos. Por isso, a escola deve ser um espaço de
discussão e reflexão, com o intuito de abolir práticas racistas, preconceito e
discriminação.
A importância da Literatura afro-brasileira
Em pesquisas e levantamentos feitos pelo Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE), cerca de 54% da população brasileira se declara negra ou

1152

parda (IGUALDADE..., 2018). Essa porcentagem revela e comprova que a maior
parte do país tem origem ou é descendente de africanos, sendo um número
relativamente grande e que poderia, certamente, estar à frente de vários espaços
da nossa sociedade brasileira, inclusive na literatura.
No entanto, infelizmente não é o que se verifica, pois o negro tem sido
posto e mantido à margem da sociedade. Um estudo coordenado pela Profa.
Dra. Regina Dalcastagné, da UnB, que analisa, dentre outros dados, a etnia de
quem escreve romances no Brasil, é “esclarecedor”: nos livros publicados entre
2005 a 2014, por exemplo, 97,5% dos autores são brancos... (MASSUELA,
2018). Ou seja, no Brasil, a literatura é branca. E isso que o Brasil é, como visto
acima, um país constituído em sua maioria de negros e pardos.
Na tentativa de se alterar essa situação, ainda no ano de 2003 foi
promulgada a Lei 10.639, “[...] que estabelece as diretrizes e bases da educação
nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da
temática ‘História e Cultura Afro-Brasileira’ [...]” (BRASIL, 2003). A partir dela,
houve um grande avanço em relação à quebra de construções estereotipadas
acerca do negro, mas ainda muita coisa necessita ser feita.
E a literatura tem, e deve ter cada vez mais, papel importante no despertar
da consciência de igualdade. Afinal, como bem afirmou Candido (1989, p. 114;
117), ela atua nos homens como “[...] forma de conhecimento, inclusive como
incorporação difusa e inconsciente”, desenvolvendo neles “[...] a quota de
humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a
natureza, a sociedade, o semelhante”. Dessa forma, pode-se dizer que a
literatura é um direito!
E qualquer área da literatura é um direito, incluindo-se a literatura afrobrasileira! E em referência a essa literatura, Proença Filho (2004, p. 186) afirma
que seu exercício:
[...] associa-se, assim, também em sentido amplo, aos movimentos de
afirmação do negro, a partir de uma tomada de consciência de sua
situação social, seja no espaço dos povos da África, seja no domínio
da afrodiáspora [...] Tal preocupação ganha pertinência quando
ultrapassa as dimensões epidérmicas e o corporativismo, e traz para a
representatividade literária a afirmação de elementos que vão dos
espaços míticos (resgate da memória coletiva) aos sócio-históricos
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(resgate dos elementos que fazem a história do negro enquanto grupo
étnico).

É importante observar que, quando se fala em literatura afro-brasileira,
está-se entrando em uma seara de discussões que nem sempre são tão táteis.
Segundo a escritora Conceição Evaristo (2009, p. 17, grifos da autora),
Esse corpus se constituiria como uma produção escrita marcada por
uma subjetividade construída, experimentada, vivenciada a partir da
condição de homens negros e de mulheres negras na sociedade
brasileira. Contudo, há estudiosos, leitores e mesmo escritores
afrodescendentes que negam a existência de uma literatura afrobrasileira. Apegam-se à defesa de que a arte é universal, e mais do
que isso, não consideram que a experiência das pessoas negras ou
afrodescendentes possa instituir um modo próprio de produzir e de
conceber um texto literário, com todas as suas implicações estéticas e
ideológicas.

Evaristo (2009) se coloca na categoria dos que defendem a sua
existência, tal como o faz Duarte (2011), que procura definir alguns elementos
dessa literatura afro-brasileira, que é ainda, segundo ele, “um conceito em
construção”:
Para além das discussões conceituais, alguns identificadores podem
ser destacados: uma voz autoral afrodescendente, explícita ou não no
discurso; temas afro-brasileiros; construções lingüísticas marcadas por
uma afro-brasilidade de tom, ritmo, sintaxe ou sentido; um projeto de
transitividade discursiva, explícito ou não, com vistas ao universo
recepcional; mas, sobretudo, um ponto de vista ou lugar de enunciação
política e culturalmente identificado à afrodescendência, como fim e
começo. (DUARTE, 2011, p. 385).

Independentemente dessa discussão, é possível afirmar que por meio da
literatura afro-brasileira se abrem espaços importantes para o ouvir a voz do
negro em plenitude. E só nisso já residiria grande parte da importância de seu
estudo e de sua aplicação nos meios escolares, objetivo desse projeto de
extensão aplicado em parceria Universidade-Escola.
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E o papel da poesia?
Se a literatura, conforme Candido (1995), tem o poder de humanizar, é
óbvio que o poema/poesia, um de seus gêneros, também tem esse poder e em
grande amplitude. Por meio de um texto poético, se pode “viajar” até muito mais
do que pelo texto em prosa, visto que uma das principais características do
gênero é a plurissignificação. A palavra é o que é, mas também pode ser muito
mais.
Afinal, como dizia o grande poeta Mario Quintana (2006, p. 531), “Um bom
poema é aquele que nos dá a impressão de que está lendo a gente... e não a
gente a ele!”. Nesse pequeno e metalinguístico poema, uma grande verdade: as
palavras nos poemas podem ler sentimentos, emoções, a própria vida do ser
humano que o lê. Assim como, também, a partir do que é lido, o leitor consegue
experienciar outras realidades.
É, no entanto, lícito dizer que, mesmo a poesia, não deve ser trabalhada
sem seu contexto histórico e social, pois, ao mesmo tempo que pode dizer muitas
coisas, há também um limite na voz de quem escreve e que deve ser observado
pelo leitor. De acordo com Debus, Bazzo e Bortolotto, 2018, p. 8-9):
Necessitamos olhar para o passado, para os sentidos que vêm
acompanhando os processos culturais e as políticas de produção,
recepção e circulação da palavra literária que figuram nos espaços
instituídos da vida humana [...] para tecer os sentidos de vozes sociais
desse passado no presente, perspectivando realizações futuras.

Quando se empresta o ouvido às vozes que permeiam o poema, percebese que a ligação que ocorre entre autor-leitor é muito mais efetiva, pois permite
uma fruição mais verdadeira. E em relação à poesia afro-brasileira isso se dá em
uma intensidade maior, visto que, na grande maioria, são poemas que
representam um eu-coletivo negro, que luta por ter seu espaço de fato e de
direito. Para Evaristo (2009, p. 18),
Tendo sido o corpo negro, durante séculos, violado em sua integridade
física, interditado em seu espaço individual e coletivo pelo sistema
escravocrata do passado e, ainda hoje, pelos modos de relações
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raciais que vigoram em nossa sociedade, coube aos brasileiros,
descendentes de africanos, inventarem formas de resistência que
marcaram profundamente a nação brasileira.

E essas formas de resistência também passam pelos poemas, pela
escrita dos afrodescendentes, afinal, todo texto “[...] tem uma autoria, um sujeito,
homem ou mulher, que com uma ‘subjetividade’ própria vai construindo a sua
escrita, vai ‘inventando, criando’ o ponto de vista do texto.” (EVARISTO, 2009,
p. 18, grifos da autora). Evaristo acaba criando uma palavra para a sua escrita,
a “escrevivência”, ou seja, a “[...] escrita que se dá colada à [...] vivência, seja
particular ou coletiva” (EVARISTO, 2017).
Por esses motivos, escolheu-se o poema “Tem gente com fome”, do poeta
negro Solano Trindade, como norteador para a atividade realizada com os
professores que participaram do Projeto. Além desse, foi trabalhado o poema
“Navio negreiro”, também de Solano Trindade.
Solano Trindade – olhares para a história do negro
Nascido em Recife, capital de Pernambuco, no ano de 1908, Francisco
Solano Trindade, filho de operários – o pai era sapateiro e a mãe quituteira, ainda
era criança quando teve um despertar para a poesia, escrevendo seus primeiros
poemas em 1920, aos 12 anos de idade.
É um poeta assumidamente negro, que se orgulha de suas raízes:
“Agrada-me ser chamado de poeta negro, poeta do povo, poeta popular. Isso me
dá uma consciência exata do meu papel na defesa das tradições culturais do
meu povo, na luta por um mundo melhor.” (TRINDADE apud MARTINS, 2011, p.
389).
Teve uma participação muito importante nos movimentos ligados às
questões da arte e da cultura afro-brasileira. Junto com Gilberto Freyre, foi um
dos idealizadores e organizadores, por exemplo, do I e do II Congresso Afrobrasileiro, realizados em Recife (1934) e em Salvador (1937).
Participou também do Teatro Experimental do Negro (TEN), criado por
Abdias Nascimento e foi um dos fundadores do Comitê Democrático AfroBrasileiro. Era, segundo Faria (apud MARTINS, 2011, p. 393), “[...] um amante
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da vida e a ela se agarrou com suas sandálias de couro, sua calça larga, seus
olhos miúdos e suas mãos de leves acenos”.
Com um elenco formado por operários, domésticas, estudantes, foi um
dos fundadores do Teatro Popular Brasileiro (TBP), em 1950. “Boêmio, de fala
mansa, gestos largos e descansados, passos bailarinos, barba bem cuidada [...]”
(MARTINS, 2011, p. 396), tornou-se um diferencial na cena afro-brasileira da
metade do século XX. Morreu no Rio de Janeiro, em 1974.
Sempre é muito lembrado no meio artístico, tendo sido, por exemplo, tema
do enredo da Escola de Samba Vai-Vai, de São Paulo. Sua poesia ainda tem
muito a contribuir a partir de estudos que merecem ser feitos de sua obra, que
tem como principal apelo, segundo Martins (2011), a liberdade:
Não disciplinarei
as minhas emoções estéticas
deixá-las-ei à vontade
como meu desejo de viver...
(TRINDADE apud MARTINS, 2011, p. 398).

Um dos poemas escolhidos para o trabalho com os professores, “Tem
gente com fome”, surgiu a primeira vez em 1944, quando Solano lançou o livro
“Poemas de uma vida simples”. Devido ao seu teor crítico, em relação à situação
de fome pela qual passava grande parte da população da época, o autor foi
preso, teve seu poema censurado e o livro apreendido. Isso porque os
governantes da época não admitiam que houvesse gente passando fome no
Brasil.
Na década de 1980, esse mesmo poema foi musicado por João Ricardo
e gravado por Ney Matogrosso. Para a atividade, foi utilizado o texto publicado
em formato de livro infantil, em 2008, pela editora Nova Alexandria, em
comemoração ao centenário de nascimento do autor. O poema, no livro, é
ilustrado por Cíntia Viana e Murilo Silva.
Carregado de crítica em relação à dura realidade de quem tem fome, mas
não tem o que comer, o poema apresenta um sujeito marcado pela exclusão,
“[...] esculpido pela espacialidade suja e apertada da estação, pela carência e
odor da fome, pela paisagem periférica que as janelas do trem tristemente
reconhecem.” (MARTINS, 2011, p. 403).
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Tem gente com fome
Trem sujo da Leopoldina
correndo correndo
pra dizer
tem gente com fome
tem gente com fome
tem gente com fome
Piiiii
estação de Caxias
de novo a dizer
de novo a correr
tem gente com fome
tem gente com fome
tem gente com fome
Vigário Geral
Lucas
Cordovil
Brás de Pina
Penha Circular
Estação da Penha
Olaria
Ramos
Bom Sucesso
Carlos Chagas
Triagem, Mauá
trem sujo da Leopoldina
correndo correndo
parece dizer
tem gente com fome
tem gente com fome
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tem gente com fome
Tantas caras tristes
querendo chegar
em algum destino
em algum lugar
Trem sujo da Leopoldina
correndo correndo
parece dizer
tem gente com fome
tem gente com fome
tem gente com fome
Só nas estações
quando vai parando
lentamente começa a dizer
se tem gente com fome
dá de comer
se tem gente com fome
dá de comer
se tem gente com fome
dá de comer
Mas o freio do ar
todo autoritário
manda o trem calar
Psiuuuuuuuuuu (TRINDADE, 2008).
Embora o poema, em sua criação, não tenha sido direcionado às
crianças, isso não interfere na sua importância para a construção de uma
consciência crítica desse público. Afinal, como observa Coelho (2000, p. 223):
[...] se partirmos do princípio de que hoje a educação da criança visa
basicamente levá-la a descobrir a realidade que a circunda; a ver
realmente as coisas e os seres com que ela convive; a ter consciência
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de si mesma e do meio em que está situada (social e geograficamente);
a enriquecer-lhe a intuição daquilo que está para além das aparências
e ensiná-la a se comunicar eficazmente com os outros, a linguagem
poética destaca-se como um dos mais adequados instrumentos
didáticos.

Entende-se, dessa forma, que levar a criança à construção de uma
criticidade é dever – de certa forma – também da escola, que pode propiciar
momentos de leitura e discussão de obras desse teor. Com muita musicalidade,
parodiando os versos de Manuel Bandeira, no seu famoso poema “Café com
pão”, Solano mostra uma realidade social brasileira: “[...] a fome, a miséria, a
sujeira e a tristeza dos lugares e dos sujeitos”. (MARTINS, 2011, p. 404).
O outro poema utilizado, “Navio Negreiro”, foi publicado pela primeira vez
no ano de 1961 no livro “Cantares ao meu povo”. Para a atividade, utilizou-se o
texto que está em uma antologia organizada por sua filha, Raquel Trindade, no
ano de 1999, intitulada: “Solano Trindade: o poeta do povo”.
Navio Negreiro
Lá vem o navio negreiro
Lá vem ele sobre o mar
Lá vem o navio negreiro
Vamos minha gente olhar...
Lá vem o navio negreiro
Por água brasiliana
Lá vem o navio negreiro
Trazendo carga humana...
Lá vem o navio negreiro
Cheio de melancolia
Lá vem o navio negreiro
Cheinho de poesia...
Lá vem o navio negreiro
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Com carga de resistência
Lá vem o navio negreiro
Cheinho de inteligência... (TRINDADE, 1999, p. 45).
Da mesma forma que o poema anterior, “Navio negreiro” não foi escrito
tendo como público-alvo a criança. No entanto, pela forma como é escrito, com
muita musicalidade e rimas, torna-se perfeitamente possível trabalhá-lo com o
Ensino Fundamental. A aliteração, por exemplo, dos fonemas /m/ e /n/, que
aproxima o movimento do poema ao movimento do mar – local por onde vem o
navio, o deixa com um ritmo muito ao gosto infantil. Além disso, há no poema
uma reconstrução do olhar em relação ao navio negreiro. Reconstrói-se a
humanidade do negro, pois a “carga” humana que é trazida, é “cheinha de
inteligência”, de histórias a serem contadas e valorizadas.
Como se observa, há nos poemas de Solano Trindade uma força que
convoca à luta contra as opressões que são praticadas contra o negro. Solano
busca mostrar o reconhecimento e a valorização da identidade negra, propondo
quase sempre um re-olhar ao passado para vislumbrar o futuro.
Poesia para a educação das relações étnico-raciais: uma proposta de
reconstrução poética
Apresenta-se neste tópico a descrição de como foi desenvolvida a
Unidade Didática com os professores do Ensino Fundamental – Anos Iniciais,
pertencentes ao quadro do ensino público do município de Pato Branco – PR, a
partir de um projeto de extensão desenvolvido pelo Curso de Letras
Português/Inglês da UTFPR Câmpus Pato Branco.
Inicialmente, foram apresentadas informações sobre o autor, Solano
Trindade, e os materiais que seriam trabalhados durante a Unidade. Para o
trabalho com o poema inicial, “Navio Negreiro”, sugeriu-se que fosse realizada
uma leitura silenciosa e, na sequência, que se dividisse a turma em quatro
grupos para que fosse apresentado o poema, agora oralmente, em forma de
jogral.
Após, o professor deveria discutir com os alunos a história da vinda dos
negros ao Brasil durante o período da escravidão, em navios negreiros, a partir
do poema de Solano Trindade que traz um olhar que tenta romper com o
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imaginário pejorativo de o negro ser um ser inferior. O navio negreiro do poeta é
uma arma contra a opressão e a exclusão social, pois mostra que a carga trazida
era humana – e não “animal” – e estava eivada de inteligência e resistência.
Na sequência, o professor deveria apresentar a história da diáspora
africana – a partir de informações trazidas de casa, em conversa com os pais.
Sugeriu-se que seria muito interessante também trazer neste momento uma
reprodução de alguma pintura de Candido Portinari, como por exemplo a sua
obra “Café”, de 1935, para mostrar o local onde os seres humanos escravizados
iam trabalhar. Essa obra tem um grande cunho social, pois expõe a condição
dos escravizados durante a cultura do café. Comentou-se também a
necessidade de apresentar quem é o pintor, para contextualizar a obra.
Além disso, é importante discutir ainda que essa diáspora foi involuntária
e que os negros vindos da África foram subjugados à base da violência do açoite
e da senzala e que, após a abolição, tiveram que reconstruir a sua história,
buscando sobreviver na cultura imposta pelo colonizador. Muito importante
também seria que, nesse momento, o professor discutisse com os alunos outros
tipos de diáspora que estão ocorrendo no mundo hoje, como a dos refugiados
venezuelanos.
Outra atividade sugerida foi a de que os alunos assistissem a um vídeo
intitulado “Racismo Institucional”, que foi produzido pelo Governo do Paraná e
que está disponível na Internet. A partir desse vídeo, que discute questões
importantes acerca do racismo, propôs-se a aplicação de um jogo de memória,
feito com imagens do próprio vídeo.
Feitas essas discussões e atividades, sugeriu-se que os professores
apresentassem o livro infantil “Tem gente com fome”, fazendo a leitura com os
alunos e, na sequência, declamando o poema com o ritmo exigido. Após a
leitura, sugeriu-se exercícios de interpretação. Neste momento, seria importante
evidenciar que esse poema de Solano Trindade foi um importante instrumento
para mostrar a realidade a qual pertenciam os menos favorecidos, que são,
segundo Fernandes (2011, p. 18, grifos do autor), os que carregam no “[...] ‘trem
sujo da Leopoldina’ toda a angústia, pobreza, falta de afeto e injustiça a qual
estão submetidos os infelizes passageiros do cotidiano, abafados pelo
‘autoritário apito do trem’”. Ao final das atividades de interpretação, poderia
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dialogar com os alunos sobre quem passa fome hoje no Brasil e se a fome é
apenas de alimento.
Sugeriu-se, ainda, que se trabalhasse com as reproduções dos quadros,
“Operários” e “Segunda Classe”, de Tarsila do Amaral, ambos feitos no ano de
1933, buscando refletir com os alunos o que eles representam, resgatando as
discussões anteriores. A partir das discussões, deveria ser encaminhado um
trabalho com recortes de imagens de revistas, com rostos de pessoas diversas
que tematizariam – ao estilo do quadro “Operários”, o poema “Tem gente com
fome”. Outra sugestão dada foi que os rostos fossem pintados pelos alunos.
Por fim, como produção final, sugeriu-se a composição de um poema que
tratasse das temáticas sociais apresentadas durante a Unidade Didática. Após
a composição, dividir-se-ia uma folha A4 em duas partes. Em uma, se colocaria
os rostos pintados ou recortados das revistas. Ao lado, o poema. Na sequência,
os alunos leriam seus poemas e, num varal de poesias, iriam montando um trem,
em que cada folha representaria um vagão da locomotiva.
Como forma de avaliação, seriam observadas as seguintes fases:
participação dos alunos durante o momento da leitura dos poemas; interação e
atenção no decorrer das aulas; envolvimento nas atividades coletivas; produção
final do poema.
Considerações finais
Trabalhar questões sociais com crianças é fundamental para a construção
de um pensamento crítico. Alguns professores podem achar que elas não têm
maturidade o suficiente para as discussões, mas se enganam. Nos dias de hoje,
com acesso a tantas tecnologias, elas já trazem um conhecimento de mundo
muito diferente do que talvez tivessem os professores quando da idade delas.
E discutir a questão do preconceito é fundamental! Infelizmente ainda se
vive em um contexto de exploração e de não aceitação daquele que é diferente.
Passou-se dos povos africanos, no período da escravidão, para os povos que
emigram por questões de guerra ou fome em seu país. De acordo com o relato
dos professores que aplicaram a Unidade Didática a seus alunos, estes
conseguiram perceber a amplitude dos problemas sociais, da fome, da miséria,
da desigualdade que há no Brasil. (FACIN et al., 2018).

1163

Mais especificamente em relação ao poema “Tem gente com fome”, os
alunos conseguiram ir além da discussão principal, entendendo que não é só
fome de pão que se tem hoje em dia, mas também de saúde, educação e outras
importantes necessidade básicas. Desenvolveram, também, empatia com a
população negra, como se observa em um depoimento de um dos alunos
participantes, relatado por uma das professoras: “Professora, por que as
pessoas submetiam outro ser humano a tanta humilhação e a sentir dor?”.
(FACIN et al, 2018, p. 172).
Enfim, desenvolver trabalhos como esse nas escolas é de fundamental
importância para a desconstrução de estereótipos e para o fim do racismo, e não
apenas para se atender a exigências legais, tal como proposta pela Lei
10.639/2003. O professor deve se posicionar cada vez mais com criticidade em
sala de aula, levando seus alunos a refletirem e a também se posicionarem com
criticidade.
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A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COMO ATIVIDADE MEDIADORA NO
PROCESSO DE FORMAÇÃO DE LEITORES NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Melina Carvalho Botelho
(UFLA)
Ilsa do Carmo Vieira Goulart
(UFLA)
O presente estudo tem por objetivo apresentar uma reflexão teórica sobre
a atividade de contação de histórias, com intuito de identificar o que diferentes
autores discutem sobre narratividade e as colaborações para o processo de
compreensão de narrativas orais e de formação de leitores na educação infantil.
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, iniciando com uma reflexão sobre os
estudos referentes à da contação de histórias como instrumento do
conhecimento, investigando o que se discute sobre como esta atividade pode
auxiliar na construção do saber, bem como um instrumento na compreensão de
narrativas orais e de formação de pequenos leitores. Sendo assim questiona-se:
Como a atividade de contação de histórias pode contribuir na compreensão de
narrativas orais e de formação de pequenos leitores, mediando a aprendizagem
dos conteúdos? Embasamos em estudos que discutem a temática como Celso
Sisto, Betty Coelho, Márcia Strazzacappa, Gislayne Matos, dentre outros e
também Vygotsky e Wallon a respeito da interação social e da afetividade,
mediada pela contação de histórias. As discussões teóricas tangenciam para
uma reflexão de que a contação de histórias estimula e proporciona aos alunos
maior entendimento das atividades da leitura. Nota-se que, ao propor momentos
de contação de histórias, os alunos apresentam mais facilidade na compreensão
da narrativa oral, contribuindo para o processo de formação de leitores.
Palavras-chave: Contação de Histórias. Narrativas orais. Formação de leitores.
Introdução
Pela necessidade de chamar a atenção dos alunos da educação infantil
durante às atividades de leitura, pelo desejo de tornar o ambiente de sala de aula
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mais agradável e para trazer, ou melhor, apresentar determinados conteúdos e
temáticas às crianças pequenas, faz-se necessário utilizar diversos recursos
didáticos. Diante disso, nesse trabalho, abordaremos a atividade de contação de
história como ferramenta para se oportunizar à criança situações lúdicas em que
temas e conteúdos podem ser apropriados de forma mais interativa pela
compreensão leitora, pois como destaca Vygotsky, “[...] a base de toda atividade
criadora reside sempre na inadaptação, frente a necessidades, desejos”.
(VYGOTSKY,1987, p.35)
O presente estudo tem por objetivo identificar como a contação de histórias
pode colaborar para o processo de compreensão de narrativas orais e de
formação de leitores e aprendizagem da educação infantil. Trata-se de uma
pesquisa bibliográfica investigando o que se discute a respeito de como esta
atividade pode auxiliar na construção do saber, bem como um instrumento na
compreensão de narrativas orais e de formação de pequenos leitores.
Ao resgatar os sonhos e desejos da criança, nos sentimos mais próximos do
mundo dela e, assim, através da atividade de faz de conta o conhecimento é
passado as crianças de forma lúdica. Conforme Ribeiro (2002, p.56) Brincar é
meio de expressão, é forma de integrar-se ao ambiente que o cerca. Através das
atividades lúdicas a criança assimila valores, adquire comportamentos,
desenvolve diversas áreas de conhecimento, exercita-se fisicamente e aprimora
habilidades motoras.
Sendo assim questiona-se: Como a contação de histórias pode contribuir
para o processo de compreensão de narrativas e de formação dos pequenos
leitores, além de favorecer a aprendizagem dos conteúdos? Em busca de
respostas a tais questões, embasamos em estudos que discutem a temática
como Celso Sisto, Márcia Strazzacappa, Betty Coelho, Gislayne Matos, dentre
outros e também Vygotsky e Wallon a respeito da interação social e da
afetividade, mediada pela contação de histórias.
A arte de contar histórias e narrativas orais
Em seu primeiro contato com as crianças em sala de aula, Coelho (1995, p.8)
aprendeu a primeira lição do magistério: “Ouvir histórias e cantar são as coisas
de que as crianças gostam muito”. Enquanto o professor transmite seus
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conteúdos contando histórias, as crianças estão adquirindo o hábito leitor, afinal
quem não gosta de histórias?
Nesse sentido, Aquino (2013) diz que a missão das histórias é convidar o
ouvinte para fazer parte, ser tocado, para que possam criar e recriar, deleitando
outros ouvintes e convidando-os a repetir essa história que será contada muitas
vezes, por várias gerações, alimentando-as com a imaginação e confirmando
que contar histórias é educar.
A contação de histórias estimula e proporciona aos alunos maior
entendimento dos conteúdos. Nota-se que, ao propor momentos de contação de
histórias, os alunos apresentam mais facilidade na compreensão dos mesmos.
Contar histórias para alguns pode parecer muito difícil, mas já para outros, é
natural. A contação de histórias vem com naturalidade, muitas vezes não se tem
nem instrução escolar, mas tem o essencial: o domínio da oralidade. Benjamin
(2012, p.65) nos relata que a narrativa tradicional tem como característica
principal “conseguir contar uma história sem necessidade de explicações”. O
contador de histórias possui o relato puro sem muitas explicações factuais dos
dados exteriores, para justificar os atos de seus personagens.
Contar histórias é a mais antiga das artes e, paradoxalmente, a mais moderna
forma de comunicação. Sisto (2001) lembra que contar história, como toda arte,
exige beleza e harmonia - quem conta a história deve trazer consigo uma dose
de habilidade e comunicação.
Machado (2004) destaca a importância do ritmo da narração: A cadência é o
ritmo, a “respiração” do contador de histórias, em consonância com a respiração
da história. Para poder acompanhar a cadência da história, é necessária uma
disposição interna do contador, para deixar-se levar pela respiração, pela
cadência, pelo fluxo da narrativa, modulando a voz, o gesto e olhar, de acordo
com os diferentes “climas expressivos” que o conto propõe. (MACHADO, 2004,
p.71)
O contador de histórias é aquele que conquista seu público e para Machado
(2004, p. 64): “o bom contador de histórias é alguém que de alguma maneira se
dispõe a ser porta voz desse tesouro.” Não basta querer contar histórias, é
preciso entrar no faz de conta e explorar esse universo rico em encantamento,
aí sim qualquer conteúdo vai se tornar maravilhoso.
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Para se chegar ao mundo das crianças, o professor precisa voltar um pouco
a sua infância. Georges Snyders (1993) afirma:
[...] a relação do professor com o aluno é também a relação do professor com
sua própria infância. A relação será feliz na medida em que o professor não se
envergonhar de ser um adulto que permaneceu um pouco mais criança do que
os outros, ou antes, um adulto que, melhor que os outros, reconquistou a sua
infância. Em particular, que ele tenha um certo tipo de humor: os alunos apreciam
que um professor tenha guardado alguma coisa do seu tempo de aluno que não
se leve totalmente a sério. Ele é, ao mesmo tempo, o professor que se deve levar
a sério e o aluno que zomba um pouquinho dele. (SNYDERS, 1993, p.87)

E enquanto ensinamos a criança, aprendemos. E criando um ambiente
que seja de conquista para a criança, contribuíra para a aquisição de novos
conhecimentos, valores, promovendo vivências que marcarão as crianças para
sempre.
Como Sisto (2007, p. 39) diz que “Contar histórias na verdade é a união
de muitas artes: da literatura, da expressão corporal, da poesia, da música, do
teatro... As palavras que saem da boca do contador adquirem uma magia que
encanta e marca o ouvinte”.
Wallon (1999) afirma que é a partir do contato com o “outro” que o
indivíduo consegue se definir como “eu”. Dessa forma, são as trocas e
construções estabelecidas na interação com o outro que permitem ao indivíduo
caracterizar-se como um sujeito único, com base na construção de um universo
simbólico pessoal. E por meio de atividades de contação de histórias, que tocam
as crianças e da troca com os colegas e professores o aluno vai adquirindo
conhecimentos e construindo seu “eu”.
De acordo com Sisto (2005), quando o adulto ou professor utiliza da
narração oral a criança é convidada a recriar as ideias lançadas pelo narrador,
para compreender, acompanhar e ressignificar a história que está ouvindo. Ao
propiciar a criança mais contato com a contação de histórias, momentos de
convívio com as artes, maior será sua dimensão cultural. Para Sisto (2007, p. 4)
“contar histórias emancipa tanto quem conta, quanto quem ouve. O sujeito
ouvinte, e o sujeito leitor”.
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Contar histórias sempre é fascinante e as diferentes formas de se contar
as histórias atraem o leitor e para quem conta engrandece suas percepções,
suas formas de contar.
A sala de aula como ambiente mediador da aprendizagem
No Caderno 5 do PNAIC (BRASIL, 2012), destaca as práticas de ensino
e aprendizagem que privilegiam a compreensão, a análise e a produção de
linguagem por parte da criança, nas quais a professora entra em sintonia com
as capacidades das crianças pequenas e promove a construção de
aprendizagens referentes a diferentes aspectos do conhecimento do oral e do
escrito. BRASIL (2012)
E para BNCC, as práticas de linguagem oral, com contato face a face,
constituem gêneros orais nas quais as características dos textos, dos falantes
envolvidos e seus “modos particulares de falar a língua”, que, por vezes, marcam
suas identidades, devem ser considerados importantes. (BRASIL, 2019, p.243)
Quando se trabalha com crianças pequenas se quiser que elas entendam,
aprendam, é preciso entrar em um mundo diferente do adulto, criar um ambiente
que seja da criança e para a criança, as interações sociais com pessoas adultas
e com outras crianças, que não são do meio familiar, contribuem para aquisição
de novos conhecimentos, informações, novos valores etc. Assim: “A escola tem
que se apresentar como um convite ao desejo da criança [...] a vivência do
espaço escolar deve ser uma possibilidade de experiência lúdica, criativa e
prazerosa, tanto para as crianças, quanto para o professor”. (FERNANDES,
2001, p.75)
O ambiente aconchegante, seguro é tudo que uma criança precisa e ainda
se oferecer contação de histórias que facilitem o aprendizado, aí sim, uma escola
em que os alunos tenham um desenvolvimento pleno e satisfatório. Frente a
isso, Mizukami (1986, p.73) diz que “a escola deve proporcionar ao aluno o
desenvolvimento de suas possibilidades de ação motora, verbal e mental, de
forma que, posteriormente possa intervir no processo sócio cultural e inovar a
sociedade”. E através das atividades de contação de histórias, o professor pode
desenvolver todas as possibilidades de desenvolvimento do aluno.
Pensando nos processos de sentido, que tocam as emoções e tornam o
desenvolvimento pleno para a criança Leite (2006) diz:
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A criança, ao se desenvolver psicologicamente, vai se nutrir
principalmente das emoções e dos sentimentos disponíveis nos
relacionamentos que vivencia. São esses relacionamentos que vão
definir as possibilidades de a criança buscar no seu ambiente e nas
alternativas que a cultura lhe oferece, a concretização de suas
potencialidades, isto é, a possibilidade de estar sempre se
projetando na busca daquilo que ela pode vir a ser. (LEITE, apud
MAHONEY, 2006, p.41)
O ato de ensinar envolve grande cumplicidade do professor a partir do
planejamento das decisões de ensino assumidas; mas tal cumplicidade também
é constituída nas interações, por meio do que é falado, do que é entendido, do
que é transmitido e captado pelo olhar, pelo movimento do corpo que acolhe,
escuta, observa e busca a compreensão do ponto de vista do aluno.
Na escolas fala-se muito em autonomia, em que devemos propiciar uma
ambiente que estimule ao máximo a criança e conforme descreve Mizukami
(1986, p. 71):
O objetivo da educação, não consistirá na transmissão de verdades,
informações, demonstrações, modelos etc, e sim em que o aluno
aprenda, por si próprio a conquistar essas verdades, mesmo que tenha
de realizar todos os tateios pressupostos por qualquer atividade real.
A autonomia intelectual, será assegurada pelo desenvolvimento da
personalidade e pela aquisição de instrumental lógico racional. A
educação deverá visar que cada aluno chegue a essa autonomia.

Quão rico se tornam os momentos de contação de histórias e as
possibilidades de desenvolvimento da criança. Sem dúvida a contação de
histórias contribui para o desenvolvimento da linguagem oral e escrita, pois
aumenta seu repertório de significados e consequentemente aumenta o hábito
leitor que é essencial para a criança.
Para se processar o conhecimento, que no caso, refere-se à estrutura das
narrativas orais, é preciso utilizar diversos recursos para se chegar a criança ou
qualquer pessoa, por isso Almeida (2010, p. 71) descreve que o : “Conhecimento
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é manipulação cognitiva, trabalho artesanal do pensamento, como se o
pensamento tivesse mãos para dar forma ao que vemos, ouvimos, sentimos,
tocamos, apreciamos”.
A contação de histórias faz com que a criança entre no mundo do faz de
conta e assim o conhecimento vai se consolidando. Nesse sentido, Machado
(2004) destaca a importância do ritmo da narração:
A cadência é o ritmo, a “respiração” do contador de histórias, em
consonância com a respiração da história. Para poder acompanhar a
cadência da história, é necessária uma disposição interna do contador,
para deixar-se levar pela respiração, pela cadência, pelo fluxo da
narrativa, modulando a voz, o gesto e olhar, de acordo com os diferentes
“climas expressivos” que o conto propõe.

(MACHADO, 2004, p. 71)

A arte de contar histórias exige muito estudo, um saber anterior, um
preparo, um domínio prévio, um conhecimento, ensaio, profundidade. Contar
para ir além do que se conta. Sisto (2007, p. 2) completa dizendo que “toda
história contada oralmente é antes de tudo, uma obra em processo, que precisa
do outro para ser completada”.
A afetividade no processo de mediação
Para Wallon a afetividade é expressa por meio da emoção, do sentimento
e da paixão. A emoção é uma expressão da afetividade. Segundo Wallon (2007
p. 197):
O gosto que a criança adquire pelas coisas pode ser medido pelo desejo
e pela capacidade que tem de manejá-las, modificá-las, transformá-las.
Destruir ou construir são as tarefas que se atribui o tempo todo. Dessa
forma, explora seus detalhes, relações e recursos diversos. É também
com vista a tarefas determinadas que escolhe seus amigos.
Dependendo das brincadeiras ou dos trabalhos, suas preferências
mudarão. (WALLON, 2007, p.197)

O conteúdo pode ser maçante, mas contado por um professor de forma
lúdica, traz cargas que a criança levará para a vida e dificilmente se esquecerá.
Para Maturana (1995), só a emoção é capaz de mobilizar o saber e a razão.
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Entrar em contato com as emoções de cada personagem permite entrar em
contato com as suas próprias emoções, o território do imaginário.
Conforme Leirias (2013) contar histórias é mais do que oferecer palavras,
do que movimentar mãos, imitar vozes ou a gestualidade das ações. E Machado
(2004) completa dizendo:
Quando ouvimos um conto- adulto ou crianças-, temos uma experiência
singular, única, que particulariza cada um de nós, no instante da
narração, uma construção imaginativa que se organiza fora do tempo da
história cotidiana, no tempo do era. Tal experiência diz respeito à
universalidade do ser humano e, ao mesmo tempo, à existência pessoal
como parte dessa universalidade. [...] Á medida que ouvimos a história,
somos transportados para lá, esse local desconhecido que se torna
imediatamente familiar. A história só existe quando é contada ou lida e
se atualiza para cada ouvinte ou cada leitor. ( MACHADO, 2004, p. 23)

Pode ser uma atividade simples, mas quando o professor usa esse
recurso didático da contação de história, marca para sempre a vida da criança e
elas chegam em casa e repassam essa história recontando do jeitinho delas.
Para Freire citado por Leite (2006, p. 15) “às vezes, mal se imagina o que
pode passar a representar, na vida de um aluno, um simples gesto do professor’’.
Os professores devem se tornar inesquecíveis, porque ao desenvolverem
práticas pedagógicas que possibilitam aos alunos vivenciarem sucesso nas
situações de aprendizagem, vão gradualmente se fortalecendo, como pessoas
afetivamente seguras, melhor preparadas para as relações sociais.
Para Erwin Schrodinger (1997) “tudo o que sabemos, sabemos por nossa
própria experiência”. E o contato com as contações de histórias, é uma
experiência com o conteúdo que abrirá novos olhares e tocará a criança.
Tassoni (2006, p. 51) defende “que é pela mediação do outro que as
manifestações afetivas ganham significado e sentido”. O professor desempenha
um papel determinante neste processo, onde cabe a ele planejar e desenvolver
seu trabalho afim de que ele possa ensinar e o aluno aprender, formando uma
corrente de elos afetivos que proporciona uma troca entre ambos.
De acordo com Cury (2003) bons educadores ensinam seus alunos a
explorar o mundo em que estão, do imenso espaço ao pequeno átomo.
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Educadores fascinantes ensinam os alunos a explorar o mundo que são, o seu
próprio ser. Sua educação segue as notas da emoção. A emoção pode
transformar ricos em paupérrimos, intelectuais, em crianças, poderosos em
frágeis seres.
Percebe-se que o professor desempenha um papel fundamental na
construção do conhecimento e através da sua criatividade esse saber se torna
inesquecível. Por isso, para Leite (2006, p.42):
A atuação pedagógica, necessariamente precisa ser planejada,
organizada e transformada em objeto de reflexão, no sentido de buscar
não só o avanço cognitivo dos alunos, mas propiciar as condições
afetivas que contribuam para estabelecimento de vínculos positivos
entre os alunos e os conteúdos escolares.

Nota-se como a relação professor-aluno pode ser rica quando a cada aula
ou a cada etapa o professor chegue na sala contando uma história referente
aquele conteúdo, quão rica será essa interação, o resultado só poderá ser
positivo. De acordo com Almeida (2001, p. 20) “o faz de conta também dá à
criança a oportunidade de aprender a sentir como os outros, o que é um
ingrediente importante para o desenvolvimento social.
Segundo Wallon (2007, p. 124) “a sensibilidade da criança se amplia no
contato com o ambiente’’, portanto o professor deve proporcionar um ambiente
aconchegante, estimulante, confortável, seguro, o qual irá despertar no aluno
sensações positivas.
O professor deve conquistar a atenção do seu aluno, despertando
interesse para aquisição do conhecimento. É nessa conquista sedutora,
carregada de energia afetiva que o professor transfere seus conteúdos e o aluno
fixa seu conhecimento.
Considerações finais
Por meio desse estudo podemos perceber que diferentes autores discutem
sobre a atividade de contação de histórias como os recursos didáticos como a
contação de histórias propiciam aos alunos maior compreensão, assimilação dos
conteúdos e não só isso, mas a interação professor- aluno se torna mais
significativa para ambos.
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O processo de ensino-aprendizagem, atividade consciente do ser humano,
não envolve somente questões cognitivas. Deve-se levar em consideração as
questões afetivas da criança e utilizando de momentos de contação de histórias,
o conhecimento é passado de forma lúdica e prazerosa.
Proporcionando momentos e um ambiente acolhedor, seguro e confortável
para criança, os conteúdos são passados com tranquilidade e sem pressão.
Por tudo isso, Sisto (2005) reflete que as crianças que tem contato com as
histórias desenvolvem mais a imaginação, a criatividade e a capacidade de
discernimento e crítica; na medida em que se tornam ouvintes e leitores críticos,
as crianças assumem o protagonismo de suas próprias vidas.
Finalmente,

destacamos

a

repercussão

das

práticas

pedagógicas

desenvolvidas pelo professor em sala de aula, na relação harmoniosa entre os
sujeitos e o objeto de conhecimento. O evidente recurso pedagógico, que é a
contação de histórias como ferramenta na construção do conhecimento.
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AS HISTÓRIAS E O SER MAIS HUMANO: DAS FOGUEIRAS AOS EBOOKS
Carla Sousa
Resumo
Neste artigo apresento um breve passeio na História para mostrar como
as narrativas sempre estiveram presentes contribuindo para que a sobrevivência
dos seres humanos. As histórias contadas dos tempos das cavernas, ao pé da
cama dos pequenos e, mais recentemente, repassadas por meio de suportes
digitais se perpetuam como

uma necessidade

básica do ser humano.

Pois, dentre outros fatores contribuem para o florescimento da sensibilidade e
da empatia, características que servem como bálsamos a nos tornar mais
humanos nos diferenciando das máquinas num tempo de crescente
embrutecimento e grande desenvolvimento tecnológico.
Palavras-chave:

Narrativas.

Narrativas

orais.

Contação

de

histórias.

Humanização.
Introdução
O ser humano é um animal tão antigo, já vivenciou tantas transformações
nesse planeta e permanece aí desafiando cada vez mais a própria espécie. O
que contribuiu e o que contribui para a espécie humana se manter presente? Sei
que a ciência e a tecnologia são grandes parceiras nessa empreitada de
sucesso. E sei também que a arte é quem está no outro prato da balança. E
dentre todas as formas de arte, gostaria de destacar a literatura e o papel das
histórias ficcionais nessa caminhada do ser.
Quando falo em literatura entenda-se não só a forma escrita impressa em
um suporte físico. Antes da escrita, a oralidade desempenhava um importante
papel na vida dos seres humanos e por meio dela as histórias sempre estiveram
no centro da roda da vida. Os contos populares e os mitos são provas vivas
dessa História. Se não fosse a transmissão oral, durante milênios e séculos, não
teriam chegado até os tempos atuais.
As histórias ganharam novos suportes. Dos livros aos ebooks. E assim,
permanecem vivas. Com nova roupagem, mas sem abandonar os modelitos
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clássicos de papel e da oralidade. As histórias resistem. E elas estão aí para
lembrar ao ser humano da sua humanidade e para servir como “bálsamos
medicinais”, como diz C. P. Estés, capazes de tratar os mais diversos males da
alma que entravam a caminhada da vida.
Neste artigo, farei um breve percurso teórico de base bibliográfica
ressaltando a importância que as histórias e que a literatura sempre tiveram na
vida do ser humano, chegando mesmo a ser consideradas como uma
necessidade básica universal (CANDIDO, 2011) capaz de nos manter vivos,
presentes e mais humanos.
Das cavernas aos pés das camas
Desde que o ser humano desenvolveu a linguagem ele sente a
necessidade de se comunicar. E as histórias narradas sempre estiveram
presentes desde os tempos mais remotos. Ao pintar as paredes das cavernas
não estariam nossos ancestrais transmitindo histórias por meio das imagens?
Histórias que até hoje instigam e despertam a curiosidade. Mais tarde
desenvolveram a fala e a partir daí passaram a compartilhar suas vivências e a
criar as narrativas ficcionais transmitidas oralmente para que pudessem dar
sentido a sua existência, como explica Silva (2011, p.7):
a essência da narrativa se encontra indissociável de nossa própria
essência, já que ela contém o que produz sentido à nossa existência
quando narramos, comunicamos, interpretamos, produzimos cultura,
personificamos o pensamento por meio da palavra.

Harari (2017) conta em seu livro Sapiens: uma breve história da
humanidade que novas formas de pensar e se comunicar surgem entre 30 e 70
mil anos atrás que constitui o período chamado de Revolução Cognitiva. Foi
nesse período que a linguagem evoluiu dando origem a lendas e mitos. Segundo
o autor, “essa capacidade de falar de ficções é a característica mais singular da
linguagem dos sapiens” e foi essa capacidade que “nos permitiu não só imaginar
coisas como também fazer isso coletivamente (grifo do autor)” (HARARI, 2017,
p. 32-33).
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Da mesma forma, Merege (2010, p.16) afirma que o surgimento da
linguagem foi essencial para a cooperação e a sobrevivência dos primeiros
grupos de caçadores e coletores, e afirma que “é provável que já houvesse
algum tipo de relato, uma troca de informações ao menos possivelmente fazendo
uso não só da palavra, como de outros sons, gestos e mímica”. Narrativas que
foram sendo aprimoradas e passadas de geração a geração.
A arte da narrativa é, segundo Gomes (2018, p.31) “uma das mais antigas
práticas do homem” que se faz presente em todas as civilizações de todos os
tempos. Sendo assim, podemos afirmar que há algo que liga de forma intrínseca
os seres humanos às histórias. A autora reforça o seu ponto de vista ao dizer
que “parece uma necessidade humana, entre diversos povos e etnias, ouvir e
contar histórias” (GOMES, 2018, p.18).
O objetivo de uma história carregada de conteúdo simbólico e metafórico
é “despertar a atenção consciente do indivíduo e suspender seus mecanismos
de defesa, a fim de permitir que ele entre em contato com as forças de seu
inconsciente, ricas de possibilidades e soluções” (DUFOUR, 2005, p. 24).
Ainda de acordo com Dufour (2005, p. 32), as histórias simbólicas ou as
alegorias, como prefere chamar, “nos permitem agregar o passado, situar-nos
no presente e projetar a esperança no futuro”.
Todos nós temos necessidade de ouvir e contar histórias, não apenas
como diversão, mas para compreender o que elas têm para nos dizer.
Porque o interessante das histórias é que elas falam; falam de nós, dos
outros e de nossas relações com os outros (DUFOUR, 2005, p. 34)

A humanidade foi evoluindo com o passar dos anos e milênios e as
histórias antes compartilhadas oralmente entre membros de uma comunidade
começaram a ser fixadas em diferentes suportes e transmitidas por meio da
escrita. Um fenômeno interessante nesse processo foi a compilação dos contos
populares que aconteceu em diversos países, a exemplo da Alemanha pelos
irmãos Grimm, e que foram selecionados, editados e por fim destinados ao
público infantil.
Histórias que seguiram sendo transmitidas por meio da leitura ao pé da
cama para os pequenos e que ganharam uma dimensão grande na vida e no
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desenvolvimento das crianças. No entanto, cabe salientar que todos nós,
independente de idade temos necessidade de histórias. Como reforça Dufour
(2005, p. 39):
Muitos psicólogos afirmam que as crianças precisam de contos de
fadas, de metáfora e de alegorias para compensar as explicações
lógicas fornecidas pela mídia e pelo mundo escolar. Portanto, é
importante continuar a alimentar o imaginário da criança que existe
dentro de nós, surpreendendo-a, encantando-a e maravilhando-a.

Segundo Coelho (1987), esse fascínio pelas histórias ficcionais se deve
ao fato de que desde a origem dos tempos o homem deve ter sentido a presença
de forças que de alguma forma conduziam sua própria vida, mas que
ultrapassassem a sua compreensão. A literatura, por meio de narrativas que
falavam de poderes ocultos do próprio ser humano e da natureza, foi uma das
formas encontradas para dar vazão a essa ânsia de saber e de domínio sobre a
vida.
Por mais que a sociedade tenha evoluído por meio da ciência e
tecnologia, ainda há muita coisa que não é possível apreender com o
pensamento racional. Como afirma Caldin (2010, p. 164), “a ficção complementa
o mundo. Sendo transcendental, permite determinar o indeterminado, ou seja,
tudo aquilo que na vida cotidiana é impossível de entender ou realizar, a
literatura, com seus vazios no texto, incita o leitor a ir além do escrito”.
Nesse contexto, cabe aqui a citação de Cavalcanti (2002. p. 13) que
afirma que:
Ler sempre representou uma das ligações mais significativas do ser
humano com o mundo. Lendo, reflete-se e presentefica-se na história.
O homem, permanentemente, realizou uma leitura de mundo. Em
paredes de cavernas ou em aparelhos de computação, lá está ele
reproduzindo seu “estar-no-mundo” e reconhecendo-se como capaz de
representação. Certamente, ler é engajamento existencial. Quando
dizemos ler, nos referimos a todas formas de leitura. Lendo, nos
tornamos mais humanos e sensíveis.
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No entanto, não só a leitura do texto tem esse poder, mas também o ato
de ouvir histórias que é algo que nos remete aos tempos ancestrais quando eram
narradas ao redor das fogueiras. E assim, preenchendo os vazios aqui e acolá
com aquilo que faz sentido no momento, o indivíduo vai encontrando algumas
pistas para explicar o inexplicável e para sentir algum tipo de alívio ao se deixar
tocar por tais histórias. Desta forma, vão se perpetuando e algumas histórias,
em especial, não cansam de ser lidas, contadas e recontadas, a exemplo dos
clássicos.
Para Calvino (2007, p.10- 11) são chamados de clássicos: “livros que
exercem uma influência particular quando se impõem como inesquecíveis e
também quando se ocultam nas dobras da memória, mimetizando-se como
inconsciente coletivo ou individual”. Dessa feita, mesmo tendo se passado
séculos e a sociedade tenha mudado significativamente, essas histórias
persistem “como rumor mesmo onde predomina a atualidade mais incompatível”
(CALVINO, 2007, p. 15).
Um poder que talvez esteja no fato de que “nas histórias estão incrustadas
instruções que nos orientam a respeito das complexidades da vida” (ESTÉS,
2014, p.29).
Ainda segundo Estés (2014, p.34) as histórias são como “vitaminas para
a alma”, que: “[...] lubrificam as engrenagens, fazem correr a adrenalina,
mostram-nos a saída e, apesar das dificuldades, abrem para nós portas amplas
em paredes anteriormente fechadas, aberturas que nos levam à terra dos
sonhos”.
E, como diz Manguel (2008, p. 17):
[...] as histórias podem vir em nosso socorro. Elas podem curar,
iluminar, indicar o caminho. Sobretudo, podem nos recordar nossa
condição, romper a aparência superficial das coisas, dar a ver as
correntezas e abismos subjacentes. As histórias podem alimentar
nossa mente, levando-nos talvez não ao conhecimento de quem
somos, mas ao menos à consciência de que existimos – uma
consciência essencial, que se desenvolve pelo confronto com a voz
alheia.
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O crítico literário brasileiro Antonio Candido chega mesmo a afirmar que
a literatura, ou o universo ficcional, se constitui como uma necessidade básica
do ser humano. Bem como respirar ou se alimentar. E isso é tanto verdade desde
os tempos das cavernas como atualmente. Mudam os formatos, mas ainda hoje
gostamos de ler ou ouvir histórias para nutrir nossa alma.
Por literatura Candido (2011, p.176) entende :
todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático em todos os
níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que
chamamos folclore, lenda, chiste, até as formas mais complexas e
difíceis da produção escrita das grandes civilizações.

Em suma, o autor resume seu conceito afirmando que a literatura “é a
manifestação universal de todos os homens em todos os tempos”, e completa:
“Assim como todos os homens sonham todas as noites, ninguém é capaz de
passar as vinte e quatro horas do dia sem alguns momentos de entrega ao
universo fabulado” (CANDIDO, 2011, p.176).
É com base nisso que Candido defende o direito à literatura para todas as
pessoas, pois:
se ninguém pode passar vinte e quatro horas sem
mergulhar no universo da ficção e da poesia, a literatura
concebida no sentido amplo a que me referi parece
corresponder a uma necessidade universal, que precisa
ser satisfeita e cuja satisfação constitui um direito
(CANDIDO, 2011, p.177).

Por mais, que em muitas sociedades, inclusive a nossa, o direito ao
acesso aos livros e à literatura não seja algo garantido, é certo que todos
sentimos essa necessidade de “entrega ao universo fabulado” e que tal
necessidade está intimamente vinculada ao fato de sermos humanos. A literatura
para alguns teóricos, a exemplo de Candido, é o que mantem nosso vínculo com
aquilo que é humano e dessa forma contribui com a nossa humanização. Em
poucas palavras podemos dizer que: “A literatura humaniza em sentido profundo,
porque faz viver” (CANDIDO, 201, p. 178)
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As histórias na modernidade
Na atualidade, as histórias se fazem presente em novos formatos como
os livros digitais e também com as velhas narrativas orais dos contadores de
histórias profissionais ou não que seguem mantendo vivo o universo imaginário.
E, certamente, com o avanço da tecnologia e a rapidez e automatismos dos
tempos modernos, parar para ler ou ouvir uma história se configura como um
verdadeiro bálsamo. Ou, como afirma Gallian (2017, p. 82):
Neste contexto de embotamento afetivo e moral em que estamos
vivendo, a literatura se ofereceria como um meio - alguns dirão até
mesmo o único - de nos reencontrarmos com as fontes humanas da
nossa existência e nos humanizarmos.

Dentre as características que contribuem para o processo de
humanização estão, segundo Candido (2011): o exercício da reflexão, a
aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das
emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso de beleza,
a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor. A
literatura nos possibilita experimentar todas elas e contribui para que sejamos
seres completos.
Tais benefícios independem da forma como as narrativas e a literatura
são transmitidos. Como reforça Dantas (2019, p.39), “o modo como chegam até
a história não é o mais importante e, sim, o amor e a dedicação que devotam a
elas”. Para a autora:
Da mesma forma que os livros podem nos tomar de maneira
arrebatadora, também as histórias narradas nas mais variadas
plataformas, como quadrinhos, televisão, cinema, internet e e-readers
(aparelhos que permitem a leitura de livros digitais), podem nos seduzir
a ponto de entranharem-se na nossa vida, transformando-as de modo
significativo (DANTAS, 2019, p. 37)

Tal transformação acontece porque “a narrativa tem o poder de
transportar a atenção e a curiosidade, suscitando sensações, sentimentos e
provocando questionamentos tão novos quanto profundos” (GALLIAN, 2017, p.
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80. Além disso, segundo Gallian (2017, p. 82): “ela nos desperta emoções – ela
nos afeta – nos lembra que estamos vivos e que não somos meros zumbis
encerrados num ciclo vicioso de produção e consumo”.
Em outras palavras, ouso dizer que as histórias nos ajudam não só a nos
humanizarmos, mas acima de tudo nos mantém vivos e íntegros. Semdo assim,
concordo com afirmação de Todorov (2009, p.23) que diz: “Hoje se me pergunto
por que amo a literatura, a reposta que me vem espontaneamente à cabeça é:
porque ela me ajuda a viver”.
E nesse processo, atualmente, vemos as histórias ganhando vida longa.
Em velhos e novos formatos elas se fazem presentes. No entanto, na atualidade,
tem algo que chama a atenção sobre o compartilhamento das histórias e que
não deixa de ser um reflexo da sociedade.
Apesar das histórias estarem cada vez mais acessíveis, as pessoas estão
cada vez mais isoladas. Diferente de antigamente, quando a comunidade se
reunia para ouvir histórias. “A necessidade da presença é inerente ao ser
humano, somos criados para a socialização, e não para viver isolados” (GOMES,
2018, p.18).
No entanto, faltam os espaços do encontro, como bibliotecas e livrarias,
esta última em forte declínio, visto o número de estabelecimentos fechando as
portas nos últimos anos. E as bibliotecas? Apesar de resistirem, necessitam de
investimento público e vida pulsando entres as suas estantes para atrair as
pessoas.
Nas casas, as famílias se dividem. Em cada cômodo um indivíduo diante
da televisão, do computador ou do celular. Como afirma Gomes (2018, p.22): “O
tempo, a distância e a correria deixaram o encontro, a roda de histórias e os
almoços de domingo quase para o último capítulo”. Essa é uma reflexão
necessária. As histórias sobrevivem para nos manter vivos, mas acredito que
conviver e partilhar histórias também contribui para que nos mantenhamos
fortes, íntegros e felizes para seguirmos perpetuando a espécie.
Reflexões finais
Não trago conclusões, apenas reflexões. Os autores que me ajudaram a
tecer este breve artigo levam a crer que a ficção está na base da nossa estrutura
de seres humanos. Sempre foi assim, desde que a linguagem foi desenvolvida
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pelo homo sapiens há mais de algumas dezenas de milênios. Contar, ouvir e ler
histórias inventadas, imaginadas, sonhadas nos fortalece e nos mantém unidos
e, sendo assim, constituem uma necessidade humana.
Mesmo com os avanços tecnológicos, todas as pessoas nunca deixaram
de consumir histórias. Hoje temos os ebooks convivendo amigavelmente com
outras formas de transmissão de narrativas, seja oralmente ou com algum outro
tipo de suporte. Elas estão aí. Em todos os lugares. De variadas formas. E
servem de alimento para nós, seres famintos de ficção. Somo os únicos dentre
todos os outros seres que sente necessidade do imaginário.
Se um dia perdermos essa capacidade de encantamento com o universo
ficcional, talvez estejamos perdidos. Por enquanto, seguimos resistindo. De um
lado, nós seres humanos e do outro, elas - as histórias.
A resistência das histórias entre os humanos diante de tantas mudanças
que a humanidade já passou me faz crer que sem elas talvez não estivéssemos
aqui para contar essa História. As histórias sobrevivem para nos manter vivos e,
sem dúvida, faz de nós seres mais humanos.
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CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS EM ESPAÇOS NÃO FORMAIS:
EXPERIÊNCIAS, VIVÊNCIAS E RESISTÊNCIAS – NÃO
NECESSARIAMENTE NESSA ORDEM
Gislene Camargo
(UNESC)
A ideia de contar histórias em espaços não formais partiu das acadêmicas
da 4ª fase do curso de Pedagogia, nas disciplinas de Seminário Integrado
(SEMIC) e Processos Pedagógicos da Educação Infantil. O desejo de ir a outros
espaços, fora da escola, gerou alguns questionamentos relacionados ao público,
ao “controle” dos expectadores, como chamar a atenção fora da dinâmica da
escola. O ato de contar histórias provoca nos contadores iniciantes aflições,
medos, preocupações e resistências. Nesse sentido, o tema contação de
histórias em espaços não formais objetivou analisar a atuação e desenvoltura
das acadêmicas de pedagogia nas contações de histórias em espaços não
formais; perceber as reações e improvisos diante de espaços diferentes da
escola; compreender os sentimentos das contadoras iniciantes frente ao público
diferenciado. Os espaços não formais escolhidos foram o hall de uma biblioteca
universitária e a emergência de um hospital infantil. A biblioteca causou menos
medo por evocar uma estrutura “organizada”, com tapete, almofadas, e as
crianças sentadas, prontas para ouvir. O medo e a resistência fizeram-se
presentes por ser um público maior, e talvez, por a biblioteca representar um
espaço de formalidade. As crianças fizeram perguntas que desestruturaram as
acadêmicas e que podem ser desencadeadoras de reflexões e temáticas
interessantes para produzir projetos educativos. A contação no hospital causou
estranhamento, pelo público diferenciado, seja na diversidade da faixa etária das
crianças e dos acompanhantes. Os sentimentos das acadêmicas foram dos mais
variados, teve quem chorou, quem gargalhou de nervosismo, quem se
voluntariou para voltar. Essa experiência foi uma provocação que mexeu com as
resistências e comprovou que a contação de histórias é comunhão entre quem
conta e quem ouve, um depende do outro.
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Palavras-chave: contação de histórias; espaços não formais; resistências;
sentimento.
Introdução
A formação de professores para a Educação Infantil, exige uma quebra
de paradigmas, dentre eles, que “não se ensina”, “basta cuidar”, “ser mãe é
requisito para entender de criança”, entre outros. Nessa caminhada de
professora atuante na Educação Infantil como professora e formadora de
professores no curso de Pedagogia, integrante do Grupo de Pesquisa Políticas,
Saberes e Práticas de Formação de Professores, formadora continuada em
prefeituras e coordenação pedagógica de centro de Educação Infantil, percebo
as mudanças significativas no âmbito legal e os movimentos que se concretizam
nessa caminhada. A escrita desse artigo será direcionada para a formação de
professores que irão atuar na Educação Infantil e anos iniciais do Ensino
Fundamental.
Os desafios na sala de aula da graduação são inúmeros, pois além das
ementas que precisam ser trabalhadas, há as desconstruções, os abalos
sísmicos que precisam ser provocados, com questionamentos que impactam na
formação que as acadêmicas viveram até então. Suas histórias e vivências
embaralham-se com as teorias e com as propostas de uma pedagogia que
deseja trabalhar com o protagonismo dos sujeitos.
Esse artigo se propôs a refletir sobre uma experiência de ensino, vivida
em uma turma da 4ª fase do curso de Pedagogia da Universidade do Extremo
Sul Catarinense – UNESC, na disciplina de Seminário Integrado – SEMIC I. Essa
disciplina objetiva integrar os conhecimentos dos processos pedagógicos que
são disciplinas dessa fase, bem como os professores envolvidos nas demais
disciplinas de processos pedagógicos. A proposta para o seminário foi lançada
e as acadêmicas, sugeriram a contação de histórias no hospital infantil, pois
gostariam de ampliar a atuação em espaços não formais. Os professores das
demais disciplinas integradas ao seminário foram convidados e confirmaram a
participação na orientação dos projetos.
A ideia inicial era contar história no hospital, porém, houve um convite na
disciplina de Processos Pedagógicos para a Educação Infantil, que também
ocorre com essa turma de acadêmicas, para uma contação na Biblioteca da
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universidade, o que ampliou o rol de espaços não formais. Diante desses
desafios, elaborou-se o problema: Quais as contribuições das participações em
eventos não formais, na formação de pedagogos? Desse modo, partiu-se para
o objetivo geral: analisar a atuação e desenvoltura das acadêmicas de
pedagogia nas contações de histórias em espaços não formais; e como objetivos
específicos elencou-se: perceber as reações e improvisos diante de espaços
diferentes da escola; compreender os sentimentos das contadoras iniciantes
frente ao público diferenciado. A metodologia da pesquisa foi o Espaço de
Narrativas, pela fluidez, reflexão e leveza nas escutas.
Esse artigo está organizado em sessões, sendo a Introdução; Formação
de professores: saberes necessários; A contação de histórias e seus espaços;
Resistir, Ir, Contar, Refletir: sentimentos de movimento e comunhão;
Considerações e Referências.
A produção desse artigo foi possível devido a generosidade das
acadêmicas que tiveram a ideia de ir a espaços diferentes, foram contar as
histórias mesmo com o medo rondando a nova situação. Agradecimento às
crianças que ouviram, vibraram, perguntaram e participaram vivamente. No
decorrer dessa vivência de ensino, fez-se necessário refletir sobre o papel da
formação de profissionais reflexivos e realmente atuantes em suas práticas.
Formação de professores/pedagogos: saberes necessários para adentrar
espaços diversos
A formação de professores vai além do conhecimento de teorias,
métodos, metodologias, práticas inovadoras, estágios e TCC. Tratando-se de
pedagogos, que podem atuar na Educação Básica, Educação de Jovens e
Adultos, Magistério, Coordenação Pedagógica, percebe-se que há um amplo
campo de inserção profissional. Muitos desse jovens que procuram o curso de
Pedagogia, ainda narram que escolheram o curso por “gostar de crianças”. Nas
primeiras fases deparam-se com História da Educação, Sociologia, Profissão
Docente entre outras, e assustam-se com o campo teórico que alicerçam o
curso.
O pedagogo ao optar pela Educação Infantil, por exemplo, necessita
dominar o conhecimento sobre cuidar e educar, compreender as teorias do
desenvolvimento, reconhecer a criança como sujeito e protagonista do processo
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de ensino e aprendizagem. A visão romantizada da criança, precisa ser
desconstruída, e isso gera desconforto, pois há um divisor entre a criança que
se sonha e a criança real. A pedagogia vai além do “gostar de criança”, são
necessários conhecimentos específicos;
Como todo trabalho humano, o ensino é um processo de trabalho
constituído de diferentes componentes que podem ser isolados
abstratamente para fins de análise. Esses componentes são os
objetivos do trabalho, o objeto de trabalho, as técnicas e os saberes
dos trabalhadores, o produto do trabalho e, finalmente, os próprios
trabalhadores e seu papel no processo de trabalho. A análise de tais
componentes objetiva evidenciar seus impactos sobre as práticas
pedagógicas. (TARDIF, 2014, p. 123)

Ainda se tratando das crianças, as práticas pedagógicas precisam ser
diferenciadas, a imaginação, a criatividade, a curiosidade e a investigação
precisam ser desenvolvidas e valorizadas. Nesse sentido, o ensino e cuidado
dispensados a esse segmento, precisam ser constantemente refletidos e
avaliados. Desse modo, a formação do profissional é essencial. De acordo com
Azevedo (2013), as reformas educacionais ocorridas nas décadas de 70 e 80,
contribuíram significativamente para a formação dos professores de Educação
Infantil. A autora faz uma crítica entre o distanciamento da formação e da
iniciação à docência:
[...] fora dos muros das instituições formadoras, os professores já
“formados”, que estão atuando na escola, revelam na sua prática diária
a

necessidade

de

conhecimentos

relativos

à

infância,

ao

desenvolvimento infantil, à organização do trabalho pedagógico e,
principalmente,

mostram-se

acríticos

e

sem

autonomia

para

encaminharem o seu trabalho, ficando vulneráveis à aceitação de
propostas que lhes são “gentilmente sugeridas”, ou mesmo impostas.
(AZEVEDO, 2013, p. 77)

Desse modo, o curso de Pedagogia da UNESC, mantém o diálogo com
as egressas e com as acadêmicas que fazem o estágio não obrigatório e
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obrigatório. Os seminários realizados, visam investigar as problemáticas atuais
e reais, que fazem parte do entorno.
A formação inicial precisa conciliar os conhecimentos teóricos com o
cotidiano das escolas. Kramer (2013) faz uma provocação, questionando sobre
a maneira de como a universidade está desempenhando seu papel no sentido
da formação continuada, colocando a formação como responsabilidade:
“Autonomia e autoridade são aprendidas no trabalho e na formação. Se há
diretores comprometidos, preparados [...] a escola pode ser lugar de formação;
se não há, é preciso formar diretores.” (KRAMER, 2013, p. 313).
Nesse sentido, a universidade precisa aceitar o desafio de uma formação
viva, uma formação em movimento, que recebe acadêmicos com perfis
diferentes, que precisam se constituirem profissional/pedagogo, desconstruindo
concepções de ensino e aprendizagem e que sejam produtores de
conhecimento, preparados para atuar na sociedade. As Diretrizes Curriculares
Nacionais do Curso de Pedagogia, apontam para a articulação das
universidades com as escolas de Educação Básica. Pois, se formamos
profissionais que irão atuar nesse segmento, precisamos estabelecer contatos,
de idas e vindas. Não tomando a escola como um laboratório para aplicar
experiências, mas um lugar de escuta, que propicie diálogo, reflexão e propostas
de ação.
Ao iniciar a docência, o pedagogo pode se encaminhar para escola
pública, privada, entre outras, assumindo diferentes papeis. Nesse trajeto pode
deparar-se com realidades socioculturais bem diferenciadas. Há que assustarse com determinadas situações, porém, precisa ter autonomia para assumi-las.
Assim, a autonomia fala alto nesse quesito, pois a responsabilidade em assumir
uma turma e suas deficiências, requer posicionamento teórico, mas também
pessoal. Conforme Contreras (2012), ter autonomia contribui imensamente na
compreensão das complexidades institucionais e sociais.
A autonomia profissional significa, por último, um processo dinâmico
de definição e constituição pessoal de quem somos como profissionais,
e a consciência e realidade de que esta definição e constituição não
pode ser realizada senão no seio da própria realidade profissional, que
é o encontro com outras pessoas, seja em nosso compromisso de
influir em seu processo de formação pessoal, seja na necessidade de
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definir ou contrastar com outras pessoas e outros setores que essa
formação deva ser. (CONTRERAS, 2012, p. 234)

Não há como desvincular a formação pessoal da formação profissional.
Somos seres sociais, fazemos parte da sociedade, assim considera-se relevante
estabelecer diálogos com os sujeitos sociais que fazem parte da formação. Bem
como das escolas e espaços que os pedagogos adentram profissionalmente.
Desse modo formando/ensinando, que a criança também traz a sua história
pessoal.
Nas contações de histórias que foram realizadas na Biblioteca e no
Hospital, não foi separado o pedagogo em formação, das suas histórias
pessoais. A formação inicial do pedagogo, exige do professor universitário, esse
enlace com a prática. Exige que propicie experiências que envolvam ensino,
pesquisa e extensão, e toma-se nesse sentido, esse engajamento como
essencial. “É necessário, portanto, o desenvolvimento de espaços de discussão,
tanto profissionais como públicos, bem como a constituição de tradições de
conhecimento e práticas compartilhadas.” (CONTRERAS, 2012, p. 245). Assim,
o envolvimento no diálogo, na reflexão e na crítica, contribuem para o
protagonismo profissional e pessoal.
Contar ou ler histórias, traz à tona as histórias ouvidas nas infâncias das
acadêmicas. Essa trajetória precisa ser socializada, pois a maneira como
contarão as histórias para as crianças, também evoca a maneira como ouviram
e vivenciaram suas próprias histórias.
A contação de historias e seus espaços
O lugar que se ocupa nesse artigo, sobre refletir a contação de história, é
do lugar de pedagoga em formação. Buscou-se referenciais do campo da
literatura infantil, até porque na Formação inicial de Pedagogia, há uma disciplina
que aborda essa área, e provoca muitas desconstruções. Essa disciplina abre
um leque de conhecimentos, onde as acadêmicas relatam que desconheciam as
histórias originais/clássicas, e que lhes faltava conhecimentos sobre autores
nacionais e na própria didática de ler e contar histórias. A importância do campo
teórico de Letras em literatura infanto-juvenil, é fundamental na formação do
pedagogo.
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Algumas questões foram levantadas pelas acadêmicas, foi diferenciar a
contação de histórias, da leitura de histórias: Vamos ler ou contar? Qual o
público? Como irão reagir? Essas questões geraram um movimento de
sentimentos que foi da alegria ao medo do desconhecido. Precisaram retomar
os conhecimentos teóricos referentes à escolha do livro, da didática da contação,
dos objetivos da literatura.
A contação de histórias é perpassada por sentimentos, onde a didática e
os saberes sobre literatura passam pela sensibilidade, pelo coração.
O relato de coisas fabulosas é gênero tão antigo quanto o é a
imaginação humana, porque o homem sente a necessidade de
compartilhar a sua experiência, e o povo mais simples, como as avós
e as crianças, colocava-se ao redor do fogo para narrá-las. [...] Por
outro lado, esses ensinamentos vêm revestidos por uma linguagem
simples, capaz de achar o caminho do coração infantil e do homem em
geral, com facilidade. (RIBEIRO, 2012, p. 215)

Essa diferença entre contos contados oralmente, pertencentes a tradição
oral, e as histórias lidas nos livros, gerou a primeira dúvida entre as acadêmicas.
E retomam os conhecimentos da disciplina de Literatura Infanto-juvenil sobre os
clássicos especialmente de Perrault e dos irmãos Grimm, “que foram narrados
tantos para adultos quanto para crianças; posteriormente, foram recolhidos e
registrados em coletâneas publicadas em diferentes épocas e lugares”
(RIBEIRO, 2012, p. 216).
Segundo Lopes e Flôres (2014, p.18), “é extremamente pertinente
diferenciar a prática da leitura oral da prática do dizer”, o que de acordo com as
autoras se diferenciam no sentido de atribuir ao primeiro a modalidade de leitura
e relaciona-se à aprendizagem formal. Ao segundo, cabe a compreensão e o
sentimento, ultrapassa a oralidade, exige do sujeito, seu conhecimento de
mundo (LOPES E FLÔRES, 2014, p. 18). Cabe destacar que as autoras citadas,
refletem sobre “O que há por trás de uma história: as relações entre
encantamento e cognição”, onde enfatizam que ao ler ou ouvir uma história,
podemos evocar e/ou produzir memórias.
Desse modo, concluiu-se que as “histórias repetem-se e se revestem, ao
longo do tempo, com novas roupagens, mantendo duas características
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intrínsecas: a ficcionalidade e a oralidade” (RIBEIRO, 2012, p. 217), portanto, a
primeira questão foi respondida: podemos ler ou contar as histórias para as
crianças e poderemos contribuir com sua formação integral, tanto cognitivo
quanto afetivo.
Outro ponto de conversa foi o de não utilizar a história lida ou contada
como um recurso didático, para incrementar uma disciplina, ensinar um
conhecimento ou oferecer de bandeja: uma lição de moral. As professoras ainda
contam a história pensando em pedagogizá-la. Em pesquisa realizada com a
observação de professoras contando histórias, percebeu-se que ao contar as
histórias, elas objetivam em seus planejamentos, o ensino da moral. A voz da
intencionalidade pedagógica atribuída à história, cala a voz curiosa e cheia de
significados das crianças:
Os discursos das crianças estavam impregnados de significados,
porém o objetivo da professora era ensinar que as pessoas devem ser
boas, perdoar, e que podemos superar os obstáculos. Eles foram
parando de falar, pois sabiam o que a professora queria escutar.
(CAMARGO, 2014, p. 76)

Uma história pode suscitar muitas outras histórias. Ao escutar, pode-se
viajar e pensar em suas próprias vivências, portanto, cabe aos professores
valorizar o momento pós contação de histórias, pois podem surgir as dúvidas, as
curiosidades, os conhecimentos, das crianças. Nesse sentido, a voz do professor
pode evocar a voz das crianças.
E o que fazer quando inicia a chuva de perguntas? Serão muitas
crianças? Outros medos que se precisa enfrentar. Uma condição para encarar
uma plateia, é saber que não se tem todas as respostas. Colocar-se no lugar de
ensinante e aprendente.
Resistir, ir, contar, refletir: sentimentos de movimento e comunhão
Contação 1
Era uma vez uma turma da 4ª fase de Pedagogia da UNESC... a
professora havia planejado o primeiro dia de aula, sempre com o frio na barriga
característico de quem vai conhecer pessoas novas, com a ansiedade de lançar
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desafios de aprendizagem e com o saber/não saber se iria estabelecer vínculos,
tão necessários para o processo de ensino. Dadas as apresentações, que
ocorreram por meio da narrativa individual: Quem é essa criança? Em que as
acadêmicas escreveram sobre a sua infância e não se identificaram, logo após
a professora fez a leitura dos textos e elas foram tentando adivinhar quem é a
criança que se esconde nas colegas da turma. Até aí tudo bem, riram, se
divertiram com suas crianças.
Com o passar dos minutos, leram o Plano de Ensino e uma das
acadêmicas, sugeriu que fosse realizada a contação de história no hospital, pois
haviam tentado no semestre anterior, mas não haviam conseguido. A professora
quis saber o motivo do desejo de adentrar no hospital, e as acadêmicas disseram
que por ser um ambiente que também pode ser ocupado pelo pedagogo e que
gostariam de ter uma experiência lá. Desafio aceito.
No Reino do hospital infantil, havia uma Fada Amarela, chamada
Fernanda, que conta histórias com seu grupo Sarahcurah. A professora
estabeleceu o contado e ela alegrou-se, esbanjando raios de energia feliz!
Marcamos uma data e tudo ia bem.
Mas, a bruxa do medo apareceu, e as dúvidas assolaram o reino da 4ª
fase. Orientadas pelas professoras, construíram o projeto, prepararam os
materiais, construíram cenários, livros, giz de cera, papelão, adereços. E o
grande dia chegou. Todas paramentadas, devidamente “preparadas” para a ida
ao hospital. Ficaram ansiosas, riam e falavam sem parar. Entraram pela
emergência do hospital infantil, estava lotado, por ser o mês de junho, muitas
crianças com gripe e problemas respiratórios. Nesse momento, levaram um
susto! Como contar histórias desse jeito? Muitos adultos/acompanhantes
cansados, as crianças com soro, fazendo nebulização, chorando... crianças de
todas as idades. E agora?
Então, a Fada Amarela, pegou o violão e saiu cantado, e tudo foi
abrandando. As crianças foram se encantando e os adultos também. O grupo se
dividiu: Emergência, Sala de espera e Internação. De repente, as acadêmicas
foram largando os cenários, se desprendendo da leitura e interagindo com as
pessoas que ali estavam. Pessoas cansadas, preocupadas, doentes. E as
histórias foram trazendo alento e encantamento. E viveram felizes para sempre!
Ou não...
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Uma das acadêmicas teve uma memória triste do hospital infantil, a perda
de uma parente nesse mesmo local. Ela chorou muito, mas percebeu a
importância de alegrar as pessoas que estão nesse estado de sofrimento.
É com elementos desse cotidiano que o contador de histórias –
habituado a um “mundo encantado” em que as coisas insignificantes
podem se transformar em “acontecimentos” – poderá construir algo
que valha um lugar seguro na memória de quem ouve. Fatos que
podem virar experiências a ser compartilhadas, contadas. (MATOS,
2014, p. 147)

Da contação de história da acadêmica com a morte de uma prima criança,
nos emocionamos, nos compadecemos, sentimos a dor da perda. E ela revisitou
o lugar de dor, levando um pouco de alegria e sentindo-se acolhida pelas
colegas.
O hospital infantil trouxe para a turma o inusitado, um espaço que abalou
a ideia da ordem e do silêncio. Desafiou as acadêmicas a lidar com o improviso,
de colocar de lado o projeto e recriar a partir do contexto. Projetar sem ter a ideia
do que encontrar, sem conhecer os sujeitos, é lançar, é planejar. Porém,
reelaborar diante do inusitado, é um dos saberes necessários do pedagogo. Ao
refletir sobre essas questões pedagógicas, Tardif (2014) salienta que os meios
ou procedimentos para atingir os objetivos necessitam de uma teoria de ensino
e aprendizagem. “Assim como não existe trabalho sem técnica, também não
existe processo de ensino e aprendizagem sem pedagogia, embora se manifeste
com frequência uma pedagogia sem reflexão pedagógica” (TARDIF, 2014,
p.119)
Nesse sentido, oferecer esse espaço não-formal para as acadêmicas em
formação, possibilitou o contato direto com a prática, mas que exigiu uma visita
às suas concepções teóricas e de ensino e aprendizagem.
Contação 2
Era uma vez, não era uma vez! A turma da 4ª fase foi convidada para
contar histórias na Biblioteca da UNESC, para um público de 90 crianças dos
anos iniciais do Ensino Fundamental. As acadêmicas reagiram, reclamaram,
quase não aceitaram, mas decidiram encarar. Agruparam-se em grupos,
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escolheram as histórias e prepararam as apresentações. Decidiram por
dramatizações. Resolvemos fazer duas sessões: 14h para as crianças do 1º ao
3º ano do EF e 15h30 para as crianças do 4º e do 5º ano do EF, nesse sentido,
se preocuparam com o teor das histórias, olhando para a faixa etária. E foram
momentos de costurar fantasias, de buscar adereços, de preparar cenários. E o
grande dia chegou! Era 18 de abril, dia alusivo ao dia nacional do livro infantil.
As acadêmicas chegaram ao meio dia, algumas não almoçaram, outras sentiram
dor de barriga e apesar do ar condicionado ligado, ainda suavam de nervoso.
Tudo pronto e as crianças começaram a chegar. Se acomodaram no tapete, nas
almofadas e seus olhares inspecionavam o lugar. E as histórias começaram! O
público das crianças do 1º ao 3º ano assistiu as apresentações com os olhos
atentos nos personagens, rindo e comentando com os colegas. O público do 4º
e do 5º ano, ficou mais inquieto e interagiam com os personagens, queriam
entrar na história. E as acadêmicas tiveram que lidar com improvisos de falas. E
assim não termina a história! Depois que acabou a história, começou outra...
Ao final das sessões, abrimos para perguntas, e as crianças soltaram o
verbo:
“Por que o Monstro é mulher? Deveria ser um homem!”
“Tu és menina ou menino?”, a acadêmica respondeu que era menina
e a criança falou “Se és menina, deverias ter o cabelo comprido”
“Tuas tetas são grandes, não deverias fazer personagem de menino”
“Tu conheces o meu pai? Ele trabalha na UNESC.”

Ao abrirmos para as perguntas, imaginávamos que eles quisessem saber
mais sobre as histórias. Mas as crianças saíram do enredo e focaram no estético,
no visual, onde as acadêmicas ficaram sem saber o que responder, me olhavam
pedindo socorro. Haviam estudado as histórias, ensaiado, porém não esperavam
pelas perguntas. Intervi em algumas situações. Foi um momento importante para
lidar com o desconhecido, pois quando abrimos um diálogo, recebe-se “[...] outra
roupagem na voz daquele que diz, da mesma forma que será reinterpretada por
aquele que a recebe” (LOPES E FLÔRES, 2014, p. 26). E nesse contexto, a
roupagem do próprio corpo, da expressão, do ser. As crianças relacionaram os
personagens, aos corpos. Podendo estar expresso seus conhecimentos, sua
história, contexto histórico e cultural.
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Ao questionarem, as crianças, “[...] não perceberam o desejo de poder, o
lugar de exclusão, a falta de autonomia e a questão de gênero, mas exerceram
seus direitos de ser criança, direito de expressar sua voz, direito de interagir”
(CAMARGO, 2014, p. 73). A escuta da história, a dramatização, o lugar não
formal, de acordo com Camargo (2014), lhes garantiu seus lugares de fala, e
ofereceu possibilidades de produzirem cultura com a interação com seus pares.
E assim, revelando a importância da escuta do professor, não julgando suas
perguntas como que “saíram da história”, mas desvelando suas vozes muitas
vezes abafadas pela moral da história, pelo fim arranjado.
Considerações
Era uma vez e não era uma vez chegar nas considerações, pois há que
se considerar o que não foi considerado, o que ainda ficou reverberando nas
vidas de quem escutou e de quem contou as histórias. Como o próprio título do
artigo evoca, não há uma ordem para a formação de professores ou de
contadores de histórias, a turma da 4ª fase foi ousada e aceitou o desafio de
contar histórias em espaços não-formais. E para o professor formador é um
exercício constante na formação: lidar com conhecimentos teóricos e práticos,
administrando os sentimentos dos acadêmicos. É um entrelaçamento
desordenado e heterogêneo.
Desse modo, respondendo a problematização desse artigo, as
contribuições das participações em eventos não formais colocaram acadêmicas
e professora em situações cotidianas que por vezes fogem dos nossos olhares
voltados para a escola e a sala de aula. Esses espaços são essenciais, inclusive,
para compreendermos o cotidiano de muitas famílias. Adentramos espaços com
pessoas reais, com perguntas intrigantes, com escuta e voz.
Quanto à desenvoltura das acadêmicas, no primeiro momento, mesmo
apresentando ansiedade, medo, resistência, se despiram das padronizações e
se vestiram com os conhecimentos teóricos, com a sensibilidade e viram e
ouviram a plateia, os diferentes públicos: na biblioteca e no hospital infantil.
Improvisaram com propriedade, lendo o contexto, buscando alternativas.
Os sentimentos a flor da pele, demonstram que a formação vai além da
educação tradicional para o vir a ser, as pessoas já são. Trabalhar a autonomia,
suas histórias pessoais, seus modos de lidar e reagir a situações inusitadas,
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deve fazer parte da matriz de um curso de Pedagogia, que lida o tempo todo
com pessoas, sejam pais, colegas de trabalho, gestão, crianças. A escola é vida
em movimento e os espaços não formais estão repletos de vida.
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CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, IMAGINAÇÃO E CRIATIVIDADE: O OLHAR
PSICOPEDAGÓGICO SOBRE APRENDER E ENSINAR PARA AS
CRIANÇAS BEM PEQUENAS
Gislene Camargo
(UNESC)
Samara Camargo
(UNESC)
Resumo
Na Educação Infantil, as crianças estão em pleno desenvolvimento
integral, aprendem a falar, andar, se socializar, brincar, entre outros. O cuidar e
o educar caminham de mãos dadas. E há muito o que se refletir sobre o ensino
e aprendizagem nesse segmento da educação. Com a formação da mente a
pleno vapor, a literatura é um elemento essencial para o desenvolvimento da
imaginação e criatividade. As crianças encantam-se com as contações de
histórias e sabe-se que a constituição do leitor inicia desde muito cedo. Desse
modo, elaborou-se o problema: Como ensinar e desenvolver a imaginação e a
criatividade nas crianças bem pequenas, por meio de contação de histórias?
Objetivo Geral: analisar o processo de ensinar e aprender, por meio de contação
de histórias, com turma de crianças bem pequenas de Educação Infantil.
Objetivos específicos: refletir sobre o ensinar na Educação Infantil, sob o olhar
psicopedagógico; compreender a importância de trabalhar com diferentes
estratégias de ensinagem para o processo de ensino aprendizagem; reconhecer
na prática da contação de histórias processos de ensino e aprendizagem. Como
metodologia, teve destaque a pesquisa qualitativa, com aplicação e observações
diretas sobre um projeto desenvolvido na turma de crianças bem pequenas de
uma escola de Educação Infantil. Este artigo trata da análise qualitativa de um
relato da experiência das vivências da turma de Educação Infantil Berçário II,
intitulado, “A Aventura Começa Neste Grande Balão”, que conta a história das
atividades da turma às voltas com os aromas, as diferentes formas das folhas e
flores, as cores e sabores. Os referenciais que embasaram as análises foram:
Agenti e Escott (2001), Abramovich (1997), Bassedas (2015), Bossa (2000),
Brasil (1998), Brasil (2016), Craidy e Kaercher (2001), Debus (2006), Freire
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(2001), entre outros. Concluiu-se que as crianças são ávidas por histórias e que
as intencionalidades pedagógicas, sob olhar psicopedagógico sobre o ensinar e
aprender, fazem toda a diferença no desenvolvimento da imaginação e
criatividade. O projeto contribuiu para que as contações de histórias
permeassem o processo de ensino e aprendizagem. Além da escuta das
histórias as crianças bem pequenas apropriaram-se dos gostos, cheiros, texturas
e do prazer de serem protagonistas.
Palavras-chave: Ensinar e aprender; Psicopedagogia; Educação Infantil;
Contação de história.
Introdução
Este artigo “Contação de histórias, imaginação e criatividade: o olhar
psicopedagógico sobre aprender e ensinar para as crianças bem pequenas”,
surgiu a partir do projeto “Aromas”, proposto pela instituição, que tem como
proposta a aproximação das crianças com a natureza e a inserção no processo
de sustentabilidade. A pesquisa foi desenvolvida no centro de Educação Infantil
Balão Mágico, da rede particular de ensino do município de Criciúma/SC, que
atende crianças de 0 a 5 anos. Os sujeitos da pesquisa, foram as crianças bem
pequenas, com faixa etária entre um ano e meio a dois anos e meio. Foram
utilizados como instrumento de análise, o referencial teórico sobre o tema, o livro
criado a partir das atividades desenvolvidas “A Aventura Começa neste Grande
Balão” e a observação crítica da professora durante a realização destas
atividades.
Desse modo, elaborou-se o problema: Como ensinar e desenvolver a
imaginação e a criatividade nas crianças bem pequenas, por meio de contação
de histórias? Objetivo Geral: analisar o processo de ensinar e aprender, por meio
de contação de histórias, com turma de crianças bem pequenas de Educação
Infantil. Objetivos específicos: refletir sobre o ensinar na Educação Infantil, sob
o olhar psicopedagógico; compreender a importância de trabalhar com diferentes
estratégias de ensinagem para o processo de ensino aprendizagem; reconhecer,
na prática da contação de história, processos de ensino e aprendizagem.
O projeto observado e analisado, intitulado “Aromas”, teve como objetivo
geral explorar e descobrir as propriedades de objetos e materiais (odor, cor,

1203

sabor, temperatura), e contou com atividades de exploração de canteiros, em
que as crianças colheram os chás, exploraram sua textura, sentiram o sabor,
odor, temperatura, dentre outros.
Sobre estas experiências, de acordo com o Referencial Curricular
Nacional para Educação Infantil (1998) é fundamental que a criança participe de
produção de cultura e sejam protagonistas de suas histórias, pois são sujeitos
capazes de construir conhecimentos, dentro de suas possibilidades, no meio em
que vivem.
Este artigo está dividido em sessões, iniciando pela introdução, seguida
pelo referencial teórico com o “O Olhar Psicopedagógico sobre os processos de
Ensino Aprendizagem”, que aborda a teoria psicopedagógica sobre a relação
entre o ensinar e aprender de crianças bem pequenas. Os autores estudados
foram Argenti e Escott (2001), Basseadas (2015), Bossa (2000), Brasil (2016),
Freire (2001) e Mendes (1994).
A sessão seguinte trata da formação de leitores, intitulado como a
“Apropriação da leitura: Formação de Leitores, Criação e Contação de Histórias
no Berçário”, refletindo sobre questões referentes a contação de histórias desde
os primeiros anos de vida. Os autores estudados neste capítulo foram
Abramovich (1997), Brasil (1998), Brasil (2016), Craidy e Kaercher (2001),
Debus (2006) e Parreiras (2019).
A análise crítica sobre a observação e os registros do projeto Aromas, faz
parte da sessão “O Ensinar e Aprender que Gerou um Livro!”. Essa sessão
permitiu fazer reflexões relevantes sobre o processo de ensino aprendizagem
das crianças, evidenciando que elas também são sujeitos que ensinam por meio
de contação de histórias.
A sessão de considerações finais, traz reflexões sobre o trabalho
desenvolvido. Levando em consideração os aspectos psicopedagógicos sobre o
ensinar e aprender de crianças bem pequenas no cotidiano da Educação Infantil,
destacando a contação e criação de histórias neste processo.
O olhar psicopedagógico sobre os processos de ensino e aprendizagem
Essa sessão é dedicada a abordar os processos de ensino e
aprendizagem à luz teórica do campo de conhecimento da Psicopedagogia.
Parte de uma análise psicopedagógica institucional, refletindo sobre a prevenção
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de dificuldades de aprendizagens no cotidiano escolar. Conta com um breve
histórico sobre o surgimento da Psicopedagogia e sua característica no âmbito
clínico e institucional.
A Psicopedagogia surgiu a partir de algumas pesquisas feitas por
filósofos, médicos e educadores europeus no sec. XIX, sobre as dificuldades de
aprendizagens que foram encontradas naquela época. Logo em seguida, esses
estudos influenciaram a Psicopedagogia na Argentina e constituiu-se como
referência para os Brasileiros, conforme comenta Argenti e Escott (2001).
A Psicopedagogia, frente às dificuldades de aprendizagens encontradas,
constitui-se em um campo de conhecimento sobre a aprendizagem e,
consequentemente, da não aprendizagem, ou seja, a Psicopedagogia propõe
um olhar diferenciado sobre o processo de construção de conhecimentos dos
indivíduos em suas dimensões objetivas e subjetivas, que se constitui entre dois
personagens, o ensinante e aprendente e é necessário que se estabeleça um
vínculo entre eles (ARGENTE; SCOTT, 2001).
No Brasil, a Psicopedagogia ganhou força na década de 70, quando se
acreditava que a dificuldade de aprendizagem estava associada ao meio no qual
as crianças viviam. Argenti e Escott (2001, p. 18) esclarecem que: “[...] surgiu a
teoria de que o fracasso escolar de crianças economicamente desfavorecidas
ocorria em decorrência de deficiências de saúde, nutrição e cultura.” A
Psicopedagogia Clínica, surge, então, para atender as crianças, de modo
individual, que apresentavam tais dificuldades de aprendizagem.
Sobre o trabalho realizado na Psicopedagogia Clínica mediante ao aluno
que apresenta dificuldade de aprendizagem, vale destacar que, cabe ao:
[...] psicopedagogo não só compreender o porquê o sujeito não
aprende algumas coisas, mas o que ele pode aprender e como. A
busca desse conhecimento inicia-se no processo diagnóstico,
momento em que a ênfase é a leitura da realidade daquele sujeito, para
então proceder a intervenção, que é o próprio tratamento ou
encaminhamento. (BOSSA, 2000, p. 95).

Esta teoria perdurou por muitos anos. Porém, com o aumento significativo
das dificuldades de aprendizagens, alguns estudiosos passaram a prestar
atenção no ambiente escolar. Foi neste momento que surgiu a Psicopedagogia
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Institucional: “No início dos anos 80, surgiram novos estudos dando maior
atenção para as condições do ensino nas escolas, ou seja, para os aspectos
intra-escolares. ” (ARGENTI; ESCOTT, 2001, p. 19).
Para Argenti e Escott (2001), a Psicopedagogia Institucional tem como
instrumento de análise possibilitar reflexões sobre o processo de ensino
aprendizagem de todos os sujeitos envolvidos, ou seja, ensinantes e
aprendentes, observando suas singularidades. O objeto de estudo do
psicopedagogo é também o aprender, então trabalha no nível de prevenção das
dificuldades de aprendizagem:
Na escola, a investigação e ação psicopedagógica tem como foco a
prevenção das dificuldades de aprendizagem. Essa prevenção passa
pela construção de uma dinâmica relacional sadia na instituição, onde
o contexto escolar possa voltar-se para os aspectos sadios da
aprendizagem e do conhecimento. (ESCOTT, 2001, p. 200).

Assim sendo, a Psicopedagogia Institucional possui um caráter preventivo
das dificuldades de aprendizagem no cotidiano escolar. Trabalha com todos os
envolvidos no processo, objetivando prevenir futuras dificuldades e não apenas
com uma criança, como na área clínica.
Como vimos, a Psicopedagogia é área do saber voltada para o desejo de
ensinar e aprender. A Psicopedagogia investiga as modalidades de ensino e
aprendizagem, abrindo espaço para reflexões relacionadas ao modo singular de
cada sujeito. A Educação Infantil era considerada um lugar de assistência e
cuidados, há bem pouco tempo atrás. Desse modo, buscou-se na
Psicopedagogia, o embasamento teórico que destaca a criança como sujeito
aprendente e ensinante, desde que nasce. Considera-se então, a primeira etapa
da Educação Básica, a Educação Infantil, como um lugar de muitas
aprendizagens.
Ensinar e aprender de crianças bem pequenas
A Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica, o início do
processo educacional, atendendo crianças de zero a cinco anos de idade. O
cuidar e educar estão presentes em todas as ações cotidianas desta etapa da
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educação. Entende-se que ambos, tanto o cuidar como o educar, são
indissociáveis do processo educativo.
Nesse contexto, Brasil (2016, p. 36):
[...] as creches e pré-escolas, ao acolher as vivências e os
conhecimentos construídos pelas crianças no ambiente da família e no
contexto de sua comunidade, e articulá-los em suas propostas
pedagógicas, têm o objetivo de ampliar o universo de experiências,
conhecimentos e habilidades dessas crianças, diversificando e
consolidando

novas

aprendizagens,

atuando

de

maneira

complementar à educação familiar – especialmente quando se trata da
educação dos bebês e das crianças bem pequenas, que envolve
aprendizagens muito próximas aos dois contextos (familiar e escolar),
como a socialização, a autonomia e a comunicação.

Fica evidente aqui, a importância da participação de todos responsáveis
envolvidos nesse processo. “Nessa direção, e para potencializar as
aprendizagens e o desenvolvimento das crianças, a prática do diálogo e o
compartilhamento de responsabilidades entre a instituição de Educação Infantil
e a família são essenciais.” (BRASIL, 2016, p. 36).
As crianças se desenvolvem por meio das interações nos diferentes
grupos no qual se insere e é através destas experiências que a criança brinca,
faz de conta, deseja, aprende, observa, conversa, questiona, constrói sentidos e
produz cultura. (BRASIL, 2013).
Toda prática educativa é fundamentada em bases psicopedagógicas
implícitas, de como o ser humano aprende, qual a influência da interação para
seu desenvolvimento com outras pessoas e para o desenvolvimento pessoal,
dentre outros. (BASSEDAS, 2015, p. 63).
À vista disso, Argenti e Escott apud Escott (2001, p. 205) apontam que:
[...] é de fundamental importância o redimensionamento da ação
pedagógica, considerando cada aluno como um sujeito único, em suas
dimensões objetiva e subjetiva da aprendizagem, como forma de
construirmos uma pedagogia do respeito, das descobertas e do prazer.
É preciso oferecer à criança um meio pedagógico coerente com suas
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necessidades, sem que seja colocada em risco a relação com a
aprendizagem[...]” (Escott, 1997, p. 313).

O olhar psicopedagógico institucional escolar sobre o ensinar e aprender,
significa, então, fazer a leitura de todo o processo que inclui não só os aspectos
didáticos metodológicos, mas também as questões relacionais e sócio culturais,
priorizando o ponto de vista de quem ensina e de quem aprende, envolvendo e
compreendendo a todos de forma a construir um espaço prazeroso de trocas,
onde o conhecimento e aprendizagem tornem-se o centro de tudo. (ARGENTI;
ESCOTT, 2001).
A base que sustenta a aprendizagem feita por crianças desta idade na
escola é a relação afetiva que se cria entre elas e a professora. É
necessário

aproveitar

todas

as

situações

de

interação

que

habitualmente se estabelece entre a criança e o adulto para motivá-los
a atuar, assumir novos caminhos, a relacionar-se, a colocar as dúvidas
e a buscar soluções. (BASSEDAS, 2015, p. 63-64).

Desse modo, é essencial repensar a prática pedagógica a luz da
Psicopedagogia em uma proposta que desenvolva nas crianças o pensamento
crítico, a cooperação, preparando para formar cidadão com autonomia diante da
sociedade (MENDES, 1994). E para que isto aconteça, o professor precisa
atender todas as crianças, com atividades de aprendizagens que, além de
romper com as barreiras de educação tradicional, desenvolva nas crianças o
desejo de aprender.
Sobre isso, Mendes (1994, p. 24) destaca que: “A criança que não é
olhada não pode sentir o desejo do professor em a ensinar.” Ou seja, para que
a aprendizagem aconteça, o educador precisa manifestar sua vontade de
ensinar pelo olhar, pelos gestos, pelo contato afetivo, estabelecendo vínculos
entre ensinante e aprendente.
Como vimos, faz parte da prática do educador, a observação, a escuta e
a fala, pois é através disso, que o educador lança seu desejo para o outro. “É
na fala do educador, no ensinar (intervir, devolver, encaminhar); expressão do
seu desejo, casado com o desejo que foi lido, compreendido pelo educando, que
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ele tece seu ensinar. ” (FREIRE, 2001, p. 11). Assim, nessa relação dialógica e
amorosa, considerando o outro como sujeito, que se faz a educação significativa.
E, para que isso aconteça, é preciso que o professor acompanhe as
práticas de aprendizagens das crianças, fazendo registros, por meio de textos,
fotografias, realizando a observação da trajetória de cada criança e de todo o
grupo, seus avanços e conquistas, oferecendo diferentes possibilidades de
aprendizagens. “Trata-se de reunir elementos para reorganizar tempos, espaços
e situações que garantam os direitos de aprendizagem de todas as crianças.”
(BRASIL, 2016, p. 39).
Desse modo, compreende-se que as crianças bem pequenas aprendem
com o contato afetivo, por meio de um planejamento que respeite suas fases de
desenvolvimento e suas singularidades, manifestadas pelo desejo do educador
de ensinar e aprender, em ação conjunta com a família.
Apropriação da leitura: formação de leitores, criação e contação de
histórias no berçário
É ouvindo histórias que as crianças vivenciam sensações muito
importantes para o seu desenvolvimento. Maravilhar-se nesse mundo de
descobertas é uma experiência mágica para seu imaginário, provocadas pelas
narrativas dos livros infantis, que precisam ser proporcionadas no ambiente
escolar, desde bem pequenos, e no meio familiar.
Nos primeiros dias de vida, o bebê participa de situações comunicativas
com as pessoas com as quais interage. Uma das primeiras formas de interação
são os movimentos do seu corpo, o sorriso o choro, outros recursos vocais que
ganham sentido com a interpretação do outro. Sucessivamente, as crianças vão
ampliando sua capacidade de comunicação (BRASIL, 2016).
Na Educação Infantil, é importante promover experiências nas quais as
crianças possam falar e ouvir, potencializando sua participação na
cultura oral, pois é na escuta de histórias, na participação em
conversas, nas descrições, nas narrativas elaboradas individualmente
ou em grupo e nas implicações com as múltiplas linguagens que a
criança se constitui ativamente como sujeito singular e pertencente a
um grupo social. (BRASIL, 2016, p. 42).
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A primeira forma de leitura da criança, de acordo com Debus (2006), é o
contato físico com os elementos que constituem o livro, o tipo de material –
plástico ou papel, textura, a extensão de páginas, o colorido das ilustrações.
Estas experiências podem acontecer com crianças desde os primeiros dias de
vida, quando aproximamos os bebês dos livros de plásticos, papeis, papelão,
borracha, dentre outros. Ou seja, este contato inicial com os livros, ocupa um
papel próximo ao do brinquedo.
Desde os primeiros anos de vida, é necessário que as crianças tenham
contato com livros como têm contato com os brinquedos. É importante que
possam tocar nos livros com mãos e pés, que possam ver, levá-los à boca, para
que os livros comecem a fazer parte do cotidiano. Inicialmente como relação
lúdica, a criança precisa gostar dos livros e, posteriormente, em decorrência
disso, desenvolverá uma relação estreita, pela experiência que vai adquirir com
ele.
Parreiras (2009, p. 30) descreve que:
Se por um lado, a relação com os brinquedos se dá com o próprio
desenvolvimento das crianças, assim pode acontecer com o livro
também: mais tarde, a criança vai se interessar pelas ilustrações, pela
sequência de imagens, não vai rasgar as páginas, nem morder os
cantos dos livros. O livro passa a ser um objeto querido e a leitura vai
entrar naturalmente em sua vida, permitindo-lhe, cada vez mais,
brincar, participar, partilhar [...].

São estas caminhadas das crianças com estes livros coloridos e cheios
de vida e imagens, que a criança pequena iniciará suas leituras e se constituirá
como leitora. Através deste contato, elas descobrem que o livro pode divertir,
emocionar, causar medo, alegria, angústia (KAERCHER, 2001).
Sendo assim, o primeiro contato das crianças bem pequenas com a leitura
é feito oralmente mediada pelo adulto, mães, pais, avós ou professores,
contando contos, histórias inventadas, poemas sonoros, cantigas, durante as
tardes, noites chuvosas, antes de dormir; ou seja, a participação do adulto nessa
iniciação, é fundamental. (ABRAMOVICH, 1997).
As crianças bem pequenas estão afoitas para desvendar o mundo a sua
volta; escutam, perguntam, exploram. Os livros ou a contação de histórias,
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prendem pela narrativa, pela expectativa. Nesse sentido, Abramovich (1997, p.
16), ressalta “Ah, como é importante para a formação de qualquer criança ouvir
muitas, muitas histórias... Escutá-las é o início da aprendizagem para ser um
leitor, e ser um leitor é ter um caminho absolutamente infinito de descobertas e
compreensão de mundo.”
Sobre isso, Brasil (2016, p. 42), comenta também que: “As experiências
com a literatura infantil, propostas pelo educador, mediador entre os textos e as
crianças, contribuem para o desenvolvimento do gosto pela leitura, do estímulo
à imaginação e da ampliação do conhecimento de mundo.” Vale acrescentar,
ainda, que, de acordo com o Referencial Curricular Nacional para Educação
Infantil (1998, p. 141), “Ouvir um texto já é uma forma de leitura”, sendo esta,
uma das primeiras formas de leitura de crianças bem pequenas, mediada pelo
professor no cotidiano da Educação Infantil.
De acordo com isso, uma das funções do professor, enquanto mediador
entre o texto e a criança, é contar histórias, pois é através delas, que contribuirá
para o desenvolvimento do gosto da criança pela leitura, o estímulo à
imaginação, a criatividade e ampliação de conhecimento de mundo.
É também suscitar o imaginário, é ter a curiosidade respondida em
relação a tantas perguntas, é encontrar outras ideias para solucionar
questões (como as personagens fizeram...). É uma possibilidade de
descobrir o mundo imenso dos conflitos, dos impasses, das soluções
que todos vivemos e atravessamos – dum jeito ou de outro – através
dos problemas que vão sendo defrontados [...]. (ABRAMOVICH, 1997,
p. 17).

As experiências que o professor oferece com os livros e contações de
histórias, desde a exploração do livro e de imagens até o folhear das páginas,
Parreiras (2009, p. 28), assim define: “Tudo isso é como o abrir da cortina no
teatro e o acender dos refletores para começar a peça.” Isso é, um processo que
ocorre individualmente, de livro para livro, de leitor para leitor. E na Educação
Infantil, há um espaço fértil para inventar e reinventar a literatura.
Desde bem pequenas as crianças se constituem como sujeitos através das
referências do adulto. Dessa forma, cada adulto que cerca a criança tem uma
função importantíssima. Cabe a todos colaborar com o processo de aquisição
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da leitura com suas experiências, motivações e, principalmente, com a presença
ativa na vida da criança, pois “Aquilo que o adulto faz é sempre o maior exemplo
para a criança. ” (PARREIRAS, 2009, p. 43).
Este é um ponto crucial: para formar crianças que gostem de ler e viajar
na leitura e na literatura uma possibilidade de divertimento e
aprendizagem precisamos ter, nós adultos, uma relação especial com
a literatura e leitura: precisamos gostar de ler, ler com alegria, por
diversão; brigando com o texto, discordando, desejando mudar o final
da história, enfim, costurando cada leitura, como um retalho colorido,
à grande colcha de retalhos – colorida, significativa – que é a nossa
história de leitura. (KAERCHER, 2001, p. 83).

Criar momentos de leituras livres em que as crianças possam explorar
livros, em que o professor faça leituras e ter o professor como modelo, é
fundamental para elas: “[...] O professor que lê histórias, que tem boa e
prazerosa relação com a leitura e gosta verdadeiramente de ler, tem um papel
fundamental: o de modelo para as crianças.” (BRASIL, 1998, p. 144).
Fica evidente neste capítulo, que vivenciar experiências significativas
acerca da leitura, desde bebês é muito importante, pois a criança entra em
contato com as diversas formas de leitura pela mediação dos adultos. Na
Educação Infantil, as crianças bem pequenas podem desenvolver sua
imaginação e criatividade por meio da escuta literária e ainda tornarem-se
leitores desejosos de livros e bons contadores de histórias.
O ensinar e o aprender histórias, que gerou um livro!
A Psicopedagogia entende o sujeito como ensinante e aprendente, não
discriminando faixa etária, classe social ou cultura do sujeito. Desse modo, ao
planejar e projetar o ensino para as crianças bem pequenas, reflete-se sobre
como contribuir com conhecimentos para esse segmento da educação, levando
em consideração que são sujeitos com especificidades, histórias familiares, e
contextos culturais e sociais diferenciados.
O cotidiano das crianças bem pequenas na creche, é permeado por
rotinas. No início do ano ainda ocorrem choros, birras, sonos em momentos
diferentes. Algumas crianças usam fralda outras não e cada uma delas está
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habituada com a rotina da sua casa. Esse período de adaptação é muito
importante, inicia-se uma relação de respeito e segurança. Os vínculos vão
sendo construídos.
Como citado, os sujeitos dessa pesquisa, são crianças bem pequenas,
com a faixa etária de um ano e meio a dois anos de idade. Nessa turma, há seis
meninos e sete meninas. O projeto “Aromas” foi proposto pela coordenação
pedagógica, entrelaçado ao projeto de Sustentabilidade do Centro Educacional
Balão Mágico. Como compreende-se que nessa fase de desenvolvimento as
crianças precisam agir sobre os objetos e desenvolver suas potencialidades
sensitivas de tato, olfato, visão, e outros, objetivou-se explorar e descobrir as
propriedades de objetos e materiais no cotidiano da creche.
O projeto Aromas, foi inspirado em um projeto realizado pela Empresa de
Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina (EPAGRI), realizado
em escolas de Ensino Fundamental. O desafio foi desenvolvê-lo na creche, com
crianças tão pequenas. O projeto almejou a exploração de diversos tipos de chás
e canteiros, aconteceu durante as tardes dos meses de abril e maio. O que esse
projeto tem de relação com a contação de histórias? Todas as tardes, depois de
explorados os chás, das mais diversas formas e saborearem, o aroma se
espalhava pela sala e as crianças se dirigiam ao tatame, para ouvir histórias.
Sobre isso, Abramovich (1997), ressalta que é necessário ouvir histórias,
e que as histórias podem encaminhar para descobertas e entendimento de
mundo.
O momento “Chá com histórias”, como foi denominado um dos espaços
de aprendizagem do projeto, contou com as histórias, “O Trenzinho de Nicolau”
e “As Coisas que eu Gosto”, de Ruth Rocha, “O Homem que Amava caixas” de
Stephem Michael king, o poema “As borboletas” de Vinícius de Morais, além de
cantigas de roda, exploração de livros de pano, plástico e de papel.
Foi por meio destas experiências, ou seja, do contato com os livros e
diferentes narrativas infantis, contadas e/ou lidas, que os livros se entrelaçaram
com os chás. Os processos de ensino e aprendizagem foram além do
desenvolvimento dos sentidos, da imaginação e da criatividade, instalou-se na
turma, uma rotina significativa de encanto pela literatura, aliado às práticas
pedagógicas propostas pelo projeto.
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Nesta direção, Argenti e Escott apud Escott (2001), acreditam que é
preciso proporcionar às crianças experiências pedagógicas de acordo com suas
necessidades, considerando que cada uma delas é um ser único, respeitando a
descoberta e o prazer, sem colocar em risco sua aprendizagem.
Ao longo das atividades elaboradas, foram feitos registros fotográficos e
registros sobre o envolvimento de todos os participantes deste processo,
ensinantes e aprendentes.

“Trata-se de reunir elementos para reorganizar

tempos, espaços e situações que garantam os direitos de aprendizagem de
todas as crianças.” (BRASIL, 2016, p. 39).
Com todos estes registros, surgiu a ideia de criar o livro “A Aventura
Começa Neste Grande Balão”. O livro, conta de maneira lúdica, o processo que
foi desenvolvido, onde teve protagonismo e encantamento. Após a montagem
do livro, ele foi apresentado às crianças, enquanto elas tomavam um delicioso
chá. Neste momento elas tiveram a oportunidade de explorar as folhas, texturas,
imagens, as cores, se reconheceram no livro e identificaram seus colegas nas
fotos, uma vez que todos estavam participando efetivamente do projeto.
Debus (2006), defende que, é por meio destas práticas, do contato com
os livros, e com os diferentes materiais que os constituem, plástico, papel ou
pano e através das ilustrações, que acontece a primeira forma de leitura. Estas
experiências podem acontecer com crianças desde os primeiros dias de vida,
quando aproximamos os bebês dos livros de plásticos, papeis, papelão ou
borracha. Ou seja, este contato inicial com os livros, ocupa um papel próximo ao
do brinquedo.
Em uma reunião com pais, o livro foi lido e os mesmos encantaram-se.
Eles foram presenteados com um exemplar e avaliaram o projeto como
significativo para eles e para as crianças. A Base Nacional Comum Curricular
(2016), defende que, para garantir de fato a aprendizagem e desenvolvimento
pleno das crianças, é essencial compartilhar vivências como estas, entre família
e instituição de Educação infantil.
Nesse projeto, as crianças aprenderam e ensinaram. A professora
acreditou na proposta, e considerou as crianças como protagonistas, atribuindolhes ainda a coautoria de um livro. A literatura precisa fazer parte das tardes
ensolaradas ou chuvosas das crianças bem pequenas, e sim: a mediação do

1214

professor com as intencionalidades pedagógicas pode dialogar, sem
“pedagogizar” as histórias.
Conclusão
A Educação Infantil proporciona espaços onde o cuidar e o educar
caminham juntos. Nesta direção, com esta proposta de uma pedagogia crítica,
as atividades devem atender as necessidades das crianças, oferecendo-lhes o
protagonismo.
Com vivências e experiências investigativas, a criança se coloca como
coautora das propostas educativas. Desse modo, por meio da contação de
histórias e das diferentes estratégias das narrativas, elaboradas no cotidiano, as
crianças vão se constituindo como sujeitos singulares e pertencentes a um
grupo, comungando com seus pares e comunidade escolar.
Propor atividades significativas sobre contação de histórias, exploração
de livros, se faz necessário, pois são estas experiências que desenvolvem na
criança a imaginação e criatividade, sendo também o processo inicial de
formação de leitor. Lembrando que, nesta fase do desenvolvimento, de crianças
bem pequenas, a educação escolar precisa estar vinculada com a família, para
que assim, seja garantido o desenvolvimento pleno delas.
Os objetivos propostos no artigo foram respondidos, sendo que a
contação de histórias proporcionou momentos de ensino e aprendizagem de
maneira prazerosa, onde o vínculo com professoras e seus pares, se
estabeleceu. O ensinar e o aprender perpassaram as tardes de chá, os
canteiros, os cheiros e as texturas. As crianças tornaram-se mais atentas e
observadoras.
Conclui-se, portanto, que para garantir aprendizagens significativas de
crianças bem pequenas, é necessário oferecer a elas, muitos livros e situações
de interação com eles. Considerando cada criança como sujeito único, é
importante criar espaços que favoreçam seu desenvolvimento, respeitem suas
descobertas e o desejo de aprender. É igualmente importante que estes
momentos sejam compartilhados entre a instituição e as famílias.
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OS TEXTOS NARRATIVOS ORAIS: A SELEÇÃO DO REPERTÓRIO NA
PRÁTICA DE CONTAR HISTÓRIAS
Ane Carolina Randig
(UFSCar)
Maria Iolanda Monteiro
(UFSCar)
Introdução
Este trabalho é parte de uma pesquisa de doutorado que está sendo
realizada no Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE) da
Universidade

Federal

de

São

Carlos

(UFSCar).

Nesta

comunicação

apresentaremos uma das etapas da pesquisa na qual realizamos um estudo
sobre alguns gêneros narrativos que têm origem na tradição oral. A relevância
social da narrativa oral, cujas finalidades mudam com as circunstâncias, gerou
muitas maneiras de contar uma história. Isso criou vários gêneros como o conto
(de fadas, maravilhoso), as fábulas, as parábolas, as lendas, os mitos, cordéis,
compreendidos pela autora Cléo Busatto como “(...) filhos do mesmo pai”
(BUSATTO, 2012, p.29).
Além disso, esse aprofundamento teórico sobre a natureza dos gêneros
narrativos orais poderá auxiliar no processo de busca e seleção de repertórios
de histórias dos profissionais que se utilizam da arte de contar histórias em suas
práticas docentes.
O professor(a), especificamente do Ensino Fundamental, tem contato
com diversas possibilidades de integrar a literatura em sua aula. Entretanto,
diante a variedade de histórias e gêneros literários em circulação, perguntamonos: como ocorre o processo de busca por histórias que sejam significativas às
intencionalidades almejadas durante a atividade de escuta de histórias? Assim,
o que nos interessa neste percurso investigativo – em que nos propomos a
realizar uma revisão teórica/bibliográfica (LÜDKE; ANDRÉ, 1986) sobre os
estudos que versam sobre esse tema – é compreender como ocorre o processo
de busca e seleção do repertório de histórias que pertencem aos gêneros que
têm origem na oralidade.
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Portanto, este trabalho tem como objetivo central realizar um estudo
teórico-bibliográfico

sobre

alguns

dos

gêneros

narrativos

orais,

suas

características e diferenças para que seja possível uma compreensão mais
ampla de suas potencialidades educativas. Após esse processo (teorização), o
importante é deixar-se guiar por histórias que façam sentindo (intuição/coração)
para quem as conta. Assim, ao percorrer esse trajeto em que desejamos o
encontro com histórias literárias significativas, lançamos mão de uma
abordagem “teórico-poética” (MACHADO, 2015, p.11).
Dessa forma, reformulamos a nossa primeira questão: seria possível
haver uma complementaridade entre teoria e poesia no processo de
criação/busca do educador(a) na preparação de suas aulas/projetos e
manifestações em que se tem como objetivo a narração de uma história? É esta
questão que impulsiona o nosso percurso investigativo no trabalho aqui
proposto.
O embasamento teórico da pesquisa respaldou-se principalmente nas
postulações de Bruno Bettelheim; Câmara Cascudo; Cecília Meireles; Cléo
Busatto; Gislayne Avelar Mattos; Nelly Novaes Coelho; Paul Zumthor; Regina
Machado; Regina Zilberman. Além disso, buscamos articular esse estudo
bibliográfico a uma reflexão teórica sobre as orientações dispostas nos
documentos oficiais, como Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), e na
Nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
Da literatura oral à escrita
A arte de contar histórias é uma prática muito antiga e de enorme
relevância para a História da humanidade. E, por meio desta prática, se
perpetuou a literatura oral, comunicando de povo a povo, geração a geração, as
experiências compreendidas como indispensáveis à vida. Documentos atestam
que antes mesmo da invenção da escrita já havia o costume de utilizar o conto
oral como instrumento de transmissão de conhecimento (BUSATTO, 2012;
PATRINI, 2005).
O escritor e pesquisador Câmara Cascudo denomina “escritores verbais”
aqueles que, por meio da voz persistem, de geração em geração, em ressuscitar
na fórmula viva do processo oral tudo aquilo que não dever ser esquecido.
Cascudo (1984) apresenta o conceito literatura oral dentro de sua obra,
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publicada pela primeira vez em 1952, intitulada “Literatura oral no Brasil”.
Segundo o autor, a denominação literatura oral é de 1881, e foi criada pelo
folclorista francês Paul Sébillot.
Essa literatura oral, “que seria limitada aos provérbios, adivinhações,
contos, frases feitas, orações, cantos, ampliou-se alcançando horizontes
maiores. Sua característica é a persistência pela oralidade” (CASCUDO, 1984,
p.23). Assim, esses exemplos apresentados por Cascudo remetem a toda uma
tradição popular expressa pela literatura oral e vivida por ela. De acordo com o
autor: “Entende-se por tradição, traditio, tradere, entregar, transmitir, passar
adiante, o processo divulgativo do conhecimento popular ágrafo” (CASCUDO,
1984, p. 29, grifo nosso).
Entretanto, podemos nos perguntar: o que assegurou a perpetuação
dessa literatura ao longo do tempo? Segundo Câmara Cascudo, duas fontes
contínuas mantêm a sua persistência cultural: uma é exclusivamente a
transmissão oral e a outra é a reimpressão de livros que vieram, principalmente,
de Portugal e da Espanha. Com o registro verbal escrito, as histórias de outros
tempos e contextos são absorvidas pela tradição local e assimiladas nas
poéticas presentes nas mais diversas recriações de contos, fábulas, cordéis –
para serem cantados ou declamados –, entre outros. Sobre isto, Paul Zumthor
(1993) chama a atenção para uma espécie de nomadismo presente nos textos
de tradição. De acordo com esse autor, há um amplo processo de movência que
projeta os textos e estabelece entre eles laços de intervocalidade e de
intertextualidade.
Quando se pensa em obras monumentais como Mil e uma noites e
Pantchatantra (narrativas clássicas e anônimas que reúnem várias histórias
coletadas da oralidade) e muitas outras histórias, que salvaram do esquecimento
inúmeros relatos, lendas, histórias, fábulas, canções, provérbios, podemos
entender a dimensão e a importância desses narradores anônimos que, “com
disciplina da sua memória e das suas palavras, salvaram do esquecimento uma
boa parte da educação da humanidade”. (MEIRELES, 2016, p. 30).
Certa vez, o Ocidente resolveu repetir essa lição, por escrito. Foi então
que alguns estudiosos e escritores coligiram narrativas que foram encontradas
ainda sob a forma oral. Pode-se dizer que o interesse, neste contexto, pelo conto
popular, surgiu no século XVII, mais precisamente em 1697, quando Charles
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Perrault publicou alguns contos franceses. Na Alemanha, no século XIX, novos
contos e adaptações surgiram a partir da coleta realizada pelos irmãos Grimm.
No cenário brasileiro “os primeiros registros impressos das manifestações
poéticas da voz narrativa vão aparecer na segunda metade do século XIX”
(ALMEIDA; QUEIROZ, 2004, p.11). O estudo intelectual sobre contos populares
teve como precursor Celso de Magalhães seguido pelo pesquisador Couto de
Magalhães. Distinguem-se também Silvio Romero, Lindolfo Gomes e Câmara
Cascudo. Muitos deles foram os responsáveis em resgatar, registrar e até
mesmo recriar, em forma de texto escrito, inúmeras histórias que corriam de
“boca a boca”. Importante destacar que esse movimento de recolha continua.
Muitos pesquisadores e escritores dedicam-se ao resgate de narrativas orais na
atualidade.
Mesmo com a conquista da imprensa e a reprodução em massa dos
livros, o ofício do contador de história urbano não foi inutilizado, muito pelo
contrário, esse arsenal de histórias que se tem à disposição, está aí para
potencializar e enriquecer ainda mais o seu trabalho.
Características estilísticas da literatura primordial
O teórico André Jolles, no livro Formas Simples (1976), busca definir uma
possível função para o conto tradicional dentro da produção literária. Para esse
autor:
(...) são consideradas formas simples determinadas narrativas que, há
milênios, surgiram anonimamente e passaram a circular entre os povos
da Antiguidade, transformando-se com o tempo no que hoje
conhecemos como tradição popular”.(COELHO, 2000, p. 164).

Jolles pesquisou a saga, as fábulas, o mito, a advinha, o ditado popular,
o conto, as lendas, entre outros gêneros, que se “produzem na linguagem e que
emanam de um labor da própria língua, sem intervenção, por assim dizer de um
poeta”. (MACHADO, 2015, p.199). Dessa forma, entendemos por narrativas
primordiais aquelas “que o tempo transformou em narrativas populares e que a
literatura infantil acabou de transformar em obras clássicas do gênero”
(COELHO, 2000, p. 94).
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Para definir a forma narrativa do conto, Jolles (1976) investigou a
expressão essencial captada pelos irmãos Grimm no conto popular, algo
presente nessa forma como o “fundo” que pode manter-se, mesmo sendo o
conto narrado de diversas maneiras (com as diversas recriações). Esse “fundo”
seria a forma simples do conto. Segundo o autor as características essenciais
da forma conto seriam o maravilhoso e a ação fora do tempo e do espaço
conhecidos.
Nas interpretações de vários outros autores, ao longo do século XX,
apareceram outras funções para as narrativas populares. Segundo a psicologia,
por exemplo, o fato de uma história ser um mito ou um conto de fadas acarreta
expressivas diferenças. Para Bruno Bettelheim (apud BUSATTO, 2012), algo
que destaca esta distinção seria o fato de que o conto de fadas é uma história,
que por possuir um final feliz, consola e suaviza as pressões internas existentes
nas crianças, ao passo que o mito, trágico e complexo, está mais próximo à alma
do adulto. Dessa forma, o conto de fadas oferece à criança benefícios que o mito
não possibilitaria, pois este aciona certos conteúdos que a criança ainda não
consegue lidar. Como diz Campbell “Um conto de fada é o mito para a criança.
Há mitos certos para cada etapa da vida.” (CAMPBELL apud BUSATTO, 2012,
p. 30). Para a nossa discussão, abordaremos apenas as características dos
gêneros conto, fábula, mito e lenda.
Conto maravilhoso x Conto de fadas
A forma narrativa conto, desde que surgiu e se desenvolveu, se diferencia
em “maravilhoso” e “de fadas”. Apesar de díspares em sua problemática
principal, os contos de fadas (existencial, realização interior pelo amor) e os
contos maravilhosos (social, realização das personagens pela fortuna material)
possuem estruturas narrativas iguais, cujo padrão foi determinado por Wladimir
Propp (2006) em sua obra Morfologia do Conto Maravilhoso.
Da estrutura proposta por esse autor, é possível retirarmos cinco
invariantes sempre existentes nos contos em questão: aspiração (desígnio);
viagem, obstáculos (ou desafios), mediação auxiliar (mágica) e conquista do
objeto (final feliz). As invariantes se multiplicam por ilimitadas variantes que
respondem pela riqueza dessa forma narrativa (COELHO, 2000).
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Para ilustrar como funcionam as invariantes e variantes na estrutura de
um conto, criamos um quadro. Adotamos como exemplo o conto maravilhoso
“As três penas” dos irmãos Grimm.
Quadro 1 – Elementos invariantes e variantes.
Invariantes

Variantes

1. Desígnio

1. Herdar a coroa

2. Viagem

2. O rei sopra as penas para o ar para

3. Desafio ou obstáculo

definir os destinos/direções

4. Mediação natural

3. As provas impostas pelo rei

5. Conquista do objetivo

4. Sapa gorda
5. Bobalhão herda o trono

Fonte: autoras deste trabalho

O maravilhoso, na forma de circunstâncias que acontecem fora do tempo
e o espaço conhecido ou em local incerto ou indeterminado (que também ocorre
em outras formas da literatura primordial), pode se mostrar por vários aspectos
como o metafórico/simbólico; satírico; científico; popular ou folclórico; fabular. Na
aurora dos tempos, o maravilhoso foi a fonte misteriosa e singular em que surgiu
a literatura.
A forma desse conto tem origens nas narrativas orientais, disseminadas
pelos mouros e cujo melhor exemplo é a coletânea “As mil e umas noites”. O
núcleo da narrativa é sempre de natureza material/social/sensorial (a busca de
riquezas; a satisfação do corpo; a conquista do poder, etc), como as que ocorrem
em Aladim e a Lâmpada maravilhosa; Os músicos de Bremen, O gato de Botas
etc. (COELHO, 2000, p.159).
O conto de fadas tem natureza espiritual/ética/existencial. Surgiu com os
celtas, com heróis e heroínas, cujas aventuras estavam atreladas ao
sobrenatural, ao mistério do pós-morte e objetivavam a satisfação interior do ser
humano. Por isso a presença da fada, cujo nome provém do latim fatum que tem
o significado de destino. (COELHO, 2000).
Conforme a tradição, as fadas são seres fantásticos com virtudes
positivas e poderes sobre-humanos que intervêm na vida dos homens para
ajudá-los. A real origem perdeu-se no tempo. O que sabemos é que esses seres
místicos apareceram quando o pensamento mágico predominava na
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humanidade. Restrito pela materialidade de seu corpo e do mundo em que vive
é natural que o homem almeje um auxílio mágico. Para a efetivação dos seus
anseios sempre houve os mediadores (fadas, talismã, varinhas) e opositores
(gigantes, bruxas, feiticeiros) (COELHO, 2000).
O mito
O mito nos aproxima daquele elemento divino que designamos de
espírito, fonte, origem. As características fundamentais do mito assinalam para
a qualidade do herói mitológico. Ele possui um nome, tem uma origem
determinada, uma natureza complexa, está sujeito a enganos e acertos. Sua
jornada é cheia de provas que um mortal jamais cumpriria. É auxiliado pelos
deuses e tem a raiva de outros. Por isso, sua jornada é parecida com caminho
do homem na procura pelo conhecimento (BUSATTO, 2012).
Os mitos se diferenciam das fábulas e lendas, pois estas falam da
realidade externa, possuem uma atitude pragmática, ao passo que aqueles
falam de e para o que está dentro (realidade interna), o que nos mostra que o
mito possui implicações na trajetória do homem moderno e seus efeitos sobre a
formação do ser humano
A fábula
As fábulas, também conhecidas como contos admonitórios por fazerem
previsões às vezes de maneira ameaçadora, indicam qual a atitude a ser tomada
diante de uma situação. É uma narrativa com uma máxima moral, diferente do
conto de fadas, que sem infligir moral consente que os sujeitos tomem ou não
as decisões. As fábulas nos mostram como podemos melhorar nossas atitudes
e nossa convivência social, a partir de exemplos de outros seres, geralmente
animais que falam e se comportam como humanos (BUSATTO, 2012). Dessa
forma, essa narrativa nos diverte dizendo exatamente o que fazer e adverte-nos
se não fizermos a coisa certa.
Distinto dos contos de fada, as fábulas não usam de uma linguagem
simbólica, universal, atemporal e podem se tornar obsoletas, pois por vezes
ensinam e advertem coisas referentes à sociedade da época em que foram
criadas. Hoje, o mesmo conselho dado por uma fábula pode estar ultrapassado.
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A lenda
As lendas são histórias preservadas na cultura popular como eventos
prováveis de ter acontecido, talvez de uma forma bem parecida com a realidade.
Foram inicialmente transmitidos no “boca a boca” e tentam explicar questões que
pela razão não seriam explicadas.
Esse gênero se desenvolve ao redor de personagens históricos e
religiosos. É nas lendas que descobrimos contos que falam de assuntos
cotidianos de um povo. A imaginação humana se encarrega de encontrar uma
explicação para as coisas fora da razão.
Portanto, contos de fadas, mitos, fábulas ou lendas, não importa o quanto
sejam diferente, todos são “filhos do mesmo pai” (BUSATTO, 2012, p. 29). Suas
origens são únicas: a imaginação popular que é parte dessa literatura primordial
que permanece atraindo ouvintes/leitores.
Os textos narrativos orais no contexto pedagógico
O estudo e o debate sobre a importância e adequação da narrativa e dos
contos orais, conjugado à prática de contação de histórias para crianças, vêm
perdurando ao longo do tempo. É assunto de interesse de vários profissionais,
dentre os quais: professores, bibliotecários, psicólogos, especialistas em
educação, como também entre artistas que trabalham com espetáculos infantojuvenis. E, todos os envolvidos concordam sobre a sua relevância e sua ação
determinante no desenvolvimento emocional da criança. Como afirma a arteeducadora Regina Machado (2015, p.12) “neste ato de aprender, as formulações
se tornam significativas a partir da experiência conjunta do pensamento e
encontro de imagens poéticas pessoais despertadas pelo contato com formas
artísticas”.
Não se pode ignorar que nas sociedades de tradição oral a palavra
sempre teve um lugar central na educação. No entanto, hoje, pensar o conto de
tradição oral, essa arte primitiva de dizer, como instrumento de trabalho na área
de Linguagens, configura-se como um ato de resistência, pois, nascemos e
crescemos na cultura escrita e já fomos fortemente influenciados também pela
oralidade secundária, que usa suportes mecânicos para difusão da voz e
imagem (MATOS, 2014).
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Diante o exposto, percebemos que é inegável o caráter utilitário da
literatura oral, sobretudo pelo fato desta se destinar a um leitor especial, a seres
em formação, isto é, passando por um processo de aprendizagem inicial da vida.
Por isso reconhecemos o caráter pedagógico que é inerente à sua matéria. No
entanto, aquilo que não divertir, emocionar ou interessar ao pequeno leitor,
segundo Coelho (2000), também não poderá transmitir-lhe nenhuma experiência
significativa e duradoura.
Nesse sentido, importa-nos neste trabalho lançar um olhar tanto para a
literatura oral quanto para a prática de contar histórias não somente como um
processo de aquisição de conhecimento, mas também como uma experiência
de criação e fruição estética. Portanto, é a partir da concepção artística e estética
da arte de contar histórias que compreendemos o papel relevante da literatura
infantil na escola.
De acordo com Zilberman (2003), pensar no uso da literatura infantil
nesse espaço específico significa valorizar desde a infância o convívio da criança
com o texto artístico, distanciando assim essa prática de uma concepção literária
estritamente pedagógica. Para a autora, o texto literário tem sido introduzido nas
escolas sob um olhar estritamente didático, denominado por ela como sujeição
da arte ao ensino.
No entanto, para que se converta essa realidade, Zilberman (2003)
defende que, durante a pesquisa do repertório, é necessário, considerar a
qualidade estética dos livros infantis. Visto que “a literatura infantil atinge o
estatuto de arte literária e se distancia de sua origem comprometida com a
pedagogia, quando apresenta textos de valor artístico a seus pequenos leitores”
(ZILBERMAN, 2003, p. 26).
Atualmente, a Nova Base Comum Curricular – BNCC (BRASIL, 2018), no
componente curricular Língua Portuguesa (área Linguagens), anos iniciais do
Ensino Fundamental, organiza-se por campos de atuação, sendo um deles o
campo artístico literário. Este é compreendido como “campo de atuação relativo
à participação em situações de leitura, fruição e produção de textos literários e
artísticos, representativos da diversidade cultural e linguística, que favoreçam
experiências estéticas” (BRASIL, 2018, p. 96).

1225

No âmbito do Campo artístico-literário, trata-se de possibilitar o contato
com as manifestações artísticas em geral, e, de forma particular e
especial, com a arte literária e de oferecer as condições para que se
possa reconhecer, valorizar e fruir essas manifestações. Está em jogo
a continuidade da formação do leitor literário, com especial destaque
para o desenvolvimento da fruição, de modo a evidenciar a condição
estética desse tipo de leitura e de escrita. (BRASIL, 2018, p.138).

É nesse campo de atuação que aparece a prática de linguagem de
“oralidade”, juntamente com o objeto de conhecimento “contagem de histórias”.
Para esse objeto de conhecimento, a BNCC estipula uma única habilidade a ser
trabalhada em todos os anos do ensino fundamental, anos inicias: “(EF15LP19)
Recontar oralmente, com e sem apoio de imagem, textos literários lidos pelo
professor” (BRASIL, 2018, p. 97).
Outro aspecto a ser considerado é que por meio dos contos pode-se
“valorizar as diferenças entre os grupos étnicos, culturais e religiosos e introduzir
conceitos éticos” (BUSATTO, 2012, p.37). Além disso, os contos podem servir
como elemento integrador de um trabalho que privilegie várias áreas de
conhecimento por meio de projetos interdisciplinares.
Ao divulgar os Parâmetros Curriculares Nacionais em 1998 (BRASIL,
1998), o MEC oficializou a pesquisa e endossou a importância da diversidade
cultural. Essa discussão continua na Nova Base Comum Curricular – BNCC
(BRASIL, 2018):
Reconhecendo o conto e as marcar culturais e míticas que ele carrega,
estaremos reconhecendo as suas marcas regionais e, assim, asseguramos o
espaço que ele deve ocupar globalmente. Estes contos possibilitam enxergar as
etnias e suas diferenças e com isso a diversidade ganha o relevo que ela deve
ter, ampliando os nossos conhecimentos e a nossa percepção diante do mundo.
Ademais, contribui com a expansão da nossa consciência ética e estética
(BUSATTO, 2012). Ainda nesse sentido, Meireles (2016) ressalta que “Se cada
um conhecer bem a herança tradicional do seu povo, é certo que admirará com
a semelhança que encontra, confrontando-a com a dos outros povos”
(MEIRELES, 2016, p.46).
O acervo de literatura oral brasileira, por exemplo, é considerado um
patrimônio de cultura e sabedoria legado pelas tantas etnias responsáveis pela
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formação da nossa nação. No entanto, sabe-se que conto de literatura oral não
recebe a devida atenção que ele merece. Muitas vezes, mitos e lendas são
trabalhados apenas em datas específicas, no intuito de ressaltar apenas o
caráter folclórico dessas narrativas. Esse reducionismo também fica evidente
nos manuais didáticos de Língua Portuguesa.
Portanto, ao privilegiarmos narrativas que representam outros povos e
culturas, além de estarmos contribuindo para que a diversidade cultural se torne
um fato, também daremos à criança “a oportunidade de conhecer um
determinado povo, com seus valores e costumes por meio de um olhar poético
que ele lança para a sua realidade” (BUSATTO, p.38, 2012).
Estabelecidos os fatores básicos que constituem a matéria narrativa em
geral, e a importância dessas narrativas no contexto escolar, coloca-se uma
nova questão: a da diversificação de cada um desses fatores e, em especial, a
literatura destinada aos pequenos leitores. Vimos que há diferentes gêneros em
circulação e cada um possui temas e características bem peculiares.
Assim sendo, diante a diversidade de narrativas orais existentes,
perguntamo-nos: será que há formas específicas para os pequenos
ouvintes/leitores? Ou há formas para adultos que se revelam naturalmente
adequadas às crianças? Quais os temas, conflitos, personagens, linguagem,
entre outros aspectos, que poderiam ser ideais para o ouvinte/leitor dos anos
iniciais do ensino fundamental?
Por conseguinte, considerando a heterogeneidade de formas da produção
literária que, através dos tempos, vem sendo consagrada pelos pequenos
leitores, buscaremos apresentar, a seguir, alguns caminhos metodológicos e
teóricos que podem ser eficazes no processo de busca e seleção de repertórios.
Para tanto, o foco de observação recairá sob as narrativas literárias primordiais,
narrativas estas que o tempo transformou em populares e que a literatura infantil
acabou por transformar em obras clássicas do gênero.
O processo de busca e seleção do repertório
Quando Machado (2015) refere-se à intencionalidade do contador no
momento da narração da história, a autora aponta para a importância de um
planejamento prévio, durante e após a contação. Logo, conseguir sintonizar com
esse estado de presença mencionado pela autora significa lançar mão dos
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recursos internos e externos que são mobilizados pelo educador(a)/contador(a)
durante a contação de uma história.
Essas percepções nos ajudam a compreender a importância do processo
de preparação do contador(a)/educador(a). Tanto o conhecimento prévio da
narrativa escolhida, como a voz, o corpo a performance são fundamentais para
que as potencialidades das narrativas cheguem aos ouvintes. A presença, essa
qualidade em que se apresenta o contador por se tratar de uma experiência
sensível, de acordo com Machado, é feita de “intenção; ritmo; técnica” (p.99).
Um bom contador de histórias, guiado pela ação interligada desses três
fatores, exercita habilidades pessoais – recursos internos –
combinadas com amplo repertório de informações disponíveis –
recursos externos –, enquanto vai polindo e conquistando, ao longo de
sua vida, a qualidade da presença. (MACHADO, 2015, p. 99).

O relato sobre a busca individual de aprender a contar histórias pode se
dar de diferentes maneiras. Cada um terá uma experiência única podendo
acertar e errar. Certamente os erros são fundamentais nesse movimento de
lapidação e aperfeiçoamento, pois nos impulsionam a melhorar, sempre. Aliado
à experiência pessoal de cada educador(a), existem algumas diretrizes
apresentadas por autores que se aprofundaram neste tema.
Para Machado (2015), a pesquisa do repertório é um dos fatores
essenciais na preparação geral. Esta etapa envolve visitas a livrarias, bibliotecas
e sebos, busca na internet, leitura e classificação de contos/histórias/livros.
Somado a isso, vale destacar outros critérios como, a observação das
premiações dos livros escolhidos (Jabuti, Cátedra, UNESCO); a quantidade de
edições e a estética dos livros.
Após o processo de busca e leitura do material encontrado – recursos
externos –, o próximo passo seria a classificação. A seguir apresentaremos o
quadro 2, para exemplificar uma das possibilidades de catalogação do material
“garimpado”. Este quadro foi baseado no texto de Machado (2015).
Quadro 2 – Catalogação “informações gerais das histórias”.
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e Solidariedad
e
Amizade

Bondade

Fonte: autoras deste trabalho

Há muitas maneiras de criar um repertório pessoal, contudo, é
fundamental que o educador(a) se dedique ao “garimpo” das histórias. É essa
busca constante que garantirá a ampliação do repertório. Esse processo de
criação é um momento que também mobiliza o uso de recursos internos do
educador/contador, uma vez que propicia o contato entre os mais variados textos
e a sensibilidade leitora e receptora de quem os encontra.
Nesse sentido, após a seleção de histórias que são significativas a quem
pretende contá-la, o estudo do conto se coloca como essencial. Por meio desse
estudo prévio a pessoa investiga a estrutura, o enredo, os temas, os
personagens, exercitando também seus recursos internos e recolhendo
informações de como essa história pede para ser contada.
Outro aspecto – relacionado ao uso dos recursos externos – que a autora
sinaliza como fundamental na etapa de preparação geral é a pesquisa e o
registro de diferentes começos e finais da história. Na sequência, apresentamos
o quadro 3 com algumas sugestões de inícios e finais. Estes foram baseados no
texto de Machado (2015).
Quadro 3 – Catalogação dos “inícios e finais das histórias”.
INÍCIOS

FINAIS
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Era uma vez...

E foram felizes para sempre.

No tempo que não havia tempo...

E o que era vidro quebrou-se.

Num

lugar

que

não

era

lugar E o que era de papel molhou-se

nenhum...
Entrou por uma porta, saiu por outra,
Na

época

em

que

os

animais o rei meu senhor que lhe conte outra.

falavam...
Num tempo tão antigo que poderia ser E foram felizes e comeram perdizes,
agora, num lugar tão distante que só
poderia ser aqui...

não

me

deram

porque

não

quiseram.
Fonte: autoras deste trabalho

Essa catalogação é uma maneira interessante de documentar os diversos
inícios e finais, uma vez que teremos a nossa disposição outras possibilidades
além das clássicas expressões. Além disso, os professores e as crianças podem
inventar maneiras inusitadas de abrir e fechar as narrativas.
Outro aspecto fundamental nesse processo de preparação é a sondagem
do público. Quem serão os receptores/ouvintes da minha história? Conhecer os
interlocutores seria o primeiro passo nesse processo de busca e preparação.
Esse cuidado é basilar, uma vez que nos auxilia a selecionar qual seriam as
histórias e os temas mais interessantes, adequadas para determinada faixaétária, por exemplo, e que podem responder positivamente ao objetivo inicial
estabelecido para a atividade proposta.
Considerações finais
É fato que ninguém pode ensinar uma pessoa a ser uma boa contadora
de história, no entanto, ao mesmo tempo, qualquer pessoa pode aprender a
contar bem uma história. Carregamos a falsa impressão de que para contar uma
história a uma audiência é preciso muita técnica, recursos cênicos, cursos, etc.
Muitos professores, por exemplo, procuram cursos em busca de respostas a
perguntas como: quais histórias devemos contar? Como memorizar uma
história? Qual a faixa-etária mais adequada? Não que as capacitações não
sejam importantes, sim, elas são. Contudo, não podemos perder de vista algo
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elementar que antecede todos esses questionamentos: como podemos nos
preparar para que nós mesmos tenhamos respostas às nossas perguntas?
Portanto, compreendemos que cada professor deve criar seu próprio
percurso. Para tanto, é preciso estar aberto, ter disponibilidade, pois o desejo e
a vontade de aprender e desbravar esse vasto universo das histórias e suas
peculiaridades é primordial nesse processo de procura e criação. Junto a esta
disponibilidade,

estão

relacionadas

outras

questões,

tais

como:

o

amadurecimento teórico do professor sobre o rico universo das narrativas; a sua
relação com a leitura e as histórias; e a insistente prática contínua. Sem dúvida,
há muitos outros aspectos a serem explorados em relação à busca do repertório.
Porém, esse trabalho cumpre o seu objetivo que era o de demonstrar que o
estudo teórico/bibliográfico pode ser muito útil aos professores/contadores que
buscam aperfeiçoar a prática de contar histórias em suas rotinas escolares.
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POR ENTRE AS REDES DE UM FESTIVAL DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS:
AS MÚLTIPLAS VOZES E O CRUZAMENTO DAS LINGUAGENS
ARTÍSTICAS
Sônia Regina Biscaia Veiga
(UEL)
Resumo
Hoje não é possível pensar a ideia da contação de histórias vinda apenas
de uma comunidade narrativa, como em povos ancestrais, mas há entre os
performers artistas da atualidade um novo significado no ator de narrar. A
contemporaneidade traz uma mistura de múltiplos estilos, múltiplas vozes,
múltiplas perspectivas do fazer artístico e poético. Quando falamos em um
festival de contadores de histórias é preciso compreender uma ideia de rede
entre as manifestações oriundas da palavra, com outros grupos e linguagens,
como música, teatro, artes visuais, fotografia e literatura. E esses artistas
estabelecem dentro dessa rede, conexões com a proposta de afetar o outro. E o
público se deixa ou não afetar, cada um a seu modo. Então se há ou não uma
relação ou que tipo de relação é esta que se estabelece, é o que vai produzir a
obra em si. Ela também se faz na recepção do público. Hampâté Bâ (2015) diz
que africanos quando viajando para outros continentes viam grandes festivais
de oralidade com vários contadores de histórias participando, achavam uma
verdadeira excentricidade. Não entendiam que se cobre um valor, que se pague
um prêmio por algo que faz parte do patrimônio comum, como a palavra dita.
Trazendo isso para uma realidade do aqui e do agora, um festival se faz
importante não somente pela valorização do profissional da contação de
histórias, como se torna também uma necessidade. Em um mundo ocidental
urbano em que a palavra e a experiência do coletivo vêm perdendo seu valor,
entender o fazer poliartístico de uma rede formada em um festival possui grande
significação no processo de retomada da humanidade e ainda do entendimento
do surgimento de uma nova maneira de se produzir poesia. Para abordar tal
rede, vamos aqui analisar o ECOH – Encontro de Contadores de Histórias de
Londrina/PR.
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Palavras-chave: Hibridismo de linguagens; poéticas orais, festival de
contadores de histórias.
Introdução
Você conta as histórias que te habitam.
Toumani Kouyaté (griot djéli)

Quando pensamos em contação de histórias hoje, é possível perceber
que há distintas possibilidades sobre o que é esta prática. Existe a contação que
tem seu suporte na literatura, com um objetivo de incentivo à leitura, muito
comum em bibliotecas, livrarias e salas de aula. Também há os contadores que
retiram suas narrativas da oralidade, com a ideia de transmissão de uma cultura
oral, possibilitando a ampliação de repertório de imagens, de ideias, de
possibilidades e de compreensão de uma forma diferente daquela de quando a
gente lê ou ouve uma história vinda da literatura. E há ainda os narradores que
transmitem a força de sua comunidade que carrega uma relação de cultura oral
primária, utilizando-se das histórias e da voz poética como perpetuação de um
conhecimento.
Como comunidade oral primária, Ong (1998) define como sendo “a das
pessoas que desconhecem inteiramente a escrita” (p.14). Pensando na
contemporaneidade, já quase não existem comunidades orais primárias em seu
sentido literal, porque não há hoje no mundo quem desconheça que a escrita
exista e, por mais que não a utilize, já sofreram algum tipo de efeito por meio
dela. Mas, há ainda, como Ong expõe, comunidades que “até mesmo num meio
de alta tecnologia, preservam muito da estrutura mental da oralidade primária”
(1998, p. 19). Tais como narradores indígenas, ribeirinhos, repentistas, griots,
etc.
Em um festival de contadores de histórias há um misto dessas
potencialidades, já tendo passado, ao longo das oito edições do ECOH –
Encontro de Contadores de Histórias de Londrina/PR, contadores que se
identificam com as três concepções anteriormente citadas sobre o narrar de
histórias. Quando se fala no contador de histórias é necessário também destacar
a diferença entre ele e o ator. Em uma contação de histórias é necessário apenas
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que haja um contador, uma história e ouvintes. Qualquer outro elemento é
dispensável e só deve ser utilizado se for para agregar à história, sem tirar o foco
dela. A protagonista é a história. O contador de histórias vive a história. O ator
interpreta um personagem da história.
Um festival que ressalta a oralidade carrega importantes significados para
a comunidade, pois a ação de contar histórias não age apenas como
entretenimento, mas faz afirmações importantes para o presente, conta-se para
não perder a sensibilidade, para que haja a possibilidade de transmitir
experiências e adquirir novas, tanto com os demais contadores quanto com a
audiência. É também um ato político, de resistência na manutenção de uma
cultura popular, por vezes ignorada ou rebaixada, mostrando a força que há na
poesia oral.
Dentro de um festival produzido no século XXI se lida com diferentes
linguagens. Desse modo por mais que falemos aqui de um festival de contadores
de histórias, não tem como existir apenas a contação de histórias. Ao lado da
narrativa existe uma rede formada por diversos artistas e profissionais com
conhecimentos nas mais diversas áreas, como música, artes visuais, fotografia,
vídeo e edição, design, em algumas performances o teatro, cenografia, figurino.
E cada linguagem afeta a outra, se liga uma a outra, formando uma nova maneira
do fazer artístico.
Entendendo hoje a heterogeneidade do fazer artístico, é impossível
pensar as áreas em caixas isoladas, assim o hibridismo de linguagens se faz
presente em toda a concepção do festival, com todos os profissionais envolvidos,
desde o contador de histórias, até o designer que criou a arte, que fotografou,
filmou, fez a edição e postou nas mídias virtuais, porque hoje também não é mais
possível pensar em uma divulgação sem os meios tecnológicos. Há também um
hibrido de linguagens nas ações da coordenação do festival, que além de
entender do fazer artístico e simbólico precisa caminhar pelas trilhas da
burocracia, negociações com prefeituras, escrita de projeto para editais e de
financiamentos municipais de cultura e todos os percalços que há por trás da
organização de um festival.
Canclini afirma que entende por hibridação “processos socioculturais nos
quais estruturas ou práticas discretas, que existiam de forma separada, se
combinam para gerar novas estruturas, objetos e práticas” (2008, p. 19). Assim,
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podemos observar dentro da estrutura de um festival esse processo de junção
de linguagens que não são mais apenas estudadas em sua área isolada, mas
juntas formam um novo fazer artístico, com estruturas poliartísticas e
heterogêneas.
Isso também é perceptível na relação contador de histórias/público,
porque em um festival não é apenas o performer que se coloca em primeiro
plano, ele não existe sem a sua ligação com o público. E essa ligação com a
audiência e como essa audiência se deixa ou não afetar produz a obra em si, ela
se forma não apenas antes, mas durante e depois da narração.
Por isso a palavra poética se faz no movimento, pois o ouvir histórias não
deve ser tratado apenas como um estímulo e incentivo à leitura, visto que há
diferença também no propósito de se contar uma história vinda da literatura e
uma vinda da oralidade. Quando o contador conta uma história vinda da tradição
oral, ele não quer incentivar à leitura de um livro, quer ampliar horizontes, tocar
e afetar sua audiência da mesma maneira que ele foi tocado e afetado quando
conheceu a narrativa e nessa ação percebe-se o poder curativo que a palavra
poética tem. De acordo com Havelock “a palavra poética age como uma espécie
de eletricidade na atmosfera” (1996, p. 173). A ideia de a poesia oral estar
associada a poderes curativos é bastante comum em comunidades orais, tais
como africanas e indígenas, e até mesmo no universo urbano e da infância,
podemos lembrar aqui de Walter Benjamin em seu texto Infância em Berlim por
volta de 1900, em que recorda como era ser uma criança na Alemanha antes
das grandes guerras. Este é um texto formado por vários fragmentos de
recordações sobre a sua infância. No trecho intitulado Febre ele diz que quando
ficava doente, sua mãe lhe contava histórias e com isso a doença logo era
esquecida:
[...] em compensação, lhe apetecia ouvir histórias. A forte correnteza
que as enchia atravessava o corpo e arrastava consigo a doença como
refugo de um naufrágio. A dor era um dique que só no começo oferecia
resistência à narrativa; mais tarde, quando esta se robustecia, ele era
minado e lançado ao precipício do esquecimento. (1987, p. 109)

As histórias que ele ouvia de sua mãe, como descreve no texto, o fez
conhecer seus ancestrais, sua origens. Dessa forma, a narração de histórias, por
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meio de um ato poético consegue teletransportar o ouvinte não apenas para o
universo da poesia da oralidade, como também para o seu próprio universo, a
partir do conhecimento de suas raízes.
É comum associar a contação de histórias com o incentivo à leitura
literária, o que pode ser sim um caminho para isso, mas ela não apenas promove
o literário, ela é um momento de assimilação simbólica e poética.
Trazendo essa rede de linguagens para o objeto de estudo em si,
trataremos agora a ideia de mostrar como tudo isso se forma dentro do ECOH,
o.Encontro de Contadores de Histórias de Londrina/PR.
Tecendo a rede de um festival de contadores de histórias...
O ECOH atua na cidade desde 2011 e pelo festival já passaram muitos
contadores de renome nacional, como Lydia Hortélio, Kiara Terra, Regina
Machado, Tapetes Contadores de Histórias, As Meninas do Conto, Paulo Freire,
Dinah Feldman, contadores de diversos estados brasileiros que se inscreveram
via edital, bem como locais, pois há um elo forte com os artistas da cidade que
vivem e vivenciam a contação de histórias em sua trajetória profissional.
Também se unindo a essas potencialidades do contar, histórias de comunidades
orais também têm seus espaços dentro do festival, tais como narrativas
indígenas dos povos Kaigang, Karajá e Xavante que narraram histórias, causos
e cantos tradicionais e ancestrais das suas aldeias.
Paralelo ao encontro de Londrina, que ocorre durante duas semanas do
ano, levando as histórias para diversos locais da cidade, há durante o ano uma
circulação do ECOH nas cidades pequenas ao redor, promovendo as narrativas
e fazendo circular as poéticas orais através da voz e do corpo do artista
performer, para as escolas públicas e para comunidade destas cidades.
Levar essas histórias para dentro da escola se faz também muito
importante, pois como diz Martín-Barbero é preciso:
Interagir as culturas diversas que hoje habitamos e que, por terem sido
deixadas de fora pela hegemonia letrada, a escola continua
menosprezando e condenando: culturas orais e sonoras, musicais,
audiovisuais e as agora digitais. (2014, p. 142)
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Dessa forma, trazendo a oralidade e as narrativas para dentro da escola,
mostra-se outras possibilidades do processo educativo. Um adolescente de
ensino médio, em entrevista concedida à coordenação do ECOH, quando em
circulação pela cidade de Uraí/PR, após ouvir uma contadora de histórias em
sua escola, disse que:
Bem bacana assim. Ela chamou muita a atenção da gente. A gente é
jovem, não é muito ligado a essas coisas de contação de histórias e
tal. Eu achei bem importante. Ela conseguiu fazer a gente prestar
atenção nela. Ela conseguiu chamar nossa atenção e a gente
comentar sobre isso depois. (SANTOS, 2019)

Nisso podemos perceber a importância das histórias para todas as idades
e não apenas para as crianças como é mais comum de ser ver entre os
performers que trabalham com a contação de histórias. E também o potencial do
trabalho com as narrativas e narrações que se pode fazer com os jovens, ação
esta que muitas vezes não é propiciada a eles, pelo medo de uma recepção
negativa. No entanto, as histórias fazem parte do universo de todas as pessoas,
de qualquer faixa etária.
A contadora de histórias Regina Machado ao ser questionada em uma
entrevista concedida ao Jornal de Londrina, no dia 25 de outubro de 2011, na
primeira edição do ECOH, sobre contar histórias ser uma atividade somente para
crianças responde:
De jeito nenhum. A história é uma substância que foi forjada há
milênios por pessoas que sabiam muito bem o que estavam fazendo.
E são estruturas simbólicas que conversam com aquilo que existe
dentro das pessoas, sejam bebês, crianças, jovens e adultos. São
oportunidades de aprendizagem para o ser humano. (MACHADO,
2011)

Nesse sentido, no jornal Folha de Londrina, do dia 1º de agosto de 2016,
a coordenadora do festival, Cláudia Silva, expõe que:
A programação desta edição possui vários espetáculos adultos, além
daqueles para crianças. O mais importante é que estamos resgatando,
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pouco a pouco, o costume das contações que já foram tão fortes e
presentes em nossa cultura. Ouvir uma contação de história vai muito
além do entretenimento: é uma forma de reunir a família, fortalecer
laços e adquirir conhecimento. (SILVA, 2016)

Dentro do ECOH há sessões voltadas para todas as idades, histórias para
um público infantil, para jovens, para adultos e aquelas que agradam a todas as
idades, o que mostra a força da tradição e da cultura popular oral, carregando,
como diz a coordenadora, um fortalecimento de laços tão necessário diante da
lógica capitalista que estamos inseridos.
Entende-se que para bem contar uma história os únicos recursos
imprescindíveis são a voz e o corpo, no entanto dentro de um festival, em que a
maioria dos contadores de histórias atua enquanto uma performance artística,
isto é, a maioria dos contadores e contadoras não vêm de uma comunidade
narrativa primária, mas carregam consigo a força das histórias, comumente há
junto ao ato de narrar, elementos cênicos e, neste momento, é possível perceber
o hibridismo de linguagens presentes no festival.
Dentro da programação do festival, há muitos tipos de performances, há
o contador que apenas se põe diante do público e deixa as palavras voarem por
meio de sua voz e corpo, criando caminhos até a audiência, e há também
diversos contadores que se utilizam de distintos elementos e manifestações
artísticas junto com a palavra, tais como a linguagem musical, como canto,
instrumentos de cordas, sopro e percussão, numa junção da palavra dita com a
palavra cantada. Pode-se perceber também, em algumas apresentações a
presença de uma linguagem clownesca, linguagem circense com equilibrismo e
mágica, manipulação de bonecos e de objetos personificados, linguagem
corporal, com histórias sendo contadas com o corpo sem a utilização de
palavras, histórias contadas em libras e histórias com o uso de figurinos e
adereços. E todas essas linguagens, quando se compreende a força principal da
narrativa não precisam estar distanciadas uma da outra, cada uma delas fechada
apenas em sua área, mas podem coexistir.
Durante o festival há também momentos em que se ressalta a cultura
popular, como por meio de rodas de capoeira, brincadeiras e jogos com as
crianças e adultos presentes, bem como há também momentos de leitura em
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que diversos livros de literatura para infância são colocados à disposição do
público em uma praça.
Além do hibridismo presente na junção das linguagens no ato de narrar
as histórias presentes dentro do festival, já houve também uma parceria com
outros eventos da cidade, como o Quizomba, um evento itinerante que acontece
sempre nas praças da cidade, com atrações musicais, de cultura popular e afrobrasileiras, ocorrendo nestas ocasiões também narrações de histórias para o
público presente, possibilitando assim a criação de novas imagens e afetações.
Para além disso, o ECOH é também um ato político, de resistência no
afetar e se deixar afetar. No festival está presente também a discussão de temas
sociais e de inclusão, por meio das histórias, percebendo o poder que as
narrativas também têm em balançar nosso universo pessoal, possibilitando
novas maneiras de pensar e enxergar a sociedade. Isso pode ser perceptível,
por exemplo, com o espetáculo da Cia. Girolê, de Curitiba, que apresentou uma
contação de histórias que buscava resgatar o feminino, debatendo questões
contemporâneas sobre a condição de ser mulher. Já houve também, em mais
de uma edição, contações de histórias narradas em libras, com tradução para o
português. O que é uma ação muito interessante porque o espetáculo é pensado
de forma diferente. Não é como ocorre em muitas apresentações artísticas em
que há uma tradução simultânea para libras, a fim de que a comunidade surda
presente possa entrar no universo que está sendo apresentado em português.
Nesta proposta ocorre o oposto, o ouvinte se adequa ao universo do surdo, o
que possibilita repensar seu lugar na sociedade.
Assim, há um acesso e a presença de um contato com o imagético que
as narrativas propiciam para os mais diversos públicos. E essas imagens que
são criadas são constituídas a partir da história pessoal de cada indivíduo, que
se manifesta de acordo com as suas próprias vivências e experiências. Para
Bondia (2002, p. 21), a experiência é:
o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca, Não o que se
passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam
muitas coisas, porém, ao mesmo tempo, quase nada nos acontece.
Dir-se-ia que tudo o que se passa está organizado para que nada nos
aconteça.
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Para Benjamin (1987, p. 198), “a experiência que passa de pessoa a
pessoa deve ser a fonte a que todos os narradores devem recorrer”, isto porque
“o narrador retira da experiência o que ele conta: sua própria experiência ou a
relatada pelos outros. E incorpora as coisas narradas à experiência dos seus
ouvintes” (1987, p. 201). Nesse sentido, as narrativas orais conduzem à
compreensão do imaginário popular através da memória enraizada de um povo,
de uma região ou mesmo de uma nação. Nas palavras de Meireles (2016, p. 29):
O ofício de contar histórias é remoto. Em todas as partes do mundo o
encontramos [...] E por ele se perpetua a literatura oral, comunicando
de individuo a indivíduo e de povo a povo o que os homens, através
das idades, têm selecionado da sua experiência como mais
indispensável à vida.

Trabalhar com a ideia do poético dentro de um festival é então não apenas
importante, mas potencializa uma experiência indispensável à vida, experiência
esta que tem sido na contemporaneidade levada a uma pobreza e falência, como
nos aponta Benjamin (1997). A experiência é o que nos conecta com o passado,
quando perdemos esse elo ficamos presos a uma pobreza da experiência que
nos leva à barbárie. As experiências tradicionais acumuladas a partir de um
conhecimento prolongado têm sido, por vezes, deixadas de lado e sido
substituídas por uma experiência moderna que se torna, muitas vezes,
impossível de seguir uma comunicabilidade repassada para as próximas
gerações, aí gerando o conceito de falência. Esse movimento visto na
modernidade é o que Benjamin chama de “experiência de choque”. Pois diante
de um cenário de guerra, no qual estava inserido, ele via as pessoas
regressando do campo de batalha cada vez mais pobres de uma “experiência
comunicável”.
Para Benjamin (1987, p. 205) “contar histórias sempre foi a arte de contálas de novo, e ela se perde quando as histórias não são mais conservadas. Ela
se perde porque ninguém mais fia ou tece enquanto ouve a história”. Isso
desencadeia a impressão de que quando se perde a própria história, perde-se
também a identidade cultural e a memória. E diante dessa cultura em sua forma
heterogênea contemporânea, novas concepções culturais e identitárias surgem
dentro de uma mesma sociedade. Para Canclini “os estudos sobre hibridação
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modificaram o modo de falar sobre identidade, cultura, diferença, desigualdade,
multiculturalismo e sobre pares organizadores dos conflitos nas ciências sociais:
tradição-modernidade, norte-sul, local-global.” (2008, p.17). Dessa forma muitos
outros elementos se conectam com a identidade ancestral e se cria um novo jeito
de pensar o mundo. Canclini diz ainda:
Como a hibridação funde estruturas ou práticas sociais discretas para
gerar novas estruturas e novas práticas? Às vezes, isso ocorre de
modo não planejado ou é resultado imprevisto de processos
migratórios, turísticos e de intercâmbio econômico ou comunicacional.
Mas frequentemente a hibridação surge da criatividade individual e
coletiva. Não só nas artes, mas também na vida cotidiana e no
desenvolvimento tecnológico. (2008, p. 22)

O processo de hibridização surge a partir da criatividade, como aponta
Canclini (2008), no fundir de estruturas ou práticas sociais discretas para gerar
novas estruturas, o que acaba por relativizar a noção de identidade. Podemos
rotular uma arte em um gênero específico e dele não mais sair? Para entender
essa nova cultura é preciso aprender a procurar em novos lugares e até mesmo
em não lugares e em entre-lugares, criando o novo.
E este novo não é necessariamente algo que passou a existir agora, mas
que está sendo entendido diante de sua heterogeneidade, ganhando seu espaço
no campo de estudo, quebrando-se ideias rotuladas e viciosas que já não cabem
mais dentro de um campo cultural e social entendido como híbrido.
Assim, o festival também se faz importante porque é “necessário também
quebrar o círculo vicioso dos pontos de vista etnocêntricos e, no caso da poesia,
grafocêntricos” (ZUMTHOR, 2007, p.12) que em nossa sociedade sempre nos
foram impostos. Bem como para fazer uma alusão “a uma espécie de
ressurgência das energias vocais da humanidade, energias que foram
reprimidas durante séculos no discurso social das sociedades ocidentais pelo
curso hegemônico da escrita.” (ZUMTHOR, 2007, p. 15)
Quando, seja numa praça, num teatro ou numa escola, há um contador
narrando suas histórias, ele pode já ter contado essa história várias vezes, mas
a performance dele é única em cada momento, em cada lugar. Porque a
performance não tem uma forma, ela existe e ela é exclusiva do momento em
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que ocorreu, com todas as interferências que o ambiente teve com ela. Ela se
cria ali, o que é diferente da leitura poética, porque por mais que o contador tenha
retirado sua história de um livro, o texto escrito não é capaz de dizer o que nós
vivenciamos no momento da recepção, com todos os fatores e linguagens que
estão unidos no momento da narração. A transmissão gera a recepção e esta
também faz parte da performance e não apenas isso, mas mais ainda, a maneira
de como o contador se deixa afetar diante da recepção simultânea da sua
audiência e como essa afetação se mescla à performance.
A arte se mostra na maneira de como o artista afeta e ao mesmo tempo é
afetado e de como a recepção se deixa afetar. Há artes que essa recepção se
dá sem o artista estar presente, como abrir um livro de literatura, ouvir um cd, ir
ao cinema, ver um quadro num museu. Primeiro há a criação, uma tarefa
solitária, para somente depois de finalizado poder ser sentido pelo outro. Há, no
entanto linguagens artísticas que só acontecem com a presença desse outro,
como o teatro, a performance e a contação e histórias. A recepção se dá no
momento da audiência e a maneira como ocorre essa recepção afeta a obra, ela
se cria em conjunto narrativa, artista e público.
A performance só ocorrerá no momento em que o contador de histórias e
a audiência permitirem-se experimentar, estando abertos para a transformação,
porque ela cria o momento e, diante dele assume toda responsabilidade do que
virá. A performance ocorrerá na interação do contador de histórias e sua
audiência no momento da narração, isto porque:
A performance e o conhecimento daquilo que se transmite estão
ligados, naquilo que a natureza da performance afeta o que é
conhecido. A performance, de qualquer jeito, modifica o conhecimento.
Ela não é simplesmente um meio de comunicação: comunicando ela o
marca. (ZUMTHOR, 2007, p. 32)

A audiência é um fator primordial da performance, ela também está dentro
do que vai constituir a narração. A poética presente na narração de histórias se
dará com uma interligação entre o contador, a história narrada e sua recepção.
Por isso, apenas reproduzir o texto com técnica de memorização não é o
suficiente para contar uma história. É preciso antes que o contador volte seu
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olhar para dentro de si, estabelecendo critérios formais e sensíveis para a
seleção de que repertório lhe toca, para que assim consiga tocar o outro.
Consecutivamente, o texto elegido deve ser colocado em seu corpo para
que germinem imagens, que serão propulsoras do ato de narrar em si. Para isso,
no ato de narrar, “o corpo é ao mesmo tempo o ponto de partida, o ponto de
origem e o referente do discurso” (ZUMTHOR, 2007, p. 77). O corpo do narrador
atua servindo de suporte e condutor para a experiência poética, o que reforça a
epígrafe desse tópico, na qual o griot djéli Toumani Kouyaté, de Burkina Faso,
ressalta a ideia de que no corpo se habita o poético. Assim sendo, uma das
funções do contador de histórias é expandir essas histórias no mundo. E esta
prática pode fazer com que tanto aquele que conta como os ouvintes consigam
olhar para dentro de si, ressuscitando imagens, sentidos e memórias individuais,
no caleidoscópio de vozes que se cria. Assim percebendo que somos
constituídos das histórias que permeiam nossa trajetória, como ressalta
Francisco Gregório Filho: “somos aquilo que vamos adquirindo ao longo da vida”
(2011, p. 93). Ou seja, histórias vivas e em movimento.
O corpo assume papel fundamental no momento da narração e na
concepção do que é o poético, por isso entender a narrativa também como uma
concepção sensória, corporal e vocal é importante para compreender o que é
essa poesia presente nas narrativas e nas narrações de histórias. Para Zumthor,
para “que um texto seja reconhecido por poético (literário) ou não depende do
sentimento que nosso corpo tem” (2007, p. 35) e de como esse sentimento é
transmitido para a audiência.
Vivenciar as poéticas orais é como escutar uma voz. A voz é uma
expansão do corpo e é por meio dela que nos é transmitido e significado o
mundo, num acontecimento oral e gestual. Compreender um festival de
contadores de histórias do século XXI e o hibridismo de linguagens que perpassa
por essa produção poética, em que voz e corpo estão ligados, se mostra
presente e essencial na maneira de enxergar e sentir o mundo hoje.
É a voz que conecta o narrador e a audiência, de uma maneira que só se
é possível com a recepção simultânea, o que não ocorre na leitura de uma
história. Sem a existência da escrita, as palavras não são perceptíveis
visualmente. Quando se atem a uma página de um livro, é possível perceber as
letras e seus significados, ao se congelar uma imagem, é possível vê-la com
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mais detalhes. Mas se um som, uma voz é congelada, ela não existe mais. Não
há como deter ou possuir o som. Quem reina é o silêncio. O momento da poesia
oral é o presente. Assim como a performance de cada um dos participantes no
festival, só é possível naquele momento com a conexão de todos os envolvidos.
Considerações finais
Comunidades orais e a transmissão de conhecimentos pela palavra dita
são ainda associadas a uma ideia de menor importância, ou ainda a oralidade é
vista como um aspecto de menor desenvolvimento cognitivo. Ao lado da
literatura canônica, tem-se a poesia da voz, do povo, a marginal, a de herança
dos colonizadores, as dos nativos, as de pessoas trazidas à força para novas
terras. Há aí um misto de saberes, crenças, lutas, entretenimento, medo,
ancestralidade, resistência, riqueza.
As histórias são tidas como uma maneira de salvaguardar a memória de
um povo, de uma comunidade, de uma etnia. Contar histórias é uma experiência
artística e humanizadora, que traça um elo entre passado, presente e futuro.
Diante do atual cenário industrial e mercadológico em que vivemos essas
práticas foram se perdendo, o que dá aos contadores de história ainda mais
trabalho por fazer: manter vivo este elo entre as gerações. E um festival pode
assumir esse papel.
Contar histórias todos contamos, alguns apenas dão esse nome para sua
prática e se arriscam mais com preparos, ensaios e públicos maiores. O que
para algumas sociedades é visto como algo natural e encaram festivais de
oralidade como uma excentricidade, outros já necessitam tanto disso para não
se perderem no caminho da vida apenas grafocêntrica que levam.
Para que, afinal, contar histórias? Pra que serve um contador de histórias?
Talvez essas perguntas sejam sem respostas, encaixadas dentro das áreas que
não tem função. Mas o contador é aquele que sai da sua zona de conforto para
fazer o que precisa fazer, sabe que não é fácil viver disso e que muitas pessoas
não ligam para o que ele faz, mas também sabe que sair da zona de conforto e
propiciar ao público que também saia, há nisso poderes curativos, reflexivos, o
olho no olho que só é possível quando se afeta e se deixa afetar, criando novas
possibilidades de existência. E nisso se entra a resistência, na ruptura com o
campo político e os poderes atuais. Contar e ouvir histórias são então a
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possibilidade de se criar, de se existir, de resistir, de descobrir e pertencer ao
seu lugar. É a percepção de como a abordagem lógica do mundo não dá conta
da realidade e de como o referencial simbólico também é necessário para a
construção e o desenvolvimento humano. E se tudo isso não serve como
funcionalidade prática para a lógica capitalista, o contador de histórias serve
então para incomodar essa lógica.
Griots, indígenas, tradicionalistas, repentistas, quilombolas, lavadeiras,
pescadores, avós, artistas... contadores de histórias. Mantenedores e
divulgadores da cultura, da vida, da memória, da humanidade. São capazes de
teletransportar os ouvintes para o passado e fazê-los acreditar mesmo que
brevemente que outro futuro é possível.
Só se percebendo a potencialidade da cultura popular, das histórias de
tradição oral, da literatura, da contação de histórias, dos festivais, da valorização
de toda e qualquer arte é que alcançaremos o fio de Ariadne que nos conduzirá
para uma sociedade mais empática e humana.
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A PALAVRA POÉTICA E O COTIDIANO: POR OUTROS MODOS DE
HABITAR, DE LER E DE ESCREVER O MUNDO
Cristiane Guimarães
(PPGE/UFSC)
Sheila Hempkemeyer
(PPGE/UFSC)
Por onde espiamos o mundo
Duas pesquisas que se encontram, pelos anseios de emprestar os ouvidos aos
ruídos do mundo, bem como suas histórias. Entrelaçam-se no desejo de escapar do óbvio
em busca da poesia mais sutil e trivial no cotidiano. Em comum, ainda, está o desejo pela
escrita, pela leitura sensível, pelas pausas e errâncias possíveis de existir nas suas práticas
educativas. Uma pesquisadora estuda formas de re-existir na escola e no tecido formal da
educação em seu contato pungente e necessário com as palavras e com o mundo. Outra,
pesquisa formas autônomas de habitar o mundo afinal, desde o primeiro suspiro estamos
tecendo uma relação com o mundo, através da palavra mediadora, do nosso corpo e outras
formas de afeto e expressão escritos e inscritos no tecido da vida. Ambas acreditam e
apostam na potência de relacionarmos de outras formas com a palavra no contemporâneo,
tão saturado, de imagens, gritos, bandeiras, opiniões, abismos, incomunicações.
O que buscamos é tecer leituras e escritas em comum que nos façam (re)escrever
a esperança no tecido da educação formal e nos diferentes ambientes formativos que
constituem nosso caminhar. Afinal, estar vivo e respirar, reparando de outros modos o
mundo que nos cerca já é um ato de liberdade em nosso tempo, tão fadado ao fatalismo
propagado pelas diversas mídias contemporâneas e seus excessos.
Há questões que nos mobilizam neste processo investigativo por outros modos de
habitar o cotidiano, escolar ou não. Perguntas que talvez não tenhamos a resposta, e nem
a queremos. Almejamos tensioná-las, revirá-las em nossos processos, partilhar nossas
explorações, pensar sobre elas e nos movimentar. Lançá-las ao mundo e pensar: como
dizer e deixar dizer a vida na escola? Como ler o mundo e dele se alimentar em nossas
escritas de vida e escritas com o corpo? Como se relacionar com o mundo de modo a
subverter as normas, os controles, o adestramento de olhar e sentir? Como as experiências
com as palavras e os mundos que nelas habitam têm acontecido na escola? E fora dela?
Como temos habitado nosso cotidiano e lido e escrito nele nossas palavras e nossos
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mundos, re-parando o que importa. O que escutamos quando estamos lendo o mundo?
Quais mundos existem no espaçotempo entre nós e nos modos que habitamos as
instituições? Quantos mundos carregamos em nosso corpo, na cabeça pesada? E quantos
ainda deixamos de sentir em nossos pés e mãos, em nosso olhar e poros?
Estas demandas nos movem ética, estética e politicamente nos caminhos
investigativos, com o objetivo de expandir o pensamento e alargar as linhas costuradas
nas pesquisas. São coordenadas no mapa conceitual que compõem nossa cartografia de
pesquisa, ideias moventes que deslocam nossas inquietações e ações, reatualizando aquilo
que temos construído. Além das questões expostas, compartilhamos um modo particular
de leitura e escrita acadêmica, encharcada pelo grupo de pesquisa Tecendo, no qual
fazemos parte. Um coletivo que debruça seus estudos sobre educação-arte-cultura,
rasurando as hierarquias em diferentes textos culturais: acadêmicos, poéticos, musicais,
cinematográficos, fotográficos,

dando equivalência entre eles. O que nos importa

enquanto coletivo de estudos é perceber como estes artefatos nos permitem pensar e
escrever e dizer sobre eles, sobretudo com eles, pois acreditamos que a pesquisa em
educação pode ser tecida como um gesto de criação, que faz variar mundos, inclusive, em
nós. Nossos olhares e escutas se entrecruzam e compõem nossos textos de modo sensível
e poético, com rigor e pertinência necessárias para o espaço que habitamos na
universidade. Linguagens que, entrelaçadas, dão à palavra outras significações e outras
exigências e também expandem potências.
Defendemos a importância do uso da palavra e seus efeitos na transformação do
mundo. Entretanto, flertamos também com as imagens e elas ganham espaços e destaques
nas pesquisas, para além da ilustração. Contribuem no tecido textual, disparando cenas,
reflexões, intenções, criações e inventividades. São dispostas como uma estratégia de
provocar ruídos ao texto, povoando a escrita com as vozes e cenas que nos mobilizam no
processo investigativo.
Bicicletas voadoras na cidade que aparta e corre frenética para algum lugar
indefinido. Cidades inventivas. Corpos errantes. Memórias e histórias de vida inspirando
poemas, contos, narrativas outras. Palavras lidas e transfiguradas em outros suportes e textos.
Palavras-encontro, palavra-êxtase, palavra-espanto, palavra-poesia, palavras.
Seja na escola, seja no tecido ensinante do mundo, nosso cotidiano está prenhe de
ensinamentos e pedagogias. Há a vida que precisa ser intensamente vivida, como disse
Clarice Lispector. Há um caso de amor secreto com outras formas de habitar, ler e escrever
o mundo, confrontando racionalidade e técnica e a cientificidade isenta, que aparta o corpo
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e os afetos, saberes e fazeres, razão e emoção. Memória e sonho. Passado, presente, futuro.
Aqui, agora.
Por outros modos de habitar o mundo
Através de nossas pesquisas temos ensaiado (re)criar as experiências poéticas na
escola, na cidade e no mundo. Indagamos como temos lido e sentido este mundo e
refletimos sobre a duração e a intensidade dos eventos cotidianos, a produção de imagens,
cenas e modos de vida potentes à recriação da palavra. Compondo diálogos marginais
entre linguagens como literatura e fotografia, nas relações com estudos culturais e estudos
do cotidiano, tentamos escapar das maquinarias de poder que nos envolvem. Com isso
contemplamos e compomos outros espaços e tempos que possam nutrir e expandir
experiências com a palavra no texto tecido do mundo e no texto tecido da educação, por
outros modos de narrar e outros modos de poetizar a vida.
Compreendemos a importância da palavra e seu papel constitutivo, enquanto
linguagem que nos subjetiva. Atravessadas por esta potência criadora ensaiamos outros
modos de existir, que só fazem sentido no corpo e nas suas travessias. E é por meio do
corpo que as potencialidades se tornam fecundas. Nossa casa é primeiro o corpo, depois
o mundo, onde podemos trocar afetos. “Eu nunca estive a procura de um território, mas
de estados de territórios, espaços que me fisgam pelo estranhamento de seus volumes,
formas, cores vivas, sua explícita plasticidade” (PRECIOSA, 2010, p.43). O corpo é um
território onde habitam emoções, potências, imaginação, criações. Campo onde
expressamos nossa existência e modos de ver e sentir o mundo. Onde experimentamos o
auge e a ruína.
O corpo escreve, apaga, escreve de novo. Corta, costura, remenda, customiza.
Pedala, para, e pedala de novo. Caminha. O corpo pesquisa. Pulsa, vibra, revela, denuncia,
anuncia espacialidades, virtualidades, oportunidades, respira. Abre e fecha caminhos,
expande sua presença no mundo. Um campo de força, de magnetismos. O corpo que pulsa
ao iniciar a travessia. Que troca olhares, toques, suspiros, lágrimas, risos, dúvidas, culpas,
conquistas, expectativas. Que compõe outros corpos: da cidade, da escola, da
universidade, etc, etc, etc, da pesquisa. Corpo, poético, pedalante, que pulsa diante da
paisagem. Conforme Preciosa (2010, p.58) “O corpo é mesmo um utensílio caprichoso,
é preciso estranhá-lo para desentranhar sua poesia”, estranhamento que é embrião de
criações, inventividades, utopias. Essas ressonâncias são expressas por palavras, gestos
mínimos, leituras e escrituras, e vão decifrando modos de habitar a vida. Há na escrita de
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um texto, no exercício das palavras, alguma possibilidade de existir de outro modo, uma
outra experiência que escapa a morada da carne e encarna na escrita de outra forma: a
ficção.
Acreditando nisso passamos a ancorar nossas investigações na escola e na cidade.
Mas principalmente nos arquivos pessoais sobre as trajetórias formativas nos espaços que
habitamos, e nas escritas inscritas no corpo. Realizamos a produção e tráfico de dados
nestes espaços por onde nossos corpos transitam, fazendo do corpo, da expressão do
corpo, um artefato pedagógico. Um nada que pode tudo, um tudo que pode fazer nada.
Torná-lo útil para o inútil. Inventariando e catalogando as palavras mundo que alargam a
experiência vital.
Na vida nem sempre procuramos caminhos a seguir, mas criamos nossos próprios
modos de caminhar. Somos cartógrafas desde o nascimento. Mapeando modos de viver
nas articulações e membros e nas coordenadas corpóreas do nosso trânsito no mundo. A
leitura nômade e dissonante, dos espaços formativos, inscrita no corpo, reinventam
modos de viver. Um outro tempo experienciado, a leitura do traçado, marcada no corpo,
contribui especialmente para pensar a educação e formas de viver.

Por outros modos de ler o mundo
Tomamos nessa conversa sobre ler o mundo um entrecruzamento de algumas
vozes e textos. Para conversar, convidamos Roland Barthes (2004) e sua concepção de
leitura/escritura, Dennis Radünz (2009) e sua leitura como possessão e Paulo Freire
(1989/2015) e sua digna luta de décadas pelos saberes que constituem nossa leitura de
mundo.
Roland Barthes (2004) ainda na década de 1960, nos ensinava sobre sua
concepção de leitor- produtor. Pergunta o autor:
“Nunca lhe aconteceu, ao ler um livro, interromper com frequência a leitura, não
por desinteresse, mas, ao contrário, por afluxo de ideias, excitações,
associações? Numa palavra, nunca lhe aconteceu ler levantando a cabeça?”
(BARTHES, 2004, p. 26).

Ao levantar a cabeça, como se as palavras se abrissem em flor e junto com a
abertura do texto-palavra, o mundo se mostra, as relações infinitas entre as letras e textos
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da cultura, na infinita teia de sentidos que nos compõem. Trata-se, então, do movimento
de sentidos, imagens e afetos. Das intensidades que nos roubam o fôlego. Das
intensidades que produzem o instante poético da leitura.
Dennis Radünz (2009) define, então, sua possessão pelas palavra-cavalos alados:
Ler é impulsão, porque pede um aceno do corpo inteiro, no raro instante em que
do físico parte um gesto na direção do que é imaterial, coisa mental, objeto da
palavra. Ler é também pulsão, porque se faz dos ritmos do idioma e suas pausas
de respiro. É pulsação de palavras, entre o som e o sentido. Ler não é natural,
não se situa no sujeito, não se situa no objeto. Ultrapassa-os. Imanta-os. Ler é
precipício atravessado, em serenidade ou sobressalto, quando alcanças, lendo a
sobrenatureza do mundo decifrado. A sobrenatureza de que ainda estamos sendo
feitos. Ler para nos lermos. “ [...]
Mas quem ainda lê? Quem se aproxima do substantivo da palavra para nomear
os seres em geral, as qualidades e as ações e os estados? Quem ainda desvenda,
no papel, aquilo que a palavra adjetiva, ou, ainda, a palavra que antecede o
substantivo, puxa-os pelas mãos e indica-lhe o número e o gênero, no artigo?
Quem ainda é a pessoa do discurso? O numeral? O advérbio? As conjunções,
interjeições, preposições? Quem, debaixo de tanta gramática, ainda conjuga a
palavra variável em pessoa, tempo, modo, número e voz?Tantas as leituras, mas
é pouco o que nos tem significado (sim, leitor, agora podes te distanciar, mas
leva contigo esse facho de palavra vivida). (RADÜNZ, 2009, p. 39)

E com as palavras de Radunz (2009) nos perguntamos, então, o que tem feito
sentido em nossos tempos? O que temos conseguido ler? Quanto tempo dura nossa
relação com as palavras? Com as imagens e mundo que nelas descansam? Como as temos
feito significar, não em sua literalidade, ferida e cerrada no dicionário silente das
realidades vendidas na time-line ou no jornal comprado, mas reconectada com o mundo,
com a vida, com as teias de sentido que no tecem no cotidiano.? Afinal…”Tantas as
leituras, mas é pouco o que nos tem significado” (Radünz, 2009,p. 39), escreve o autor.
Diante das parafernálias e maquinarias de sentidos, fabricados à galope no
mercado do capital, é como se não houvesse, no nosso tempo, no contemporâneo, tempo
para duração das palavras. Tempo para sua reinvenção. Tempo para nelas habitar e
implodir sentidos em forma de vida, a possessão, a pulsação, a impulsão, como diz o
poeta que lê a cidade.
Há algumas décadas também Paulo Freire anunciava em seus estudos de educação
e cultura a fundamental relação entre as palavras e o mundo. Junto com o mundo, o facho
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de luz vivida, cantada por Radünz, em Paulo Freire (1989,2015) é defendida como
condição para o conhecimento, para construção do saber e de outros mundos. Construção
da esperança comum que alimenta sonhos comuns, constrói, portanto coletividades.
A leitura, passa então, de sua mera condição de decodificação para uma forma de
se relacionar com o tecido mesmo do mundo, como nos ensinou Paulo Freire. Fazer se
relacionar o mundo e as palavras que o fazem significar. Escutar o que diz outros modos
de escrever o mundo, nas diversas formas de artes que expressam os fios da cultura.
Escolher cuidadosamente o que ler, como ler, como nos deixarmos possuir pelas imagens
do mundo sem a elas nos aprisionar e sufocar, como ensina Mário Quintana.
Fortalecer comunidades de troca e escuta, na escola e nos espaços urbanos, como
nos ensina Girardello (2014), dando à palavra poética possibilidade de se expressar e
transformar os fios das experiências em sentido e narrativas, gestos de escrita poética.
Fundar, como nos ensina Didi Huberman (2011) comunidades reluzentes mesmo quando
os clarões nos furtam a sensibilidade e a relação outra com o mundo. Ser vagalume em
tempos de excesso de luzes, palavras e verdades.
Por outros modos de escrever o mundo: a palavra poética
E com Paulo Freire e sua pedagogia de leitura, colocamo-nos diante do desafio de
relacionar nossos modos de habitar, ler e escrever o mundo poeticamente. Nossos
cotidianos atravessados por outros tempos e espaços mediados por diferentes dispositivos
ao mesmo tempo que nos conecta com outros mundos nos tira do chão e da possibilidade
de experienciar sentidos e modos de estar em diferentes intensidades e aberturas. O
mundo, seu tecido de sentidos e formas. Suas bonitezas e seus silêncios. A cidade e suas
camadas de memórias e sonhos. A cidade e sua pressa, sua objetividade. Seu
pragmatismo, como então, nos relacionarmos com o mundo de outras formas, reaprendendo, crianças, a olhar o mundo de maneira curiosa e aprendente. Aprendente não
no sentido de aprisionar as verdades puras que caminham no tecido didatizado do mundo,
mas aprendente no sentido de vivente, de estar vivo e aberto a se deixar habitar pelo
caminho que vivemos.
A escrita da palavra poética passa a ser então aqui assumida não apenas com a
palavra grafada na instituição educacional, aquela pela qual lutamos para que habite
nossos currículos com mais poesia, esperança, amor ao mundo. Há na poesia do mundo
o que nos faz respirar, como ensinou Mário Quintana. Há na poesia do mundo o que nos
faz sufocados na cela do real. Real vendido diariamente a nossas pontas de dedos, em
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nossos grupos de aplicativos de conversa, real pré-fabricado pelas grandes oligarquias de
saber e de sentido das grandes mídias. Real que sufoca e nos prejudica o sonhar.
A palavra poética no cotidiano de nossas pesquisas vêm suplicar pausa, silêncio,
corpo, olhar. Deixar-se habitar pelas alteridades que nos atravessam, deixá-las serem
escritas e inscritas em nosso corpo, caminhar pelo texto do mundo abertos ao frescor da
vida, aos ruídos do mundo, às formas poéticas silenciadas pelos volumosos sons do
mercado e do capital. Ouvir o ínfimo das coisas, a poesia que há de miúdo e flutuando
nas virtualidades do mundo..
Seja na escola ou na cidade, almejamos desestabilizar a rigidez disciplinada das
formas e normas. Rasurando sentidos outros aos saberes legitimados que querem
categorizar e controlar o mundo e nossos corpos. Tecer outras formas de ler e escrever e
habitar o mundo num momento que o clarão demasiado invade nossos cotidianos,
roubando-lhe a paz e desejo, de sorrir, criar, de sonhar mundos outros, outros modos de
vida.
Olhar os não-ditos da cidade-escola-mundo. Os riscos e rabiscos da cidade
habitada em suas diversas formas. A memória-verdade e a memória sonho. As memórias
e suas camadas que se expressam na arquitetura, na geografia, nos mares, na floresta, nas
nuvens,

em

indizível das
querem

nós. O cotidiano
miudezas

que

ser

anunciadas.

o

mundo e nossos

Escrever
mundos.
histórias

Escrever
e

nossas histórias.

Escrever

nossas palavras

de amor ou

furor.

Mas

escrevê-las,

dando

às

existências

que

nos

circundam sentidos outros, poeticamente viventes e caminhantes em nosso tecido
subjetivo e no nosso tecido do mundo.
Alguns gestos da pesquisa...
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o piscar dos semáforos anunciam: o amanhã alerta sua chegada. no meio da pista molhada
eu sigo de pedalada em pedalada. invenções, atravessamentos, resistências, borbulham na
cidade feito água quando rompe uma tubulação subterrânea, jorrando sem controle no
asfalto. na tentativa de ser menos justa e crítica, sigo sendo reticências...
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Palavra-vulcão153
E por muito tempo a palavra foi fogo morto
Quase apagaram a fogueira da palavra
Quase uma onda gigantesca de apatia e embrutecimento calou o fogo da palavra
Quase, ela caiu no gelado sono incomunicável do mundo
Quase.
Mas a palavra resiste, luta, incita, insiste
A palavra grita
Destitui
Dilacera
Desmancha a palavra-ilha e chique da estante empoeirada da biblioteca silenciosa.
A palavra se abre
Viva!
Procura colo
Procura dono
E faz da rua seu palco aberto.
A palavra fere
A palavra junta
Aproxima
Queima
A palavra fura a bolha invisível da sua vida quase sã.
A palavra balança seu berço medíocre e sua vida vazia.
Pede licença
Habitat
tesão
presença
intenção.
A palavra-bomba caiu na cidade na hora do almoço

153

Escrita produzida por Cristiane Guimarães durante encontro no Clube de Escrita do IFSC/Florianópolis
no outono de 2019, antes das manifestações do 15M, ato em defesa da educação.
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na hora do recreio
desatinando regras
e formas insossas de expressão.
A palavra resiste
imprime.
Chuta o balde e pede passagem
Chega de embromação
Chega de enganação
Chega de abismos e de fantasmas pré-fabricados
A palavra abre-se ao infinito
A vida que se quer livre e plena
A palavra quer ser dita
Quer ser ouvida
Desde seu embrião primordial
A palavra vive e luta
Na escola e na praça
A palavra encena
A palavra partilha
cavalga livre nos campos da história
A palavra montanha
A palavra horizonte
a palavra onda do mar que desatina o corpo e a alma
a palavra vulcão
a palavra de gente para gente
voz, corpo
encontro
revolução..
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AINDA (E SEMPRE!) A PALAVRA-VOZ DO PROFESSOR
Ângela Fronckowiak
(UNISC)
Resumo
No trabalho, apresentamos algumas considerações possibilitadas pela
pesquisa “Poema, um texto a ser vocalizado: implicações da leitura poética na
infância”. Através desse estudo, foi possível promover, durante um ano,
encontros com licenciandos de Letras e de Pedagogia, também educadores, no
intuito de que eles, a partir de uma seleção de poemas, cuja sonoridade da
urdidura poemática evidenciava-se em aspectos vinculados ao ritmo e às
pausas: a) escolhessem seus preferidos; b) refletissem sobre os motivos das
suas escolhas; c) reconhecessem a alquimia poética (Georges Jean) e,
finalmente, e) vivenciassem em seus corpos a semântica poética de suas
performances leitoras (Paul Zumthor). O poema foi o gênero escolhido porque,
geralmente, é distinguido como texto portador de uma linguagem ornamental, ou
seja, uma linguagem bela, por isso mesmo complexa e inacessível,
consideração que o costuma afastar da infância, seja no cotidiano da Educação
Infantil ou dos anos iniciais do Ensino Fundamental. O reconhecimento da
singularidade da palavra poética para a ampliação de repertórios, ou reservas
de entusiasmo (Gaston Bachelard), que ajudem humanos, crianças e adultos, a
confiar e a amar o mundo, nos faz intencionar demonstrar a pertinência do
investimento na formação sensível do profissional que atua junto às crianças na
escola, instituição visceralmente associada ao mundo infantil. O adulto, que
escuta a força elocutória da voz do poema imanada de seu (dele) corpo em voz,
reconhece em si a felicidade de poder habitar sua linguagem-corpo. Aprofundar
reflexões acerca de aspectos relacionados à constituição da vocalidade (Paul
Zumthor) do professor pode respaldar, como nos mostraram os participantes da
pesquisa, a compreensão do vigor das experiências compartilhadas entre
adultos e crianças que potencializem os sentidos de abertura que a leitura
literária engendra.
Palavras-chave: Educação da Infância. Leitura da poesia. Vocalização do
poema.
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Nosso conhecimento não era de estudar em
livros.
Era de pegar de apalpar de ouvir e de outros
sentidos.
Seria um saber primordial?
Nossas palavras se juntavam uma na outra por
amor
e não por sintaxe.
A gente queria o arpejo. O canto. O gorjeio das
palavras.
Um dia tentamos até de fazer um cruzamento
de árvores
com passarinhos
para obter gorjeios em nossas palavras.
Não obtivemos.
Estamos esperando até hoje.
Mas bem ficamos sabendo que é também das
percepções
primárias que nascem arpejos e canções e
gorjeios.
.........................................................................
..........
Menino do mato - Manoel de Barros

Conhecer de pegar, de apalpar, de ouvir e de outros sentidos
Durante muitas oportunidades, em situações de ensino, extensão e
pesquisa, lemos poemas para crianças ainda não alfabetizadas, de escolas de
Educação Infantil, e em início do processo de alfabetização, do primeiro ano do
Ensino

Fundamental,

acompanhando-as

enquanto

exploravam

outras

dimensões da linguagem, para além dos poemas. Compartilhamos com elas a
redescoberta de um fenômeno primário, pois o discurso poético, no sentido em
que abrange tudo aquilo a que chamamos literatura,
valoriza e explora um fato central, no qual se fundamenta, sem o qual
é inconcebível: em uma semântica que abarca o mundo (é
eminentemente o caso da semântica poética), o corpo é ao mesmo
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tempo o ponto de partida, o ponto de origem e o referente do discurso.
O corpo dá a medida e as dimensões do mundo [...].(ZUMTHOR, 2007,
p. 77).

O poema foi selecionado insistentemente, entre outros textos, na intenção
de investigar a adesão das crianças ao gênero, que geralmente é percebido,
pelos adultos, como portador de uma linguagem ornamental, ou seja, uma
linguagem que nos fala de maneira bela, por isso complexa e inacessível. Tal
consideração costuma afastá-lo do cotidiano tanto da Educação Infantil quanto
dos anos iniciais do Fundamental.
No transcurso desses encontros de leitura, vimos que as crianças
saboreiam o poético de forma lúdica e vivem os poemas como um brinquedo,
um brinquedo arriscado na medida em que precisam dominar a materialidade da
linguagem: som, palavra e imagem para extrairem da leitura (que para elas é
uma escuta) conhecimento, o tipo de conhecimento que a poesia pode
proporcionar e que reverbera experiências e estados psíquicos comuns e, ao
mesmo tempo, singulares para a existência humana. Compreendemos que, na
escola, o vínculo entre razão e sensibilidade naturaliza uma dicotomia nefasta à
educação das crianças. A razão, entendida exclusivamente enquanto atividade
do raciocínio lógico cognitivo, é negligenciada nas experiências empíricas que
vinvulam o corpo e o mundo. A sensibilidade, por sua vez, fica alijada do
pensamento e, como órfã, entregue à colheita da livre imaginação, ou seja à
“liberdade” de práticas distantes do “conhecimento”. Com isso, os processos de
formação se distanciam da constituição de um repertório poético, as “reservas
de entusiasmo que nos ajudam a acreditar no mundo, a amar o mundo, a criar
nosso mundo”. (BACHELARD, 1988, p.119).
Testemunhamos, ainda, que, na contramão do compreendido pela razão
adulta, a sonoridade das rimas se apresenta como fator fundamental para a
fruição da alquimia poética pelas crianças. Com esse conceito Jean ([s.d.])
demonstrou três aspectos simultâneos da leitura que a criança vivencia no
momento da audição de poemas: a instrumentação verbal (percepção da
musicalidade do poema advinda, principalmente, das combinações geradas
pelas rimas, pausas e figuras de efeito sonoro que o poema apresenta); a poesia
no corpo (prazer muscular proporcionado pela escuta/leitura do poema, que se
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exterioriza através do uso da voz – aparelho fonador – mas que permanece no
corpo, intensificando a educação sensível) e, finalmente, a imaginação (criação
de imagens, em geral por analogias, que a audição poética permite à criança a
partir da palavra viva projetada pelos poetas). Além disso, notamos que a escuta
regular de poemas conduz as crianças a experimentarem a repercussão e a
ressonância, constituintes intrínsecos do devaneio poético (BACHELARD, 1993)
que leva o leitor a sentir o vigor da sua própria existência.
Diante desse quadro – no qual presenciamos a estreita relação entre o
tipo de audição proporcionada pelo adulto e a intensidade da atenção ao valor
poético, alcançada pela criança ainda não alfabetizada ao acompanhar a leitura
– na continuidade do estudo, buscamos investigar a prática da leitura de poemas
dos profissionais que atuam junto às crianças nas escolas de Educação Infantil,
já que é principalmente através da voz do outro, o adulto familiar ou professor,
que a criança dessa faixa-etária tem acesso ao texto. E nos questionamos, a
partir de Paul Zumthor (1993, 2007), sobre a formação para a audição dos
poemas, textos que nascem da voz (escrita, é bem verdade) de um outro, a qual
precisa ser escutada para habitar também a linguagem de quem a lê:
A linguagem corrente, fora de toda ideia preconcebida do que é a
"poesia", emprega, às vezes, a propósito de um texto literário,
expressões tais como: esse poema ou esse romance, ou essa página
me fala, me diz. Ou então invocamos o tom de tal autor. Essas são,
sem dúvida, metáforas, e que parecem referir muito banalmente à
oralidade, [...] elas apelam mais a uma vocalidade sentida como
presença, como estar para além de algo concreto. Essas expressões
manifestam um sentimento confuso dos vínculos naturais que existem
entre a linguagem e a voz; a vasta zona de qualidades comuns em que
as duas se encontram e que permite, quando as designamos,
incessantes resvalos semânticos, voz se empregando por palavra ou
o inverso. (ZUMTHOR, 2007, p.83)

O texto a seguir reflete, então, sobre o adulto que escuta a força elocutória
da voz do poema imanada de seu (dele) corpo em voz, o que o leva a reconhecer
estar habitando outra linguagem-corpo. Escutar um outro é ouvir, no silêncio de
nós mesmos, a voz que “vem de outra parte. Essa voz, dirigindo-se a mim, exige
de mim uma atenção que se torna meu lugar, pelo tempo dessa escuta.”
(ZUMTHOR, 2007, p.83). Para isso, vamos divulgar pequenos momentos da
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pesquisa “Poema, um texto a ser vocalizado: implicações da leitura poética na
Educação Infantil”, em função da qual, durante um ano, alunos dos cursos de
Letras e Pedagogia da UNISC se reuniram quinzenalmente para discutir e
elaborar suas performances (ZUMTHOR,1993, 2007) de leitura poética,
entendidas como conquista de sua vocalidade.
Caminhos para juntar palavras por amor e não por sintaxe
Para participar dos encontros, a princípio, selecionamos alunos que
estivessem matriculados nos cursos de Letras ou Pedagogia e que atuassem
(ou já tivessem atuado) na Educação Infantil. Em virtude das características da
universidade (muitos alunos são oriundos de municípios vizinhos e retornam
diariamente às suas cidades) e da organização curricular dos cursos (as aulas
de cada disciplina ocorrem em um único turno semanal – manhã, tarde ou noite
– e não em períodos) houve dificuldade em equacionar os horários dos
interessados. Por esse motivo, o critério foi modificado e aceitamos também
alunos que estivessem cursando Pedagogia, mesmo sem experiência docente,
desde que tivessem disponibilidade para encontros à noite.
Os alunos com 70% de frequência aos encontros receberam atestados,
contabilizando horas no Núcleo Flexível do Curso de Letras ou nos Estudos
Independentes do Curso de Pedagogia. Dos 8 alunos que iniciaram os encontros
em agosto, mantiveram-se assíduos, participando das reuniões quinzenais até
dezembro, 5 alunos, dois do Curso de Letras e três do Curso de Pedagogia.
Destes, apenas um não possuía experiência docente com a primeira infância.
A

seleção

de

poemas

a

serem

lidos

individualmente

pelos

alunos/professores integrantes do projeto privilegiou textos autorais (não
necessariamente de poetas que escrevem apenas para crianças) que
apresentavam boas possibilidades de percepção, discussão e realização oral de
aspectos da urdidura poemática vinculados ao ritmo e às pausas. Acreditamos
que tais características, quando sentidas pelo corpo em voz, contribuem para a
concretização da vocalização dos poemas, beneficiando a dicção, a entonação
e a intencionalidade vocal dos “leitores”.
Optamos por investigar a prática leitora dos participantes de maneira
processual. Para isso, os encontros foram sempre gravados, como forma de
registrar o modo como, individualmente, liam diferentes poemas. A realização
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oral da leitura foi pesquisada priorizando os seguintes itens, presentes nos
poemas e nem sempre claros aos leitores: 1) aspectos intrínsecos ao poema:
ritmo e pausas; 2) aspectos intrínsecos ao leitor: dicção e entonação e 3) aspecto
inerente à confluência dos elementos citados acima: intencionalidade.
Essa divisão atendeu apenas à necessidade didática de tornar mais
evidentes os mecanismos pelos quais se pode atingir a vocalização, já que não
é possível, na prática, separar de maneira clara cada um deles e nem dizer como
se realizará numa pessoa concreta. Embora possamos afirmar, por exemplo,
que o ritmo e as pausas participam mais diretamente da construção estrutural
do poema, uma leitura frágil (insatisfatória, titubeante) do ponto de vista da
dicção e da entonação poderá acarretar prejuízos no reconhecimento do ritmo o
que levará, consequentemente, a uma menor intencionalidade na elocução
poemática. Do mesmo modo, a incompreensão de questões básicas
concernentes à métrica e às pausas, que influenciam o ritmo do poema, poderá
conduzir o leitor a equívocos na concretização oral do texto, podendo gerar,
inclusive, dúvidas quanto à entonação.
Convém lembrar que o “método”, ou os procedimentos aqui narrados,
foram um caminho a nos conduzir além e não uma teoria a orientar um percurso
definitivo. Em relação ao poético, acontecimento e linguagem se definem
“reciprocamente. Juntos, indissociavelmente, eles constituem uma prática e um
saber. O que importa primeiro é a relação do desejo que os une, ao mesmo
tempo em que a liberdade com a qual um apreende o outro, afasta-se dele,
retoma-o.” (ZUMTHOR, 2007, p.83). Essa liberdade, o exercício do pensamento
deve poder suportar.
Um jeito de querer achar o arpejo, o canto e o gorjeio das palavras
Vamos refletir sobre a noção de ritmo e pausas, aspectos intrínsecos à
estrutura do gênero poema, através da discussão de algumas situações vividas
pelo grupo. Para isso, escolhemos apenas exemplos em relação a um dos
poemas lidos e estudados. Nosso intuito é o de demonstrar, através da descrição
densa, que a apreensão e, por isso, exploração desses elementos no momento
da leitura pode beneficiar a alegria da recepção da linguagem poética pelas
crianças ouvintes.
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O poema “Inho – Não!”, do livro Um caldeirão de poemas, de Tatiana
Belinky, foi selecionado, apresentado e lido livremente pelos participantes que,
em seguida, teceram comentários sobre sua temática emancipatória, na medida
em que o poema brinca com a necessidade que as crianças têm de se sentirem
mais maduras, ao mesmo tempo em que alguns adultos parecem querer
infantilizá-las, insistindo em usar com elas uma linguagem estereotipada, da qual
não gostam.
Outro aspecto levantado em relação ao poema foi a evidência de haver
rimas externas consoantes (aquelas em que existe uma identidade sonora total
entre os vocábulos finais de vários versos a partir da sílaba tônica) em [ão], [inha]
e [ita], fato que não causou estranhamento aos ouvintes, reforçando a noção
comumente aceita de que há uma predileção pelos diminutivos e aumentativos
nas configurações rímicas mais comuns presentes nos textos destinados à
infância. Vejamos o poema com as marcações da distribuição de rimas
consoantes que apresenta:
Inho – Não!
Verso 1

Andrezinho tem três anos

Verso 2

E já se acha bem grandão:

Verso 3

É por isso que não gosta

Verso 4

De diminutivo, e então

Verso 5

Não suporta que lhe digam

Verso 6

“Dê a mãozinha” – (em vez de mão), A

Verso 7

Ou que mandem: “A boquinha

B

Verso 8

Abre e come, coração!”.

A

Verso 9

“Inho”, “inha”, “ito”, “ita”,

C

A
A

Verso 10 São para ele humilhação,

A

Verso 11 O diminutivo o irrita:

C

Verso 12 O Andrezim prefere um “ão”!

A

Verso 13 Chama “gala” a galinha,

B

Verso 14 Não aceita correção;

A

Verso 15 “Escrivana”, a escrivaninha,

B

Verso 16 E o vizinho é “vizão”;

A

Verso 17 Chama “coza” a cozinha,

B
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Verso 18 O toucinho é “toução”,

A

Verso 19 É “campana” a campainha –

B

Verso 20 E ele próprio é o “Dezão”...

A

Em seguida, foi perguntado ao grupo qual era o encadeamento rítmico
que o poema trazia. O intuito foi o de conduzir os participantes a alguma ideia
de escansão poética, demonstrando que a separação silábica de frases não
equivale à divisão do verso em sílabas poéticas. Notemos que o texto acima
associa, à temática emancipatória e à configuração rímica (de rima) usual, um
arranjo métrico – todo ele em redondilha maior (sete sílabas poéticas) – que
torna melódica a percepção do ritmo, o que facilita a memorização.
Isto acontece porque os versos heptassílabos, de sete sílabas poéticas,
como o são os versos do poema de Belinky, aceitam um esquema rítmico mais
maleável, em que a última sílaba poética é a única com acentuação fixa, ou seja,
ela soa mais “alta” na realização vocal. Desse modo, fica mais fácil compreender
o compasso melódico imposto aos versos e aceitar as apreensões de ritmo de
cada leitor.
Observemos, a seguir, a escansão dos oito primeiros versos do poema a
partir do registro das percepções rítmicas mais aceitas pelo grupo. Para facilitar
a compreensão, salientamos (em maiúsculas negritadas) as sílabas poéticas
que, na concepção dos alunos, soavam de forma mais evidente (forte). A
primeira hipótese (a que mais teve adeptos) foi a do esquema rítmico que
acentua a 3ª e a 7ª sílabas poéticas:
Inho – Não!
Verso

An/ dre/ ZI/ nho/ tem/ trê/s A/nos

1
Verso

E / já / SE A/ cha/ bem/ gran/ DÃO:/

2
Verso

É / po/ R IS/ so / que / não/ GOS/ta

3
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Verso

De/ di/ MI/ nu/ ti/ vo, e en/ TÃO/

4
Verso

Não/ su/ POR/ ta/ que/ lhe /DI/ gam

5
Verso

“Dê a / mão/ ZI/ nha” – (em/ vez/ de/

6

MÃO),/

Verso

Ou/ que / MAN/ dem:/ “A/ bo/ QUI/ nha

7
Verso

A/ bre e/ CO/ me, /co/ ra/ ÇÃO!”./

8

..........................................................

Mas alguns (poucos) alunos/participantes perceberam o ritmo em um
esquema que acentua a 1ª, 3ª, 5ª e 7ª sílabas poéticas. Assim:
Inho – Não!
Verso 1 AN/ dre/ Zi/ nho/ TEM/ trê/S A/nos
Verso 2 E / já / SE A/ cha/ BEM/ gran/ DÃO:/
..........................................................
Da mesma forma como houve, também, um licenciando que defendeu a ideia de
que seriam acentuadas a 3ª, 5ª e 7ª sílabas poéticas:
Inho – Não!
Verso 1 An/ dre/ Zi/ nho/ TEM/ trê/S A/nos
Verso 2 E / já / SE A/ cha/ BEM/ gran/ DÃO:/
..........................................................
O terceiro passo foi o de realizar a vocalização do poema a partir de cada
um dos esquemas de acentuação apresentado pelo grupo. O fato de os alunos
visualizarem o poema escandido, com as três hipóteses de acentuação
apresentadas acima, levou-os a lê-lo forçando a voz para uma proferição mais
forte nas sílabas poéticas grifadas. Essa leitura foi fundamental para viabilizar o
pensamento, compartilhado entre todos, de que a primeira proposta de
acentuação era a mais viável, pois, como disse uma das alunas, fazia com que
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o poema “soasse mais natural”. Logo, esse critério (o de que os poemas devem
soar mais 'naturais' na proferição oral) foi discutido com o grupo e houve
consenso de que ele poderia indicar pistas para uma melhor vocalização.
Acrescentaram a isso a ideia de que, muito provavelmente, a noção de
“linguagem bela”, já referida nos parágrafos iniciais, pudesse ser substituída por
“linguagem sonora”, entendendo a expressão enquanto referência a uma
linguagem harmônica e sem excessos.
A seguir, passamos ao exame das pausas. Em relação às pausas, o
poema as elucida claramente, pois apenas os versos 1, 3 e 5 não possuem
nenhum sinal de pontuação. Essa característica torna sua elocução mais fácil,
na medida em que todo o leitor sabe – até mesmo instintivamente, pelo fato de
já ser “leitor” – que as convenções gráficas como ponto, vírgula, travessões,
parênteses etc. abrem espaço para o fôlego, ou seja, são momentos propícios
para a respiração. Então, com esta configuração de sinais ortográficos, o poema
propicia ao leitor uma indicação das pausas que, se respeitadas, podem orientar
sua realização vocal.
Mas há ainda outra característica que torna a poesia de Belinky bastante
produtiva para o exercício de distinção das pausas e, consequentemente, do
ritmo. Se observarmos o texto com atenção, verificaremos que praticamente
todos os versos do poema apresentam ao final algum tipo de pontuação. Com
isso, de forma indireta, o poema contribui para eliminar aquilo que chamamos
de leitura “verso a verso”, muito aceita (e, infelizmente, até incentivada) na
prática “escolarizada” da leitura de poemas.
A leitura “verso a verso” é aquela em que o leitor vocaliza os versos como
se fossem frases isoladas, empregando, ainda, sem nenhum rigor na escolha,
entonação ascendente ou descendente no final de cada um deles. Esta
performance oral do leitor dá ao ouvinte a sensação de que a voz que diz o
poema emerge de um metrônomo, e não das cordas vocais de um ser humano.
O fato de o poema já indicar, ao final da maioria dos versos, a marca de
pontuação desejada (ou seja, o tipo de realização oral possivelmente “proferida”
pela voz poética) torna mais perceptíveis aqueles versos em que não há
nenhuma pausa marcada ao final, que são os versos 1, 3, 4, 5 e 7, grifados em
negrito abaixo:
Inho – Não!
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Verso 1 Andrezinho tem três anos
Verso 2

E já se acha bem grandão:

Verso 3 É por isso que não gosta
Verso 4 De diminutivo, e então
Verso 5 Não suporta que lhe digam
Verso 6

“Dê a mãozinha”– (em vez de mão),

Verso 7 Ou que mandem: “A boquinha
..........................................................
Com essa experiência auditiva guiada, o leitor é convidado a sentir, de
modo muito simples, que esses versos impõem outro andamento, em que não
há a necessidade da pausa final. Eliminamos, assim, a tendência à leitura fixada
em um compasso “uniforme”, sem dúvida, bastante artificial e movendo a
realização da voz na direção da continuidade melódica entre versos diferentes,
pois descartamos a leitura “verso a verso”.
Observemos, nos versos destacados abaixo, as sequências que, segundo
a opinião do grupo, podem soar de modo contínuo na vocalização:
Inho – Não!
Versos 1 Andrezinho tem três anos
e2

E já se acha bem grandão:

Versos 3 É por isso que não gosta
e4

De diminutivo, Ø

Verso 4, 5 Ø
e6

, e então

Não suporta que lhe digam
“Dê a mãozinha”– (em vez de mão),

Verso 7 e Ou que mandem: “A boquinha
8

Abre e come, coração!”.
..........................................................

A tensão gerada por esse tipo de verso, cuja construção sintática liga seu
sentido a um verso seguinte é estudada na Teoria Literária e chama-se
encadeamento, cavalgamento, ou enjambement. A surpresa dos participantes
deu-se, principalmente, por reconhecerem que era a primeira vez que tinham
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uma experiência completa com versos assim, experiência que envolvia a
evidência da interdependência entre as percepções sonora e visual, o que os fez
reconhecer, como bem comenta Goldstein (1985, p. 63), que o verso:
é incompleto quanto ao sentido e quanto à construção sintática
apenas. Metricamente, ritmicamente, ele tem todas as sílabas
poéticas, e, se for verso regular, poderá ter rima. Surge,
portanto, uma espécie de choque entre o som (completo), a
organização sintática e o sentido (ambos incompletos).

Ainda, na persistência por mostrar essa “linguagem natural” e sonora que
o poema evoca, os participantes referiram o fato de haver, nos versos 6, 7 e 8,
a mudança da “voz” que diz o poema. O fato de a autora ter colocado entre aspas
a fala “Dê a mãozinha”, do verso 6, propõe a intenção de distinguir a voz que
nos “dá” o poema da voz da pessoa adulta que se dirige ao Andrezinho.
Inho-não!
Verso

Andrezinho tem três anos

1
Verso

E já se acha bem grandão:

2
Verso

É por isso que não gosta

3
Verso

De diminutivo, e então

4
Verso

Não suporta que lhe digam

5
Verso

“Dê a mãozinha” – (em vez de

6

mão),

Verso

Ou que mandem: “A boquinha

7
Verso

Abre e come, coração!”.

8

...........................................................
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Desse modo, empregamos o mesmo fôlego de ritmo vocal para dizer a
sequência em negrito. Evitando as pausas desnecessárias, trazemos vida à
linguagem, levando em conta o público pretendido, se mudamos o timbre do
segmento entre aspas (negritado). A voz que verbaliza “Dê a mãozinha” (verso
6), assim como a que diz “A boquinha/ Abre e come, coração!” (versos 7 e 8) se
coloca diante da infância de Andrezinho de modo distinto da voz que diz a
“história” em versos de Andrezinho, esta última chamada de “eu poético”.
Enquanto o “eu poético” percebe e acata positivamente o desejo de
amadurecimento comum às crianças, aquela o ignora, insistindo em manter o
menino – e por extensão todas as crianças – numa condição de dependência e
infantilização.
Mais uma vez os licenciandos, futuros professores, reconheceram que o
critério da artificialidade vocal poderia ser negligenciado em benefício de uma
dicção intencionada, singular e, consequentemente, mais subjetiva. Dessa
maneira, concluímos que o texto poético é, acima de qualquer outra
peculiaridade ou critério de valor, um texto que conduz o leitor (e o ouvinte que
ainda não lê o signo verbal) a uma experiência profícua com a linguagem,
experiência que pode ter uma dimensão formadora que transcenda o caráter
meramente instrumental da leitura. Não há uma fórmula fixa para vocalizar um
poema, mas ousamos formular que a intencionalidade da voz do leitor deva
contribuir para que o ouvinte sinta e viva as projeções (físicas, emocionais,
filosóficas, conceituais, entre outras) que o poeta propôs.
No caso específico do poema de Tatiana Belinky, inclusive as rimas
estereotipadas (em [ão], [inha] e [ita]), que já havíamos referido anteriormente (e
que em geral são consideradas clichês), corroboram o tom lúdico e de humor de
um poema que desestabiliza, através da ironia, as condutas usuais dos adultos
em relação às crianças até mesmo no emprego da linguagem.
Outros poemas, na contramão de “Inho-não!”, de Belinky, também foram
selecionados: poemas que não obedeciam a uma métrica regular (os versos não
tinham sempre o mesmo número de sílabas poéticas) e que não apresentavam
pausas assinaladas por intermédio dos sinais de pontuação no corpo do texto.
Também, buscamos dar a ler textos que, em relação às rimas, não as traziam
como externas consoantes (mais perceptíveis), abandonando simetrias ao longo
dos versos. Ainda, levamos em conta, igualmente, a necessidade de divulgar
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poemas cuja densidade temática subvertesse assuntos reconhecidos como
“infantis”. Sempre, a intenção foi a de estabelecer relações de elementos
teóricos com a poética da voz, enfatizando a musicalidade que se exterioriza
através da palavra encarnada no corpo-voz do professor e que permanece viva
nas projeções imagéticas que dela fazem as crianças.
Se nascem arpejos, canções, gorjeios; também poetas, poemas e ...
professores
O poeta Manoel de Barros, no poema epígrafe desse artigo, escreveu que
a tentativa do menino de fazer cruzamentos de árvores com passarinhos, para
que gorjeassem as palavras, não obteve o resultado esperado. Contudo, isso
não fez o “eu poético” desistir, visto que se mantém esperando até hoje. Essa
função da imaginação, de desarrazoar, e por isso poder esperar, é
insistentemente projetada pela linguagem poética. “Em vez de deduzir do objeto
com o qual se confronta possíveis consequências, ela o faz trabalhar.”
(ZUMTHOR, 20017, p. 106).
E a linguagem poética inventa-se para poder, como o poeta, alcançar o
princípio, o lugar onde a palavra significa pelo mistério de seu deslumbramento.
Mas deslumbrar-se, alegrar-se, gozar, amar, em nossa sociedade, não são
tarefas fáceis, pois as atividades prazerosas e lúdicas, por isso poéticas,
precisam ser constantemente justificadas. Afinal, pela lógica da competitividade,
não podemos perder tempo e o mundo está muito mais para ser explicado e
conquistado do que para ser sentido e inventado.
Contudo, o poeta insiste em nos mostrar que “ficamos sabendo que é
também das percepções / primárias que nascem arpejos e canções e gorjeios”.
As crianças, afirmamos, buscam as rimas e o jogo com as palavras, que são
importantes recursos do ponto de vista da sonoridade dos poemas, assim como
buscam a dança, a música, o desenho, o faz-de-conta, a conversa instigante, o
pensamento e a boa vida compartilhada com os adultos, vida essa que os
poemas conseguem tornar mais provocativa e emancipadora.
Do ponto de vista da formação de professores, há modos de leitura que
avançam no sentido de mobilizar valores do texto poético, porque demonstram
que o som do poema tem a potência de, sendo muito mais do que apenas
sonoridade,

envolver

diferentes

maneiras

de

existirmos,

modos

de
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compartilharmos a linguagem através dos quais apreendemos o humano
concentrando-nos no nosso íntimo. Essa conquista demanda tempo e
investimento.
Como vimos, para nos tornarmos professores, há também desafios. Aqui,
abordamos aqueles que podem nos fazer evitar a leitura de poemas “verso a
verso”, saber selecionar poemas de temáticas emancipatórias, sentir convicção
ao colocar a voz para explorar rimas e pausas, reconhecer a existência de um
enjambement e a interdependência entre as percepções sonora e visual dos
poemas. Enfim, o professor tem o direito de vivenciar, no seu corpo e com a sua
voz, os elementos estruturais dos poemas, considerando que esse fato não
destrói os textos, já que não serve para ser explicado às crianças.
A artificialidade vocal de uma linguagem sem sabor pode ser
negligenciada em benefício de uma dicção intencionada, singular e,
consequentemente, mais subjetiva. Dessa maneira, com nossa pesquisa
concluímos que o texto poético é, acima de qualquer outra peculiaridade ou
critério de valor, um texto que conduz o leitor (e o ouvinte que ainda não lê o
signo verbal) a uma experiência profícua com a linguagem, experiência que
vivifica uma dimensão formadora que transcende o caráter meramente
instrumental da leitura. Não há uma fórmula fixa para vocalizar um poema, mas
ousamos formular que a vocalidade do professor leitor contribuirá para que o
ouvinte sinta e viva as projeções (físicas, emocionais, filosóficas, conceituais,
entre outras) que o poeta propôs.
Há uma riqueza de saberes que podem ser saboreados por adultos e
crianças pequenas em relação à leitura. Conhecê-los, ser sensível à sua
percepção – o que se dá de forma gradual e lenta – pode redundar em uma
vocalização mais intencionada, que atinja de modo mais pleno a realização da
palavra, oportunizando que os poemas se tornem mais uma potente “ligação
entre o mundo, a criança e a linguagem – na realidade linguagem primitiva e não
linguagem

ornamental

ou

simples

embelezamento

da

linguagem

de

comunicação'' (JEAN, p.95). As primeiras vezes dos professores trazem a alegria
do desafio, o maior deles é colocarem-se em marcha, sonhando, conquistando,
imaginando e ensinando, pois verdadeiramente, com sua voz, experimentam
aprender!
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POESIA E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS, OU PARA SE PENSAR A
CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DE MENINOS NEGROS
Gieri Toledo Alves
(PPGE/UFSC)
Jilvania Lima dos Santos Bazzo
(PPGE UFSC)
Resumo
Trata-se de um recorte de uma pesquisa de mestrado em andamento,
intitulada “Relações étnico-raciais, processos de ensino e a construção da
identidade de meninos negros”, que vem sendo desenvolvida no Programa de
Pós-graduação em Educação na Universidade Federal de Santa Catarina com o
objetivo de investigar sobre os dispositivos pedagógicos que contribuem para a
construção da identidade étnico-racial dos meninos negros no Município de
Florianópolis/SC. Neste trabalho, busca-se refletir sobre a poesia como chave
de leitura da autoimagem dos meninos negros por meio da análise de poemas
produzidos por eles. A metodologia utilizada é de abordagem qualitativa (YIN,
2016) com viés multirreferencial (MACEDO, 2000), compreendendo a poesia
como uma ‘substância imaterial’ e o poema como ´hospedeiro do vigor imaterial’
(BAZZO, 2018). Quais são os efeitos produzidos pela poesia dos meninos
negros? Quais imagens e representações sociais presentes no poema que
influenciam na construção de suas identidades? Diante dessa problemática,
ainda que os resultados sejam parciais, pela razão já anunciada, a expectativa
é contribuir para a compreensão da poesia nos espaços escolares, visando ao
alcance de uma educação emancipatória, sobretudo, por entender que, apesar
das instituições de ensino se posicionarem antirracistas, há muitos obstáculos
para sua efetivação.
Palavras-chave: Poesia. Relações Étnico-raciais. Identidade.
Introdução
Quem costuma vir de onde eu sou
Às vezes não tem motivos pra seguir
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Então levanta e anda, vai, levanta e anda
Vai, levanta e anda
(EMICIDA, 2013, s/p)

Trata-se de um recorte de uma pesquisa de mestrado em andamento,
intitulada “Relações étnico-raciais, processos de ensino e a construção da
identidade de meninos negros”, que vem sendo desenvolvida no Programa de
Pós-graduação em Educação na Universidade Federal de Santa Catarina com o
objetivo de investigar sobre os dispositivos pedagógicos que contribuem para a
construção da identidade étnico-racial dos meninos negros no município de
Florianópolis/SC.
Neste trabalho, busca-se refletir sobre o vigor da poesia como
favorecedora da constituição de autoimagem de meninos negros por meio da
análise de poemas produzidos por eles. A metodologia utilizada, a pesquisa
intervenção (ROCHA & AGUIAR, 2003), é de abordagem qualitativa, com viés
multirreferencial (MACEDO, MACEDO, 2000; GUERRA & MACEDO, 2019),
compreendendo a poesia como uma ‘substância imaterial’ e o poema como
´hospedeiro do vigor imaterial’ (BAZZO, 2018).
A pesquisa-intervenção com observação participante tem intervenções
que são divididas em dois momentos: as observações participantes e as
atividades de estudos propostas. Os dados processados e organizados serão
submetidos à análise de discurso. Quais são os efeitos produzidos pela poesia
dos meninos negros? Quais imagens e representações sociais presentes no
poema influenciam na construção de suas identidades?
Diante dessa problemática, ainda que os resultados sejam parciais, pela
razão já anunciada, a expectativa é contribuir para a compreensão da poesia
nos espaços escolares, visando ao alcance de uma educação emancipatória,
sobretudo, por entender que, apesar das instituições de ensino se posicionarem
antirracistas, há muitos obstáculos para sua efetivação.
Acrescentamos também que, assim como fazemos na introdução, em
todas as seções iniciamos com versos do RAP de autoria dos músicos Beatnick,
K-Salaan, Israel Feliciano, Leandro Roque de Oliveira, Kayvon Sarfehjooy e
Nicolas J Phillips, intitulado Levanta e anda, do álbum O glorioso retorno de
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quem nunca esteve aqui, do músico Emicida com participação de Rael,
lançado em 2013.
Da abordagem metodológica
Mas eu sei que vai, que o sonho te traz
Coisas que te faz prosseguir
Então levanta e anda, vai, levanta e anda
Vai, levanta e anda, vai, levanta e anda
Somos maior, nos basta só sonhar, seguir
(EMICIDA, 2013, s/p)

Como já pontuamos na seção introdutória, a pesquisa de mestrado com
foco nas relações étnico-raciais encontra-se em andamento. Os sujeitos
participantes são estudantes do 5º ano de uma escola municipal de Florianópolis.
A metodologia é qualitativa, uma pesquisa-intervenção com observação
participante (YIN, 2016). As intervenções são divididas em dois momentos:
observações participantes e atividades de estudos propostas. Os dados serão
processados e organizados a partir da análise de discurso, mediante produção
de categorias-chave.
A metodologia pesquisa-intervenção é um tipo específico de pesquisa
participante, tendo como pressuposto o conhecimento estar disponível e
acessível para a sociedade em geral, bem como os processos e construções
resultantes do estudo impactarem na potencialização do bem-estar das pessoas.
Nas pesquisas participantes, a co-construção e co-autoria constituem as etapas,
pois assumem seu caráter questionador da hegemonia de práticas e discursos
do fazer científico.
Podemos, então, destacar para a formulação da pesquisa-intervenção,
referenciais importantes como a concepção de sujeito-grupo que é pautada por
autonomia, coletividade, circularidade, cooperação, empatia, respeito e práticas
que trazem liberdade. Segundo Rocha e Aguiar (2003), na pesquisa-intervenção,
não existe a pretensão da mudança imediata a partir da ação instituída. Para as
autoras, trata-se de uma prática que relativiza e questiona conteúdos
naturalizados, analisa, provoca reflexões que estimulam desconstruções e
consequentemente mudanças.
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Visando contribuir para as mudanças de estruturas sociais naturalizadas
dentro da instituição escolar, são propostas metodologias coletivas, favorecendo
as discussões e a produção cooperativa com a perspectiva de fragilização das
hierarquias burocráticas e das divisões em especialidades que fragmentam o
cotidiano e isolam as pessoas. A pesquisa-intervenção, por sua ação crítica e
implicativa, amplia as condições de um trabalho compartilhado, contrariando a
lógica de isolamento dos/as profissionais da educação (ROCHA & AGUIAR,
2003). Esta pesquisa, portanto, tem uma visão não fragmentada sobre a
realidade. Em consequência, uma compreensão limitada, por partes isoladas e
não do todo, compromete a percepção das complexidades humanas.
Por esta razão, de acordo Carvalho, Oliveira & Godinho (2019), questões
que envolvem as relações sociais, educação, bem-estar, saúde e identidade são
complexas; exigem diálogos e integração dos conhecimentos de diversas áreas.
Por esta razão, a multirreferencialidade é um aporte teórico que sustenta este
trabalho, pois aponta para as múltiplas formas de pesquisar os processos de
ensino-aprendizagem que ocorrem para além das estruturas rígidas e da lógica
da fragmentação disciplinar. Experiências de ensino-aprendizagem sofrem
influências de tecnologias de informação e comunicação e outras mudanças
sociais, construindo caminhos de autoformação, heteroformação e outras formas
de autonomia para aprender e ensinar (MACEDO, 2000; MACEDO, GUERRA &
MACEDO, 2019).
Esta investigação, portanto, buscará refletir sobre o cotidiano escolar de
meninos negros, tendo como foco as relações étnico-raciais e os processos de
ensino, visando contribuir para a construção da sua identidade étnico-racial,
sendo que, neste trabalho, apresentaremos o recorte da poesia como uma das
atividades de estudo realizadas com os meninos negros e os resultados parciais.
Assim sendo, buscaremos responder: quais são os efeitos produzidos pela
poesia dos meninos negros? Quais imagens e representações sociais presentes
no poema que influenciam na construção de suas identidades?
Ao ratificar as DCN para a Educação das Relações Étnico-raciais e para
o Ensino da História Afro-brasileira e Africana, a Matriz Curricular da Educação
das Relações Étnico-Raciais do Município de Florianópolis, publicada em 2016,
pela Secretaria Municipal de Educação, visa combater ao racismo e à
discriminação, buscando ações para o fortalecimento entre os negros e o
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despertar entre os brancos da consciência negra, ou seja, promover atividades
que favoreçam a produção do conhecimento em relação às influências, à
participação e à importância da história e da cultura dos negros na constituição
do povo brasileiro.
Das discussões e resultados parciais
E eu querendo salvar o mundo
No fundo é tipo David Blaine
A mãe assume, o pai some de costume
No máximo é um sobrenome
Sou o terror dos clone
Esses boy conhece Marx
Nós conhece a fome
Então serra os punho sorria
E jamais volte pra sua quebrada de mão e mente vazias
(EMICIDA, 2013, s/p)

O racismo, por sua organização estrutural, conforme discutido por
Almeida (2018), é sustentado pelas instituições sociais que através da cultura
eurocêntrica, normas sociais e regras de funcionamento, atribui a pessoas
negras estereótipos negativos que inferiorizam e produzem desigualdades de
acesso e atendimento nos níveis econômico, de saúde, educacionais, de
relações com a justiça, entre outros.
Assim, as consequências de séculos de colonização e de racismo são
visíveis nas desigualdades educacionais de estudantes negros (hooks, 2004;
PASSOS, 2015; GOMES, 2018), por exemplo no acesso, permanência e
conclusão escolar, sendo que os negros apresentam níveis mais altos de
reprovações, evasão e discrepância idade-série (PASSOS, 2012).
Segundo os dados do IBGE (2018), dentre as pessoas que têm restrições
de acesso à educação, a maioria são homens negros, 33,1%. Estes números
evidenciam que questões sociais interferem na relação dos meninos negros e a
educação, uma vez que eles são estudantes que enfrentam o racismo estrutural
e institucional na escola, e como consequência desse processo de violência
extrema são aqueles com os piores resultados escolares, fato que não se dá por
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culpa ou responsabilidade individual, mas devido a fenômenos sociais e
históricos (hooks, 2004; APPLE, 2006; PASSOS, 2012; PASSOS, 2015;
FREIRE, 2018).
Quando conseguem estar na escola, as pesquisas evidenciam que
estudantes negros são alvo de racismo por parte de colegas e de professores,
que tratam de formas diferentes estes estudantes, associando-os a estereótipos
como violência, preguiça, falta de capacidade intelectual, limitações e
promiscuidade. Assim, estudantes brancos recebem mais afeto e cuidado; por
sua vez, professores muitas vezes não se posicionam quando presenciam estes
estudantes sendo racistas com colegas negros (SCHOLZ, SILVEIRA &
SILVEIRA, 2014).
Comportamentos que são interpretados pelos professores como
genialidade, curiosidade ou determinação quando provenientes de estudantes
brancos, por exemplo, invariavelmente, são considerados problemas, teimosia,
indisciplina e dificuldades quando os protagonistas são estudantes negros que
apresentam as mesmas condutas (hooks, 2004). Cotidianamente, professores
subestimam a inteligência e potencial de estudantes negros e neles não
investem, têm práticas racistas que ridicularizam e inferiorizam e se omitem
frente a situações de discriminação racial, contribuindo para o fracasso escolar
destes estudantes negros e uma representação negativa de si (hooks, 1994;
CARVALHO, 2004; hooks, 2004).
O/a professor/a age diretamente na motivação dos estudantes, uma vez
que é influência direta que estimula ou dificulta a vontade e disposição em
aprender (GUIMARÃES & BORUCHOVITCH, 2004; hooks, 1994, 2004;
MORAES & VARELA, 2007; FREIRE, 2018). Outra questão fundamental para a
motivação é a participação ativa do estudante na compreensão, interpretação
individual e atribuição de sentidos conectados por significados construídos por
cada estudante, através de suas vivências, conhecimentos e crenças (FREIRE,
2018). Porém, a Educação perpetua opressões, excluindo determinadas
manifestações poéticas, considerando-as não científicas, incorretas ou
inadequadas, de acordo com uma norma eurocêntrica supostamente universal.
Por exemplo, Carolina Maria de Jesus, escritora brilhante, até hoje não é
reconhecida no Brasil como mereceria ou deveria, embora sua obra Quarto de
despejo: diário de uma favelada, publicada em 1960, tenha sido traduzida para
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vinte e nove idiomas. Tal como fazem com Carolina Maria de Jesus, os poemas
e as produções oriundos das rimas do RAP são invisibilizadas.
Oriundo do movimento HIP HOP, o RAP consiste em rimas e ritmo
combinados em letras que expressam sociais, relatam injustiças, superações,
vivências, emoções e racismo, entre outras temáticas (JOVINO, 1999). As letras
de RAP, além de se constituírem em poemas, têm um caráter político, reflexivo
e pedagógico quando utilizadas de forma que cumpram uma das funções sociais
da literatura, qual seja, ser agente de transgressão cultural das prisões
simbólicas impostas por parte da sociedade, a opressora e guardiã dos
privilégios da classe social.
Na visão de Ione da Silva Jovino (1999), os RAP podem e vêm sendo
utilizados como instrumentos didáticos para trabalhar relações étnico-raciais em
sala de aula, juntamente com outras formas de poemas que não envolvem
música como por exemplo obras do poeta Luiz Silva, conhecido como Cuti
(ALMEIDA,

KIRCHOF, 2018), de Solano Trindade e Oliveira Silveira

(FONTOURA, SALOM & TETTAMANZY, 2016).
Andrade (1999) informa que o movimento HIP HOP se tornou famoso,
conhecido e comercial nos Estados Unidos nos anos de 1970, tendo sua origem
na luta de pessoas não-brancas pobres, maioritariamente negras, por dignidade
e justiça. Poemas cantados, contados ou escritos por negros nos antigos
impérios africanos, milhares de anos depois foram transformados com o roubo
da liberdade de milhões de africanos, que utilizavam poemas para resistir e não
deixar morrer sua cultura e crenças. Com a colonização, os poemas se fizeram
presentes antes do movimento HIP HOP norte-americano se tornarem
populares, por exemplo, na capoeira, religiões afro-brasileiras e samba de
improviso chamado de partido-alto. Com isto, ressaltamos que o RAP é uma
entre muitas formas de manifestação da poesia negra e da sua materialidade: o
poema, que, segundo Souza (1990) vem sendo estudado como recurso
pedagógico antirracista desde o início dos anos 1990.
Isto posto, ratificamos que a poesia é compreendida como maior do que
um gênero literário, conteúdos escritos ou poemas, uma vez que está presente
na música, arte e em outros aspectos que envolvem afetos, emoções,
humanidades e reflexão. O poema é uma forma de poesia que pode estar
presente na educação, contribuindo para o desenvolvimento da leitura, escrita,
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livre expressão, comunicação, interação, interlocuções diversas e exercícios de
pensar, sentir, perceber e emocionar-se. Nesse exercício, o falar exige uma
abrangência maior, por isso, a necessidade de estudar uma cultura oral.
A oralidade faz parte da cosmovisão africana, que valoriza a história e
literatura oral, poemas e musicalidade (GUILLEN, 2016). Por isso a diáspora
africana é marcada por diversas manifestações de poemas, improvisações de
rimas e músicas. Existem estudos que explicitam os poemas como estratégia
para trabalhar as relações étnico-raciais na escola, através de análises de
poemas e de atividades mediante os quais estudantes escreverem suas poesias
após reflexões e diálogos prévios (SANTOS, 2011; MARINHO, JUNIOR &
GOMES, 2018).
A linguagem pode ser transgressora de opressões, mas também
perpetuadora destas, uma vez que concentra as divergências, diversidades e
supostos padrões universais culturais. A criatividade pode ser meio de
libertação, portanto, uma possível ameaça à ordem social, quando não utilizada
a favor do sistema de reprodução sem reflexão de regras de ser, viver e estar no
mundo (SANTOS, 2011).
Estudantes negros que escrevem poemas sobre sua negritude, vivências,
auto-imagem e percepções sobre as relações étnico-raciais podem exercer a
sua criatividade de forma a construir linguagens antirracistas e de orgulho racial
(SANTOS, 2011). A poesia e o poema têm um caráter político e cultural, por
promoverem a produção simbólica de significados e representações. Existe uma
tradição negra brasileira de fazer rimas, improvisações e criações escritas, orais
e musicais (FONTOURA, SALOM & TERRAMANZY, 2016), que pode estar
presentes nos processos de ensino e atividades de estudos de forma
antirracista.
A poesia negra no Brasil, na forma de poemas, tem sido um espaço para
denunciar violências e injustiças, compartilhar formas de luta e resistência,
libertação de prisões de linguagem e pensamento que a colonização tenta impor,
bem como de expressar orgulhos que negros têm de nossas de africanidades
brasileiras. Como Sankofa, ideograma Adinkra que significa “retornar ao
passado para ressignificar o presente e construir o futuro”, poemas podem
resgatar questões relacionadas à colonização e racismo. Assim, possibilitam a
superação de estereótipos ou crenças que inferiorizam fenótipo negro e
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protagonismo de afro-brasileiros por meio de poemas antirracistas inseridos em
práticas educativas antirracistas e emancipatórias (ALMEIDA & KIRCHOF,
2018).
Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana
(BRASIL, 2004), são apresentados três princípios: “Consciência política e
histórica da diversidade”, o “fortalecimento de identidades e direitos” e “ações
educativas no combate ao racismo e discriminação”. Estes princípios visam
desconstruir o mito da democracia racial, a mentira da superioridade branca e
eurocêntrica, que atinge negros e indígenas no Brasil, produzindo e perpetuando
desigualdades, violências, injustiças, estereótipos negativos e percepções que
inferiorizam de negros e indígenas.
A valorização da oralidade, música, artes, leitura e escrita como tradições
africanas e afro-brasileiras constam neste documento. Ademais, “valorizar,
divulgar e respeitar os processos históricos de resistência negra desencadeados
pelos africanos escravizados no Brasil e por seus descendentes na
contemporaneidade, desde as formas individuais até as coletivas” (BRASIL,
2004, p. 12), podem ser efetivados por meio de atividades cotidianas que exijam
atitudes generosas, respeitosas, acolhedoras, éticas; e os poemas e o RAP
podem ajudar a concretizar essa utopia pedagógica.
Identidades negras positivas, pautadas pelo orgulho e conhecimento
pioneirismo, protagonismo e legado dos seus ancestrais podem ser promovidas
pelos poemas e o RAP, com um diferencial: estudantes negros escrevendo
poemas estão produzindo narrativas de auto-definição, escrita de si, sendo
sujeitos e autores da reescrita e recuperação da sua (nossa) história.
Considerações (ainda) parciais
Irmão, você não percebeu
Que você é o único representante
Do seu sonho na face da terra
[...]
Quem costuma vir de onde eu sou
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Às vezes não tem motivos pra seguir
Então levanta e anda, vai, levanta e anda
Vai, levanta e anda
(EMICIDA, 2013, s/p)

Sobre os resultados, percebemos que a poesia na forma de poemas tem
um potencial de contribuir para uma educação emancipatória e antirracista nas
escolas, que ainda não é uma realidade amplamente efetivada no Brasil, apesar
de leis (GOMES, 2018). Através da integração entre emoções, resiliência e
reflexões, observamos que os poemas podem estimular a reconstrução da
autoestima dos meninos negros, as imagens positivas de si e de seus
antepassados.
Ainda que os resultados sejam parciais, pela razão já anunciada, a
expectativa é contribuir para a compreensão da poesia (o poema, o RAP, em
especial) nos espaços escolares, visando ao alcance de uma educação
emancipatória, sobretudo, por entender que, apesar das instituições de ensino
se posicionarem antirracistas, há muitos obstáculos para sua efetivação. Existe
uma dificuldade em problematizar, aprofundar reflexões sobre os conhecimentos
relacionados à cultura africana e afro-brasileira desde a África milhares de anos
antes da colonização, pioneira mundial em universidades por exemplo, conforme
indicam as diretrizes curriculares nacionais (BRASIL, 2004).
Observamos, também, impasses em trabalhar o texto poético em sala de
aula, relacionando-o às consequências atuais sobre o processo histórico e
cultural dos meninos negros. Finalmente, a poesia ajudou a integrar corpo,
mente e espírito, auxiliando na cicatrização das feridas emocionais e superação
das dificuldades sociais que são consequências da discriminação racial. A
poesia, portanto, pode ser esse caminho de reconstrução, da forma como a
pessoa se vê e está no mundo, restaurando-se e podendo participar ativa e
coletivamente da reconstrução das relações sociais, de sorte a viver de modo
poético e encontrar a força necessária para ratificar cotidianamente a existência:
sim, o menino negro existe. Sim, ele levanta e anda, porque sabe, de algum
modo, que é o único representante do seu sonho na face da terra.
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QUANDO A POESIA INFANTIL APROXIMA GERAÇÕES
Vania Marta Espeiorin
(UCS)
Flávia Brocchetto Ramos
(UCS)
Introdução
A linguagem literária desperta as mais diversas memórias e sentimentos
no leitor, seja adulto ou criança. Ao mesmo tempo, pode aproximar gerações.
Um texto poético que propõe esse diálogo é “Viver”, de Mario Quintana (2005).
Consiste em uma das 60 poesias da obra Lili inventa o mundo, a qual fez parte
do acervo do Programa Biblioteca da Escola (PNBE) de 2008 e cuja seleção de
textos coube à escritora Mary Weiss.
Por abordar os dois extremos da vida, “Viver” será analisado neste artigo,
tendo como objetivo ser uma proposta de atividade a docentes e pais para
ampliarem o contato desse tipo de texto com as crianças (e adultos) em
ambientes escolares ou em outros espaços de seu cotidiano.
Para a análise, em termos de metodologia, tem-se o modelo adotado por
Antônio Candido, no livro Na sala de aula: caderno de análise literária (2008).
Em termos de suporte teórico, entre os autores das áreas da educação e da
literatura que auxiliam nas reflexões: Amarilha (1997), Freire (1996), Huizinga
(2007), Coelho (2000) e Ramos (2005).
Este estudo, desenvolvido no Mestrado em Educação da Universidade de
Caxias do Sul (UCS), observa a poesia como um gênero necessário para o
desenvolvimento da criança, com destaque ao estímulo da sensibilidade, da
invenção, da busca de novos conhecimentos e de um convívio mais humanizado
com colegas e professores.
A poesia: das origens à infância
A poesia poderia estar mais próxima da sala de aula e, assim, também
marcar presença no dia a dia dos estudantes com suas famílias ou no entorno
onde residem. Não raro, observa-se nas pessoas certa resistência em ler,
interpretar, criar e recriar poemas. Na história da Língua Portuguesa, a narrativa
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poética surge no fim do século XII. De cunho confessional e lírico, era chamada
cantiga de amigo, de amor e de escárnio (as poesias eram cantadas). Os poetas
usavam o recurso do exagero, da fatalidade (hipérbole) para responder à
questão existencial: “Quem sou eu?”.
A poesia então prossegue até o século XVIII sendo expressa segundo a
crença de que o homem, em geral, é um ser superior e absoluto (época do
Classicismo, que prega o controle das emoções pela razão) (MOISÉS, 1996).
No século posterior (XIX), vem a revolução Romântica. Aqui as emoções podem
ser

extravasadas

de

todas

as

formas,

ressalta

Moisés

(1996).

O

autoconhecimento passa a ser emocional, pessoal. Já na poesia Moderna o
autoconhecimento é uma espécie de aventura, um mergulho no desconhecido,
explica o autor. O homem moderno acaba tendo consciência do relativismo das
coisas.
Os traços de vida cotidiana que caracterizam a escola modernista têm
origem em poucos poetas nas cantigas medievais de escárnio ou maldizer
(Gregório de Matos 1633-1696 e Bocage 1765 -1805), ao lado de cantigas de
amor e de amigo. Nos séculos XVII e XVIII, o sensualismo e o erotismo só
aparecem nos gêneros considerados menores (sátira, burlesco) e o bom gosto
do salão exige poesia lírica com pudor e idealização. No Romantismo, porém,
tem início a liberação. O rigor das restrições morais e literárias é atenuado e o
sensualismo ganha vazão.
A indústria e o crescimento urbano chegam fortemente no século XX e a
poesia moderna atenta-se à paisagem formada pelos objetos familiares e pela
vida cotidiana. A arte pela arte predomina no Romantismo. É a arte como um fim
em si (parnasianos e simbolistas). O princípio do século XX é período do
ressurgimento da arte útil, engajada. Troca-se o ingênuo romântico pela
inocência vista como uma volta à pureza da infância. Vale recordar aqui Charles
Baudelaire (apud BORA, 2009), para quem “a poesia é a infância reencontrada”.
Poesia tem alto poder de síntese e pode agir nas entrelinhas. Atualmente,
seu ingresso no mundo infantil vem se dando basicamente como jogo, revela
Huizinga (2007). É jogo verbal em uma construção sutil de frases que permite a
exploração de múltiplos significados, de recriação sonora e semântica, de
adivinhações, de deslocamentos de pensamento e ação. Tais jogos tornam-se
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cada vez mais complexos e as regras vão sendo introduzidas para garantir
resultados mais elaborados.
A contar de fins de 1970 até os anos de 1990, a imagem e a poética
começaram a se intensificar na literatura feita no Brasil e direcionada a crianças
e a adolescentes. De acordo com registros de Coelho (2000, p. 133), novos
escritores e ilustradores, muitos já consagrados em outras áreas de criação, são
atraídos para a literatura infantil.
O texto poético na educação
A poesia, detalha José Paulo Paes (1996), tende a chamar a atenção da
criança para as surpresas escondidas na língua que ela fala todos os dias sem
se dar conta delas. O texto poético pode favorecer deslocamentos,
vulnerabilidade, conflito, mudança e troca de ideias. Ele comunica o simples e
familiar de uma outra forma. Só que, na prática e na atualidade, porém, ouvimos
a poesia não parecer ser vista com muita familiaridade. Com frequência e
principalmente de parte de educadores, surgem questionamentos no seguinte
sentido: como despertar o prazer pela leitura de poesia? Como ensinar poesia
em sala de aula? Como fazer os alunos lerem e escreverem poesia?
Conforme Averbuck (apud ZILBERMAN, 1984), mais do que ensinar
poesia, caberia antes, discutir o termo ensinar. O caminho, orienta a autora, seria
o de criar uma impregnação, sensibilização, aproximação ou leitura do que
propriamente o de implementar o ensino. “Na criança, tanto o desenvolvimento
da personalidade e da sensibilidade quanto a expansão do real pela poesia, e
pela arte em geral, se dão por meio do fluxo da fantasia, por sua percepção
particular do mundo”.
Nos dias atuais, em meio a um universo conturbado, a linguagem poética
reclama seu espaço e sua vez. Várias são as iniciativas de professores que
tentam recuperar o prazer da leitura poética, a degustação de palavras
combinadas, a viagem na fantasia das imagens. Relatos publicados em sites e
revistas de educação e os programas de cursos para professores revelam que é
possível romper o preconceito de que é difícil trabalhar com poesia.
Mermelstein (2004) aborda as dificuldades em explorar poesia em sala de
aula e chama a atenção para a importância de resgatar o sentido que essa forma
de expressão possuía na Antiguidade, quando cumpria múltiplas funções como
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ritual, entretenimento, enigma, profecia, filosofia e competição. A autora também
insere a poesia no contexto do incentivo à produção imaginária. “É na atividade
criativa com a língua que a criança constrói formas originais de ver o mundo (...).
O aluno entra em contato com os recursos estilísticos da poesia para reconhecer,
interpretar e criar”.
Na interpretação de Huizinga (2007), todo o poema tem origem no jogo:
jogo do culto, da corte amorosa, jogo marcial da competição, jogo do humor.
Tudo que transcende a esfera do juízo lógico e deliberativo, para Huizinga, é
lúdico. A poiesis, define o autor, é uma função lúdica que está para além da
seriedade. Situa-se no plano mais primitivo e originário a que pertencem a
criança, o animal, o selvagem e o visionário, “na região do sonho, do
encantamento, do êxtase, do riso”.
Poiesis é, literalmente, uma palavra grega que significa produzir, fazer,
criar uma realidade diferente da histórica e factual. Na antiguidade, o poeta era
concebido como um sábio e a função do poema era social, educava e guiava
uma determinada prática. Na Índia e Grécia antigas e no Império Romano, vários
documentos, hinos, contratos e provérbios eram escritos em versos, em parte
pela facilidade de memorização.
A figura do professor sempre deixa rastros na vida de seus estudantes. A
presença do educador em sala de aula não pode ser encarada solitariamente.
No contato com o aluno, ele tem condições de construir um sentido coletivo e
plural para sua função. Para isso, entretanto, precisa convidar o estudante a
também lhe ensinar por meio de tudo o que traz de casa, aprende no bairro ou
com seus próprios colegas. Conforme Freire (1996, p.26), o educador
democrático não pode negar-se a reforçar a capacidade crítica do educando.
Faz parte da prática docente não apenas e simplesmente apresentar
conteúdos, mas ensinar o aluno a pensar, a ler o texto e a ler o mundo. O
professor tem de ir além da atitude de apenas levar à sala de aula uma poesia
para ser lida ou utilizada didaticamente. Essa poesia precisa tentar dialogar com
o estudante, fazendo-o refletir sobre o mundo e os movimentos que ela
apresenta. A mediação, nesse caso, é uma demonstração da importância do
professor no processo de ensino e de comunhão de experiências para com o
educando.
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Possibilidades de leitura de “Viver”
Ritmo, musicalidade, circularidade, ilogismo e brincadeira são algumas
das características do texto poético, o qual pode configurar-se em uma espécie
de ritual para, assim, ser sentido. Por vezes, as pessoas dependem dos ritos
para tomar decisões ou enfrentar obstáculos ao longo do cotidiano. Cidadãos
estabelecem, a seu estilo, maneiras de conviver com as esferas do real e do
imaginário nas diferentes etapas de sua trajetória. Há quem diga, por exemplo,
que os mais velhos agem como crianças quando avançam nas casas da vida,
daí talvez se justifica a construção textual de Quintana descrita a seguir:
Viver
Vovô

ganhou

mais

um

dia.

Sentado

na

copa,

de pijama e chinelas, enrola o primeiro cigarro
e

espera

o

gostoso

café

com

leite.

Lili, matinal como um passarinho,
também
Tal

espera
e

o

café
qual

com

leite.
vovô.

Pois só as crianças e os velhos conhecem
a volúpia de viver dia a dia,
hora a hora,
e suas esperas e desejos nunca se estendem
além de cinco minutos... (QUINTANA, 2005, p. 16).

É um texto que não segue o percurso tradicional de rimas entre primeiro
e terceiro versos ou entre o segundo e o quarto, e assim sucessivamente. O eulírico aparece como narrador em terceira pessoa. Mostra-se como um
observador que se encontra afastado do espaço sugerido pelo texto, porém
sabedor das vidas e das características de vovô e de Lili.
E quem não conhece um avô ou uma avó, próprio(a) ou de um parente ou
amigo? “Vovô” é uma denominação bem conhecida pelas pessoas, o que facilita
as observações em relação ao texto. Ao começar com a frase “Vovô ganhou
mais um dia”, o eu-poético dá o tom emocional da leitura que prossegue e dá
vigor ao verbo que serve de título (“Viver”).
Uma das imagens poéticas encontradas nesse trecho indica certa força,
expressa no verbo ganhar, já que aos velhos um dia a mais pode ser considerado
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um presente. Por outro lado, a intensidade mais cortante apresenta-se
justamente na agonia de que o tempo passa rapidamente e é necessário vivêlo, senão ele escapa.
A palavra que brinca com a criança no texto poético pode gerar
compassos sincronizados ou não envolvendo as pessoas com mais idade. Na
maioria das vezes, a criança estabelece identificações com a poesia, recebendoa com afetividade, porque, como esclarece a autora, “o saber intuitivo, o ludismo
sonoro e semântico da poesia encontram ressonância no solo lúdico da infância”
(BOCHECO, 2002, p. 17)
Para o público infantil, na leitura de uma poesia como “Viver”, que une
dois pontos da existência em torno de uma mesma vontade, o educador pode
estimular a criança a usar a criatividade para construir imagens poéticas a contar
da fruição textual.
Para caracterizar Lili, cujo perfil inicial indica uma menina inquieta, o eulírico prefere o comportamento em vez de detalhar a aparência ou citar alguma
ação mais concreta da garota. O adjetivo “matinal” empregado e atribuído à
menina numa comparação com passarinho sintetiza e, ao mesmo tempo,
oferece um leque de imagens que podem ser trabalhadas conforme a trajetória
do leitor. Uma delas é a valorização da disposição infantil.
O matinal pode ser associado à rapidez com que a criança, na maioria
das vezes, aceita desafios ou corre para as brincadeiras. Nesse caso, o
educando dos anos iniciais, por exemplo, tende a criar uma imagem de
aproximação à figura de Lili. Por consequência, tem-se a figura do passarinho,
que, de um certo modo, traz à mente a ideia de liberdade, ânsia comum no
âmbito da infância, quando os pequenos insistem em fugir das regras ou limites
dos pais ou mesmo dos rigores das instituições escolares.
A linguagem figurada, que surge em “Lili, matinal como um passarinho, /
também espera o café com leite”, é um traço da poesia. A representação da
garota que desperta, que amanhece cedo e fica à expectativa da chegada de
algo suscita a associação com os desejos que o leitor infantil alimenta
interiormente ou mesmo sob o enfoque material.
O caráter figurativo é mais forte na estrutura poética porque se ocupa de
um episódio, de uma ideia, de uma emoção, de um imaginário e, assim, explora
o aqui e o agora da experiência de vida do homem (AMARILHA, 1997, p. 26). A
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estrutura textual de “Viver” inicia em tom de descrição, depois compara e
aproxima os estilos de Lili e vovô. Por final, sugere uma explicação para essa
proximidade de postura entre os dois, embora no texto o eu-lírico insinua uma
diferença de idade, apesar de não mencionados os tempos de vida.
A sonoridade é outro aspecto presente por meio da aliteração produzida
pela reprise do fonema “v” nas palavras “velhos”, “volúpia” e “viver”, as quais
vêm impressas nas orações “Pois só as crianças e os velhos conhecem / a
volúpia de viver [...]”. Na articulação da linguagem e como complemento que
intensifica o significado literal de viver, surge a repetição das palavras “dia” e
“hora”, no seguinte trecho: “Pois só as crianças e os velhos conhecem / a volúpia
de viver dia a dia, / hora a hora, / e suas esperas e desejos nunca se estendem
/ além de cinco minutos...”.
A palavra repetida leva a criança a ensaiar com prazer o fonema que
aprendeu ou que passou a apreciar. No caso da repetição expressa num texto
poético, torna-se ainda mais convidativa aos pequenos. É esse tipo de alimento
poético que, aos poucos, vai fazendo a criança se perceber no seu próprio
desenvolvimento e evolução. Também vai ajudando-a a estabelecer relações
com aquilo que julga real e aquilo que vai além, que atinge o seu lado mais
sensível.
De acordo com Ramos (2005, p. 140), o primeiro diálogo da criança com
a literatura oral/popular acontece, geralmente, pela cantiga de ninar. O adulto
canta para o bebê, combina e rima expressões, mesmo que o pequeno ser não
saiba ou leve em consideração o sentido do que se entoa. Com o passar do
tempo, o contato com essa aura literária pode progredir ou estagnar. Depende
do que for proporcionado a ele pela família, pela escola, pela sociedade.
Na leitura poética, a criança, principalmente quando dispõe do incentivo
docente, tem a oportunidade de se emaranhar nessas modificações e passagens
do tempo. Com isso, pode ir construindo novos sentidos às palavras que
compõem o texto e que também o compõem na condição de educando. Para
Debus, Santos e Bortolotto (2018, p. 10), a palavra poética na escola tem de ser
a que esteja imbricada no contexto cultural e histórico, independente da
“plataforma” em que se encontra.
Ou seja: impressa, oral ou digital. Nessa esfera, mas pontualmente sobre
o universo tecnológico, Silveira, Debus e Azevedo (2018, p. 33) conferem que “o
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mundo da tecnologia está entrelaçado com a vida dessa criança de maneira
intensa, alargando as fronteiras do seu ser e permitindo diferentes formas de
acesso à informação, à comunicação e à interatividade”.
Esteja

onde

estiver

registrado,

o

caráter

simbólico

contribui,

principalmente, na articulação de um dos papéis fundamentais do texto literário,
que é, segundo Candido (1995, p. 245), o da humanização. “Toda obra literária
é antes de mais nada uma espécie de objeto, de objeto construído; e é grande o
poder humanizador desta construção, enquanto construção”, realça o autor.
Portanto, a poesia não pode ser afastada da educação atual porque,
eventualmente, é vista pelo professor como um texto difícil de se explorar. Pelo
contrário. Precisa ser permanentemente experienciada e constar com maior
amplitude no currículo escolar, nos planos de aula dos docentes, na
programação da instituição de ensino, na comunidade.
Considerações
A poesia é um gênero de texto transformador que poderia “acontecer” com
mais frequência junto aos estudantes, na sala de aula ou fora dela, na família ou
no bairro. Ao mobilizar a sensibilidade do leitor, se tem a chance de despertá-lo
ainda mais para a fruição poética e para o convívio, por exemplo, entre os
colegas, os professores e, essencialmente, com as distintas gerações.
A partir dos estudos e análises aqui desenvolvidos, pôde-se descobrir que
a poesia mobiliza conhecimentos e tende a articular aproximações. Ela pode ser
articulada, dentro de um processo de interação, por meio das leituras em sala
de aula, na biblioteca escolar ou mesmo na família, tendo o educador ou os pais
e responsáveis como mediadores.
Na análise do poema “Viver”, é possível verificar que o educando tem
condições, também, de se colocar nos textos. Pode descobrir os ditos e os não
ditos e elaborar novos saberes a partir dos já desenvolvidos e apreendidos em
seu universo social ou retirados da própria explicitação textual. Individualmente
ou na companhia de colegas, de amigos de diferentes gerações, da mediação
docente, vale viver os efeitos desse texto de Quintana e se entregar às emoções
que a poesia faz questão de nos oferecer.
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DIÁLOGO DE LINGUAGENS EM HQS HUMORÍSTICAS DE RENATO CANINI
NA REVISTA INFANTIL CACIQUE – DÉCADA DE 501
Rosa Maria Hessel Silveira
(Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRGS)
Maria Helena Hessel
(Fundação Paleontológica Phoenix)
Situando o trabalho
As histórias em quadrinhos constituem um gênero que logrou articular
palavra e imagem de forma produtiva e atraente aos leitores, através de uma
linguagem própria. No universo infantil, os quadrinhos vêm representando, há
décadas, um material sedutor que veicula para as crianças representações,
ficções, imagens variadas e, frequentemente, inesquecíveis.
Dentro desse quadro, o trabalho aqui proposto tem como objetivo analisar
os quadrinhos do desenhista gaúcho Renato Canini, publicados na revista infantil
Cacique, editada na década de 50 no Estado do Rio Grande do Sul. Tais
quadrinhos exploram três personagens mirins – Cacique, Manduca e Tibica (que
representariam as três etnias formadoras do povo brasileiro). O trabalho objetiva
também analisar alguns aspectos do emprego de elementos da linguagem dos
quadrinhos pelo autor, considerando a época de produção, assim como as fontes
de humor das breves historietas.
A análise busca apoio teórico em Iannone & Iannone (1994), Eisner (2001)
e Ramos (2010), quanto à linguagem dos quadrinhos, Rosa (2002), Brites (1990,
2004), Vergueiro & Santos (2005 e 2008), Hansen (2008), Cardoso (2009),
Demétrio & Royer (2013), Patroclo (2013) e Almeida & Costa (2015) sobre outras
revistas infantis no Brasil da mesma época, assim como em estudos sobre a
Cacique, como Bastos (2006 e 2016), Silveira, Bonin & Kirchof (2010), Luz &
Rios (2015) e Silveira & Hessel (2018).
Cacique e outras revistas infantis na década de 1950 no Brasil
Na década de 1950, quando ainda circulavam no Brasil revistas infantis
como O Tico-Tico (1905-1960; Vergueiro & Santos, 2008, p.1) e Sesinho
(1947-
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Financiamento 001.
1960 e 2001-atual; Demétrio & Royer, 2013, p.94), ao lado de outras revistas
institucionais, como Nosso Amiguinho (mensalmente publicada desde 1953 pela
Igreja Adventista do Sétimo Dia), surgiu no Rio Grande do Sul uma revista
destinada às crianças, a Cacique, lançamento do Centro de Pesquisas e
Orientação Educacionais da Secretaria de Educação e Cultura deste Estado. As
edições da revista circularam de abril de 1954 a dezembro de 1959, em sua
primeira fase, e, depois de um intervalo de 20 meses, de setembro de 1961 a
janeiro de 1963, numa segunda fase, com outro tamanho e design (Campuoco,
1981, p.10), sendo então não numerada e de distribuição gratuita. Segundo
Bastos (2006, p.3), na primeira fase, tinha uma tiragem entre 10 e 15 mil
exemplares, que eram comercializados de forma avulsa e por assinaturas.
Cacique se situa em uma tradição de revistas infantis que circularam por
muitas décadas no Brasil, assim como em outros países ocidentais, como o
conhecido caso da revista Billiken, na Argentina. No Brasil, vale citar o caso de
O Tico-Tico, que surgiu no início do século passado no Rio de Janeiro (1905),
“com nova proposta gráfica, em quadrinhos e colorida” e “alastrou-se pelo país”
(Martins, 2001, p.408), constituindo-se na mais importante revista infantil
brasileira do século 20 (Vergueiro & Santos, 2008, p.23). A revista, mensal e de
tamanho A3, apoiada por muita publicidade, “caracterizou-se por uma postura
didático-pedagógica

e

pela

disseminação

de

produtos

quadrinhísticos

genuinamente nacionais, dando oportunidade para a atuação de dezenas de
desenhistas brasileiros e propiciando o aparecimento de diversos personagens
de histórias em quadrinhos”, sempre privilegiando “o civismo, os bons costumes
e a religiosidade” (Vergueiro & Santos, 2008, p.23). Já no período final das
edições de O Tico-Tico, surgiu outra revista educativa dirigida ao público infantil,
a Sesinho (em 1947), patrocinada pelo Serviço Social da Indústria (SESI) e
também publicada no Rio de Janeiro (Brites, 1990, p.62). A revista inicialmente
tinha um tamanho A4, cerca de 8 páginas, sendo mensal e comercializada por
assinaturas ou de modo avulso. Trazia reportagens sobre o SESI, atividades
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paradidáticas, contos, adaptações da literatura infantil estrangeira, etc., e
privilegiando as narrativas em quadrinhos e passatempos.
Já a Cacique circulou de 1954 a 1959 (1ª fase), com um formato vertical (como
as anteriormente mencionadas) e pequeno tamanho (A5), com cerca de 32 páginas,
trazendo historietas, curiosidades, poemas, músicas, concursos, passatempos e histórias
em quadrinhos e reduzida inserção de publicidade, haja vista sua origem institucional
(Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Rio Grande do Sul).
O compêndio de Leonardo Arroyo sobre o panorama da história da literatura
infantil no Brasil, em sua 1ª edição (1968), dedica o quinto capítulo à ‘Imprensa escolar
e infantil’ e nele há uma pequena seção dedicada ao Rio Grande do Sul, na qual o autor
afirma que “sobre a imprensa escolar e infantil de Porto Alegre quase nada conseguimos
apurar” (p.146). A ausência de referências à revista Cacique, que deixara de circular há
menos de dez anos, sugere que era nacionalmente pouco conhecida, apesar das
referências, na própria revista, a assinantes de diversos estados brasileiros.
As histórias em quadrinhos da revista Cacique em sua primeira fase foram criadas
por seis ilustradores, a maioria gaúcha: Flávio Luiz Teixeira (criou as HQs com
protagonismo de um menino (Lilico) e uma menina (Délinha); Luiz C. Ribeiro, que
desenhou HQs com animais, como o galo Zé Carijó, o coelho Danilo, o gato Julinho, a
ovelha Marise e o urso Aldo, além de Alice (uma menina loira); Quincas, que colaborou
com poucas HQs, tendo como personagens dois meninos indígenas (Niquim e Nambá);
Vanetti Dani, que criou as HQs de “Seu” Nicácio, um senhor ‘folgado’; José Borges
Correia (português de Lisboa), que usava o pseudônimo de Zeko e criou as historietas de
Ric e Rac (um pato e um sapo, respectivamente) e Nica, Meco e Pinoca (dois coelhos e
um gato); e Renato Canini, que criou um maior número de HQs.
Canini – alguns dados sobre sua vida e obra
Renato Canini destaca-se nas páginas da Cacique, não só pelo número
de colaborações, pois ilustrou nove capas e colaborou com ilustrações em 68
edições das 106 que a revista teve em sua primeira fase, como também pela
continuidade dos três protagonistas de suas histórias em quadrinhos.
Canini nasceu em Piraí (22.02.1936), pequeno município da serra gaúcha,
e faleceu aos 77 anos em Pelotas (30.10.2013), no sudeste do Rio Grande do
Sul. Até os 10 anos viveu na cidade de Frederico Westphalen, indo
posteriormente morar em Garibaldi com a avó, quando conhece as revistinhas
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com HQ, sempre demonstrando um gosto especial pelo desenho (Guazzelli
Filho, 2009, p.75).
Em 1957, com apenas 21 anos, consegue seu primeiro emprego, na
Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, em Porto
Alegre, justamente para ilustrar a revista Cacique. Nessa revista, Canini criou
outros personagens humanos além dos meninos Cacique, Manduca e Tibica –
que serão objeto de uma análise mais acurada – mas não deu nome a eles.
Também criou protagonistas animais (como Espolêta e Carrapicho). Na revista,
Canini colaborou ainda com vinhetas para seções de passatempos, “Tu sabias
que...” e “Ouvindo Vovô Banmércio”, com desenhos para colorir e com
ilustrações de historietas de diversos autores – inclusive de sua irmã, a escritora
Eunice Canini, que usava o pseudônimo de Lia Monterra (Guazzelli Filho, 2009,
p.76).
Finda a primeira fase da revista Cacique, em dezembro de 1959, Canini,
sendo desenhista da SEC-RS, passou a fazer desenhos técnicos de engenharia
até completar 10 anos como funcionário público. Ainda ilustrou narrativas nas
dezessete edições da segunda fase da Cacique (1961-1963), inclusive algumas
HQs de sua autoria. Também fez charges para o jornal gaúcho Correio de Povo,
criou cenários para a emissora regional TV Piratini e ilustrou três contos do livro
Gente e bichos, de Érico Veríssimo, publicado pela editora Globo em 1965
(Guazzelli Filho, 2009, p.82).
Em 1967 mudou-se para São Paulo, onde ilustrou algumas edições de
uma revista infantil da Igreja Metodista intitulada Bem-Te-Vi e começou a
desenhar e escrever para a conhecida revista Recreio da editora Abril. Três anos
depois, passou a desenhar o gibi do Zé Carioca, criado por Walt Disney na
década de 1940. Juntamente com Ivan Saidenberg, Canini transformou a
personagem num carioca morador do morro, apreciador do samba, futebol,
feijoada e outros contornos típicos da cultura brasileira (Guazzelli Filho, 2009,
p.88).
Por divergências na caracterização de seus desenhos de Zé Carioca,
Canini foi afastado em 1976 da equipe que produzia o gibi, passando então a
ilustrar outros roteiros e narrativas da editora, a fazer charges para diversos
periódicos nacionais, a ilustrar livros de outros autores e a publicar livros de sua
autoria, como Um redondo pode ser quadrado? (s/d), O cigarro e o formigo (s/d),
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Cadê a graça que tava aqui? (de 1983), Dr. Fraud (de 1991), Tibica, o defensor
da ecologia (de 2010), Um outro pastoreio (de 2010, em co-autoria com sua
esposa e desenhista Maria de Lourdes Canini) e Pago para ver (de 2012), vários
com reedições. O livro Tibica, o defensor da ecologia tem como protagonista um
menino índio, diferentemente da personagem Tibica criada por Canini para a
revista Cacique, que é um menino negro, como veremos adiante.
No presente século, Renato Canini foi homenageado na entrega do troféu
HQ Mix com o título de ‘Grande Mestre’ do quadrinho nacional (em 2003),
condecorado com o título de ‘Cidadão Pelotense’ e contemplado com um no de
‘Disney Grandes Mestres’ pela editora Abril (em 2005; Guazzelli Filho, 2009,
p.50-51).
Canini: HQs e seus protagonistas: Cacique, Manduca e Tibica
Registre-se, inicialmente, que analisaremos, sem fazer maiores
distinções, tanto as HQs com vários quadros – de 2 a 6 – quanto aquelas
produções que se restringem a um (1) quadro e que hoje são mais conhecidas
como cartuns. Gonçalves (2009, p.84), em sua análise da produção do humor
em cartuns educativos, relembra que, a partir do advento da imprensa popular
nos Estados Unidos, “os cartuns passaram a apresentar características de
histórias em quadrinhos, como sequências de quadros com a mesma
personagem,

linguagem

verbal

dialogada,

onomatopeias

e

elementos

paralinguísticos”. A autora acentua também a predominância contemporânea do
elemento não-verbal para a construção do humor, não excluindo, entretanto, a
existência de balões. Alguns desses aspectos serão considerados mais à frente.
As personagens humanas criadas por Canini para a revista Cacique foram
um indiozinho de tanga vermelha (Cacique; Fig.1), um menino loiro e cabeludo
(Manduca; Fig.2) e um menino negro com um gorro vermelho que lhe esconde
os cabelos crespos e que traz um pente com dentes quebrados no bolso da calça
(Tibica; Fig.3).
A primeira personagem que surgiu foi Cacique (em abril de 1957) com
HQs publicadas em 22 edições. Observa-se maior exploração desse
protagonista, possivelmente em função da sua relação com o nome da revista;
de certa forma, sua imagem acabou se tornando um símbolo dela. A imagem
desenhada por Canini congrega elementos estereotípicos do indígena, mesmo
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que o indiozinho se apresente vivendo em ambiente urbano. Assim, a escassez
de vestimenta (veste apenas uma tanga, em geral vermelha), os pés sempre
descalços, o uso de uma pena no cocar e os cabelos lisos, negros e cortados
caracterizam o protagonista. Ao longo de sua existência, sofreu poucas
modificações em sua representação, como a redução e simplificação de traços
(cabelo, pena, sobrancelhas, tanga); um maior detalhamento (orelha e umbigo);
o aumento da cabeça e um arredondamento de formas (Fig.1), no que parece
ter sido uma tendência geral no desenho de protagonistas infantis de HQs, como
se observa, por exemplo, nas mudanças da personagem Mônica, de Maurício
de Sousa. O menino Cacique – quando representado nas HQs de Canini – tem
personalidade alegre, jocosa, ficando, por vezes, bem indignado. Em suas falas,
faz referências culturais inesperadas para uma criança indígena.

Figura
1. Representações do protagonista Cacique, criado por Renato Canini, para a revista Cacique:
A - em abril de 1957 (3ª capa da edição 41); B - em agosto de 1957 (4ª capa da edição 50); em
junho de 1959 (4ª capa da edição 94).

Já a personagem Manduca, o menino branco, surgiu na revista em julho
de 1957, aparecendo apenas em quatro edições (todas de 1957). É um menino
loiro, cabeludo, que geralmente veste camiseta de malha preta, calças e tênis
brancos (Fig.2), cuja caracterização não chega a ser construída com
consistência, dado o caráter efêmero de sua existência nas HQs.

1303

A

B

Figura 2. Representações do protagonista Manduca, criado por Renato Canini, para a revista
Cacique: A - em junho de 1957 (4ª capa da edição 48); B - em novembro de 1957 (4ª capa da
edição 55).

Em março de 1958, surgiram as HQs sobre a personagem Tibica,
presentes em 17 edições. É um menino negro com um gorro vermelho que
inicialmente lhe esconde os cabelos crespos. Vivencia situações inesperadas
com soluções criativas e bem humoradas. Desde o início até as últimas edições
da Cacique, apresenta os mesmos traços (Fig.3), devendo-se considerar que foi
criado quase um ano depois da emergência da personagem Cacique, quando
Canini já tinha simplificado bastante seu traço.

A

B

C

Figura 3. Representações do protagonista Tibica, criado por Renato Canini, para a revista
Cacique: A - em março de 1958 (4ª capa da edição 64); B - em agosto de 1958 (4ª capa da
edição 73); em setembro de 1959 (4ª capa da edição 99).
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De modo geral, as representações imagéticas das personagens
elaboradas por Canini são bastante simplificadas (com poucos elementos,
economia de traços e exagero de algumas feições), o que facilita sua
assimilação e entendimento pelas crianças (conforme Eisner, 2001, p.148). Na
época, esta tendência de representação de personagens em produtos culturais
para crianças ainda não era tão frequente, como atualmente se observa. Os
desenhos de Canini exibem, desde o início de sua carreira, um traço estilizado,
‘econômico’, que busca, sem medo da simplicidade, a síntese e o requinte visual
(Guazzelli Filho, 2009, p.143 e p.155).
Em relação aos recursos específicos da linguagem das HQs, observa-se
que Canini, então um jovem desenhista, mas já um experiente leitor, se vale
deles

com

alguma

frequência.

Assim,

ele

recorre

eventualmente

a

onomatopeias, mas utiliza com mais frequência linhas cinéticas e símbolos
(Ramos, 2010, p.116), como é o caso da utilização da lâmpada remetendo a uma
ideia brilhante (Fig.4A) e das notas musicais (Fig.1B). Também se observa, em
algumas historinhas, um maior refinamento no aproveitamento de planos, como
na história sem palavras em que Manduca persegue uma borboleta e acaba
capturando um peixe (Fig.4B). Linhas cinéticas, que indicam deslocamento, são
bem aproveitadas, como, por exemplo, na narrativa de Tibica (Fig.4C). Outro
aspecto interessante é a exploração consistente, por Canini, da quebra ou
ausência das linhas demarcatórias entre um quadrinho e outro, as quais,
conforme Ramos (2010, p.98), recebem diferentes denominações: requadro,
contorno do quadrinho ou moldura. Na HQ da edição 51, observam-se efeitos de
continuidade da paisagem e de impressão de movimento gerados pela ‘quebra’
e/ou ausência de contorno (Fig.4D).
Quanto aos diálogos, quando existem, estão inseridos ora em balões de
fala, ora em texto no rodapé. Este último recurso, porém, característico dos
primórdios das HQ, antes da popularização dos balões (como se vê, por
exemplo, em HQs da revista O Tico-Tico na primeira década do século XX,
reproduzidas em Cardoso, 2009), só é utilizado por Canini no caso de cartuns –
um quadro apenas.
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D
Figura 4. Exemplos de HQs de Canini na 4ª capa da revista Cacique: A - o protagonista
Manduca (edição 52, setembro de 1957): B - o protagonista Manduca (edição 55, novembro de
1957); C - o protagonista Tibica (edição 99, setembro de 1959); D - o protagonista Cacique
(edição 51, setembro de 1957).

As HQs criadas por Canini (não incluindo aquelas que ele apenas ilustrou
a partir do roteiro de outro autor) caracterizam-se pela presença do humor e do
cômico, observado principalmente por desfechos narrativos inusitados e
surpreendentes. Conforme Davel (2009, p.11), “as noções básicas para que um
texto faça humor fundamentam-se em ser compatível, total ou parcialmente, com
dois scripts e estes devem apresentar oposições de real/não real, esperado/não
esperado, plausível/não plausível’. Neste sentido, o tipo de humor explorado por
Canini – considerando-se o seu destinatário infantil - prende-se, por um lado, à
exploração do absurdo de determinadas situações, e, por outro, à esperteza com
que as personagens mirins encontram soluções para problemas simples e
cotidianos. No caso das situações absurdas – onde elementos de duas situações
aparentemente distantes e incompatíveis se superpõem – vários exemplos são
construídos por Canini, como é o caso do cartum da edição 65 (Fig.5A), em que
a presença do pneu-estepe desenhada na carroceria de um carro sugere à
personagem Cacique pendurar uma ferradura no rabo de seu cavalo,
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obviamente incomodado. Também há nonsense na HQ em que Manduca, após
ler no jornal que vacas malhadas dão mais leite, resolve fazer pintas em sua
vaca... (Fig.4A).
Há muitos casos em que os protagonistas mirins se valem da esperteza
para solucionar algum problema de seu cotidiano, como a ideia de Cacique para
pegar um galo fugitivo (Fig.5B). Piadas puramente linguísticas, assemelhandose às analisadas por Possenti (1998), podem ser exemplificadas pela conversa
de Manduca com o amigo Ernesto, na edição 48, em que se explora a pergunta
‘Quantos corações nós temos?’, e a resposta inusitada de Manduca: “Dois”. A
surpresa vem da ambiguidade de referência do pronome ‘nós’, que tanto pode
significar ‘a espécie humana’ (interpretação mais comum) como o conjunto de
interlocutores (as duas crianças).
Em algumas situações, o humor emerge da conjugação entre palavra e
imagem, tanto em cartuns, quanto em tirinhas. Um exemplo bastante sofisticado,
que dificilmente seria publicado na atualidade, dada a alusão pressuposta à
feiúra da personagem Sucupira, está abaixo (Fig.5C). Sem a imagem ou sem o
diálogo, simplesmente as condições para o riso não estariam preenchidas. Em
diversos casos, não há palavras – nem em balões, nem em legendas – e a
própria imagem ou sua sequência traz o problema e a solução engenhosa da
personagem, como na historieta da edição 47 (Fig.5B). Entretanto, em algumas
HQ, Canini explora pouco a imagem, e o humor vem quase exclusivamente do
texto verbal, como se tratasse de uma ‘piada ilustrada’ (por exemplo, edições 53
e 68; Fig.5D).
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Figura 5. Exemplos de HQs de Canini com o protagonista Cacique na 4ª capa da revista
Cacique: A - edição 65, abril de 1958; B - edição 47, julho de 1957; C - edição 54, outubro de
1957; D - edição 53, outubro de 1957.
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Em relação às três personagens meninos, vale acrescentar que o
ambiente retratado (e de forma bastante econômica) é o da cidade ou dos
arrabaldes urbanos de então. Nas 43 HQs de Canini na 1ª fase da Cacique, os
três contracenam e dialogam apenas com meninos – todos eles chamados por
nomes próprios – ou, muito raramente, com familiares. Bem frequentemente os
protagonistas contracenam com animais, tanto os mais domésticos (galos,
porcos, vacas, ovelhas, gatos, coelhos, tartarugas, sapos, peixes...), como os
mais difíceis de serem encontrados no contexto das crianças brasileiras
(cangurus, girafas, leões, baleias...). Todos os três protagonistas possuem
cãezinhos de estimação.
Ainda que Canini tenha criado três personagens crianças caracterizadas
como pertencentes a três etnias então reputadas como formadoras do povo
brasileiro, não se percebe – no caso das HQs de Cacique e de Tibica – qualquer
intenção de caracterização ligada a etnia ou ancestralidade. Neste sentido, o
cotejo com outras histórias que lançaram mão do personagem Cacique, mas não
foram escritas por Canini, embora por ele ilustradas, é esclarecedor. Vejamos.
Em sete edições encontramos historietas com texto de Lia Monterra
(pseudônimo de Eunice Canini), com acentuado caráter pedagógico, nas quais
o protagonista Cacique é aproveitado, mas com características bastante
diversas de seu perfil jocoso e esperto das HQs. Assim, na história edificante
Corta-Corta & Ligeirinho (edição 65), na qual as personagens se reúnem para
preparar ovos de Páscoa para as crianças, uma formiga interpela Cacique com
a seguinte fala: ‘Cacique, tu, como índio, sabes preparar tintas. Queríamos um
pouco de vermelho’. Em Cacique, o pequeno vaqueiro (edição 68), há uma nítida
preocupação em mostrar o quanto o indiozinho sabe ‘fazer as lides campeiras’,
gauchescas; o próprio menino Cacique afirma: ‘Na taba, aprendemos de tudo e
o senhor não deve esquecer que descendo de Sepé Tiaraju’. Na história O
Mistério do Cerro Negro (edição 82), a ação inicia na escola frequentada por
Cacique, que interage com o amigo campeiro Poncho Verde, ensinando-lhe o
que aprendeu na escola. ‘Mas o indiozinho Cacique frequentara a escola e
aprendera muito’ é uma afirmação do narrador onisciente. Já em A caminho da
fazenda, no mesmo ambiente da história do Cerro Negro, Cacique defende o ato
de portar arco e flecha e faz uma declaração identitária: ‘Ele [o arco] é a melhor
arma que tenho e, além disso, índio sem flecha, não é índio!’ Seguramente, a
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personagem Cacique que emerge destes textos de Lia Monterra – claramente
alinhados a um intuito pedagógico e formativo - guarda uma grande distância do
menino que pisca o olho para o leitor nos quadrinhos de Canini!
Considerações finais
Ao final deste breve percurso analítico, conclui-se que Renato Canini
trouxe simples e bem humoradas HQs para a revista ‘Cacique’, publicadas nas
3as e 4as capas, desde o no 41 (abril de 1957) ao no 99 (setembro de 1959),
valendo-se de uma linguagem despojada e de um traço original. A
caracterização de seus três principais protagonistas mirins – Tibica, Cacique e
Manduca – prende-se mais ao universo infantil, com um humor ingênuo,
derivado da surpresa de soluções infantis para situações cotidianas, do que a
caracterizações de dimensões étnicas e culturais, que parecem ser
desconsideradas.
O viés de gênero, que não escapa das injunções da época, está presente
no privilegiamento aos protagonistas masculinos, meninos que conversam com
outros meninos, se envolvem com animais, mas não interagem com meninas.
Por outro lado, não há, nas HQs e cartuns de Canini, a evidência de intuitos
educativos, moralizantes e pedagógicos, o que está presente em outras seções
da própria revista, não por acaso editada pela Secretaria de Educação e Cultura
do Estado do Rio Grande do Sul.
De certa forma, pode-se especular como, nesta sua primeira experiência
profissional como desenhista e quadrinista para crianças, Canini terá se
aperfeiçoado, gradativamente, no domínio técnico e na criatividade de situações,
para as diversas ‘tarefas’ que posteriormente desenvolveu em sua vida,
tornando-o muito conhecido e lido. E também se pode pensar nas muitas risadas
infantis que ele terá arrancado dos pequenos leitores dos anos 50, divertidos
com as trapalhadas e tiradas dos protagonistas mirins.
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ENTRE O TEXTUAL E O ICÔNICO: O SILÊNCIO COMO RECURSO
ESTÉTICO NUM LIVRO-ÁLBUM
Rafael Ginane Bezerra
(UFPR)
Em termos teóricos, a década de 1960 representou uma inflexão na qual
abordagens sobre recepção e interpretação conferiram protagonismo ao leitor
(Garayalde, 2014, p. 19). Nesse período, Hans Jauss propôs que a literatura se
converte em processo histórico concreto em função daquele que a recebe
(Jauss, 1987, p. 59), Umberto Eco problematizou a produção de sentido de uma
obra virtualmente incompleta (Eco, 1992) e Wayne Booth introduziu a noção de
um autor implícito (Booth, 1983). Em síntese, tal como sugere Terry Eagleton,
esses autores contribuíram para conformar uma nova etapa na teoria literária:
da preocupação com o autor, passando pelo interesse delimitado ao texto,
chegou-se no enfoque dirigido ao leitor, a abordagens contextualizadas e
politicamente comprometidas, tendo como problema central a produção de
significado (Eagleton, 2002, p. 95).
Concomitantemente, nos campos da pedagogia e das políticas
educacionais, lamentou-se a diminuição acentuada no contato dos jovens com
os livros. Impulsionado por extensos levantamentos estatísticos, esse lamento,
tal como observou criticamente Joëlle Bahloul (2002), fundamentou noções
como as de leitura precária e de público pouco leitor que, por sua vez,
justificaram campanhas para promover a leitura, ressaltar o seu papel
incontornável na formação dos cidadãos e converter essa prática cultural em
obrigação.
Um quarto de século depois, desdobramentos, revisões e críticas a esses
movimentos resenhados nos parágrafos anteriores reconfiguraram concepções
consolidadas de literatura, de leitura e da maneira como o binômio literatura /
leitura deve ser contemplado por diferentes espaços educativos, em especial
pela escola. De um lado, a figura do leitor mobilizada pela teoria literária perdeu
o caráter de abstração e passou a ser associado a operações que transcendem
a esfera cognitiva. De outro, a obrigatoriedade que regia as iniciativas de
promoção de leitura deu lugar a perspectivas pedagógicas mais próximas à
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valorização da experiência e da construção do conhecimento. Assim, a formação
através de obras que representam um cânone, compreendido como expressão
máxima da realização cultural, e esquadrinhadas por estudantes treinados para
reconhecer estruturas linguísticas e identificar padrões estéticos, deu lugar à
preocupação

com

leitores

competentes,

autônomos

e

que

assumem

responsabilidades na construção literária.
Sobre esse leitor competente, tal como observa Delia Maria Fajardo
(2014), avançou-se na percepção de que ele é formado mediante a prática da
própria leitura e não através das aulas tradicionais de literatura, ancoradas numa
pedagogia de transmissão de conteúdos fechados que pressupõe a passividade
do aluno (leitor). Dito de outra maneira, avançou-se na percepção de que o
processo educativo ocorre mediante a vivência de experiências literárias.
Ponderando sobre esse processo, Luís Sánchez Corral (2003) destaca
suas implicações epistemológicas, vinculadas à disponibilidade de textos que
potencializem a participação do leitor na realização de objetivos que são,
simultaneamente, cognitivos, meta-cognitivos e metalinguísticos. Para tanto, tais
textos devem dispor de espaços vazios, ou zonas de indeterminação, nos quais
o leitor sinta-se convidado a atuar, criando hipóteses, deduzindo, antecipando
expectativas, elaborando registros afetivos, enfim, colocando em prática e
aprimorando um repertório de recursos para tocar e ser tocado pela experiência
literária. Como resultado desse processo, vislumbra-se o desenvolvimento de
uma imaginação crítica, aberta à alteridade e capaz de expressar-se com
autonomia (Sánchez, 2003, p. 332).
Apesar de não existir um consenso definindo à exaustão as
características de textos compatíveis com a dimensão epistemológica destacada
por Sánchez (2003), muito vem sendo escrito a respeito das virtudes do livroálbum. Fugidio em relação à possibilidade de definições precisas, o livro-álbum
é tratado por especialistas como um objeto capaz de sugerir sentidos em função
de uma peculiar conjugação de linguagens. Nele, palavra e imagem são
conjugadas mediante a articulação estética de um projeto editorial (Bajour, 2016,
22).
Concebendo-o como genuíno produto da pós-modernidade, Fanuel
Hanán Díaz (2007) sustenta que, considerado do ponto de vista editorial, o livroálbum combina imagens, textos e pautas de desenho gráfico. Para o autor, é
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importante ressaltar que um livro-álbum não se confunde com o livro ilustrado.
Inicialmente, essa confusão seria compreensível em função do espaço
preponderante ocupado pelas imagens. Além disso, ilustrações e texto dialogam
de modo a produzir aquilo que o autor chama de interconexão de códigos. Essa
interconexão, no entanto, não seria suficiente para que se identifique um livro
como álbum. O que deve prevalecer é um tipo de dependência no qual textos
não possam ser entendidos sem imagens e vice-versa (Hanán Díaz, 2007, p.
38).
Essa dependência problematizada por Hanán Díaz reintroduz a questão
levantada anteriormente a respeito das considerações de Luís Sánchez Corral
(2003) sobre a dimensão epistemológica na formação do leitor competente. Na
medida em que textos e imagens, combinados através de um determinado
projeto editorial, tensionam-se reciprocamente, intervalos de sentido são
produzidos a ponto de demandar um leitor que desempenhe papel construtivo
no processo de decodificação.
Assim, o livro-álbum também pode ser abordado em função do modo de
leitura peculiar que pressupõe. Se, por um lado, a leitura textual impõe uma
direção linear e sequencial, por outro, as imagens demandam uma leitura de tipo
espacial que envolve o ir e o voltar, o aproximar-se e o distanciar-se, a atenção
ao geral e ao detalhe, enfim, um conjunto de procedimentos que, mesmo
considerados do ponto de vista meramente mecânico, desafiam o texto.
Dentre os autores que trabalham com o modo de leitura implícito ao livroálbum, Cecília Bajour (2016) possui uma extensa produção que privilegia a
dimensão poética. Partindo de algumas considerações sobre a poesia
contemporânea, ela sustenta que, tal como o gesto da leitura poética, a leitura
do livro-álbum demanda a detenção, eixo sobre o qual se pode trabalhar
literariamente com o não-dito, com o sugerido, com o parcialmente revelado,
enfim, com aquilo que a autora chama de ourivesaria do silêncio (Bajour, 2016,
p. 24). Nesse sentido, o silêncio adquire uma conotação heurística que busca
compreender um determinado tipo de encontro entre texto (aberto) e leitor
(competente).
Considerando o exposto até aqui, o propósito deste trabalho consiste
justamente em mobilizar a noção de ourivesaria do silêncio, tal como proposta
por Cecília Bajour, para pensar o livro-álbum Clara y el hombre en la ventana,
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obra da escritora María Teresa Andruetto e da artista visual Martina Trach,
publicada pela Editora argentina Limonero, em 2018. A escolha dessa obra
específica se justifica pela combinação de duas razões principais: considerando
que Maria Teresa Andruetto, além de escritora, possui uma extensa trajetória
dedicada à reflexão sobre leitura, formação de leitores e arte da escrita, o livroálbum em questão representa uma oportunidade privilegiada para observar a
tradução artística e literária – ou artesania – que materializa suas proposições;
e, além disso, dado que a narrativa oferece uma elegia sobre o objeto livro e
sobre o ato da leitura que se dá a partir do encontro entre dois personagens,
uma menina e um homem que reúnem marcadores sociais e identitários
provenientes de espaços radicalmente distintos, esse livro-álbum convida o leitor
a experimentar, em ato, o potencial emancipador do contato criativo com a
literatura.
Dessa maneira, delimitado o problema que justifica esta comunicação, o
restante do texto estrutura-se com o propósito de contextualizar a reflexão de
Maria Teresa Andruetto sobre leitura, formação de leitores e arte da escrita,
detalhar o percurso analítico associado à ourivesaria do silêncio proposta por
Cecília Bajour e aproximá-lo ao livro-álbum Clara y el hombre en la ventana.
Usualmente, María Teresa Andruetto tem a sua apresentação marcada
por uma extensa lista de prêmios literários, dentre os quais se destaca o Hans
Christian Andersen que lhe foi conferido pela IBBY – Conselho Internacional de
Livros Para Jovens – em 2012. Além de sua produção literária propriamente dita,
no entanto, a autora possui uma sólida trajetória no campo ensaístico. Nesse
sentido, Andruetto também pode ser apresentada como uma escritora atenta à
atividade reflexiva em relação aos ofícios mediados pela palavra.
Em 1997, por exemplo, num ensaio em que dialoga com Rainer María
Rilke, ela se pergunta como poderia escrever a partir do espaço que a rodeia, a
imensa planície (llanura) argentina, um espaço (supostamente) repleto de nada.
Então, ela pondera sobre a importância de exercitar o olhar para que, dando as
costas à imensidão, seja possível observar pessoas e vidas singulares. E, nesse
exercício, ela fundamenta uma convicção que orienta a sua literatura.
Quero observar a vida dos outros, quero ser aquela que observa e que
deixa registro daquilo que observou; quero contar, ser testemunha que
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observa a partir de um espaço e deixa que esse espaço, esse lugar do
mundo no qual está, impregne o seu olhar. [...] Quero reter algo
duradouro que resista ao fugaz, reter, por um instante, o fugaz da vida
alheia. Mas seriam de fato alheias essas vidas? Não seria através da
vida dos outros que vemos a própria vida e com ela as nossas
misérias? Observamos as vidas alheias para ver-nos a nós mesmos.
Ou, o que dá no mesmo, contamos as vidas alheias para dar conta do
nosso modo de ser e de observar. (Andruetto, 2009, p. 29)

Como será sugerido adiante, essa convicção que associa observação e
expressão de uma singularidade, sendo que o singular diz respeito à peculiar
combinação entre as subjetividades convertidas em narrativa e à própria
subjetividade implícita ao ato de narrar, atua como princípio estruturador de
Clara y el hombre en la ventana.
Nesse sentido, esse livro-álbum também reflete à perfeição o
compromisso ético de Andruetto que percebe a literatura como um espaço de
contrapoder frente ao mercado editorial e suas imposições pelo uniforme e
hegemônico. Assim, é possível sustentar que, em termos estéticos e éticos,
Andruetto escreve em defesa do local, das particularidades da língua (dos
modos de dizer) e da experiência subjetiva (Andruetto, 2017, p. 16).
Refletindo sobre a literatura, a autora posiciona-se ao lado do leitor,
salientando que este antecede aquela. Por isso, argumenta sobre a importância
dos esforços de formação de leitores, sujeitos que, ao menos no início dos
encontros com os livros, necessitam da atuação dos mediadores (Andrueto,
2017, p. 35).
Para ela, não cabe à literatura ou à atividade de mediação a proposição
de tarefas fáceis, meramente entretidas. Em diálogo com o filósofo colombiano
Estanislao Zuleta, ela defende o princípio da dificuldade, justificando que, ao
contrário de mero entretenimento, o texto difícil afeta o leitor com a possibilidade
de levá-lo por novos caminhos de conhecimento, inclusive a ponto de lhe
oferecer a alternativa de transformar-se a si mesmo (Andruetto, 2017, p. 35).
Dessa proposição, ela deriva outra convicção que é estreitamente ligada
à noção de leitor competente a ao modo de leitura característico do livro-álbum:
a questão central não reside no quanto se lê, mas em como se lê; nas escolas,
o foco do trabalho não deve ser o ler cada vez mais, ou o fetiche da leitura pela
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própria leitura, mas a qualidade dos leitores, a sua capacidade de ler nas
entrelinhas, de sacar do texto aquilo que foi apenas sugerido (Andruetto, 2017,
p. 90).
Até aqui, seria possível elencar ao menos cinco proposições que,
derivadas de diferentes ensaios de Maria Teresa Andruetto, concorrem para
estruturar um projeto literário e, por que não dizer, político: o olhar atento para a
posição que se ocupa no mundo (que não deixa de ser um sinônimo para a ideia
de consciência) como ponto de partida para a atividade ficcional; o compromisso
com a expressão daquilo que é singular; a perspectiva de que leitor e leitura
pressupõem formação e mediação; valorização do registro literário que desafia
e que, propiciando o contato com a diferença, oferece ao leitor a possibilidade
de modificar-se; e, finalmente, a aposta num tipo de texto que privilegia a
experiência em detrimento do acúmulo de informações.
Relacionado à literatura em sentido amplo, ou à literatura sem adjetivos,
para usar a expressão que a própria autora toma emprestada de Juan José Saer
(Una literatura sin atributos), esse projeto não deixa de lado aquilo que se
escreve para crianças e jovens. Ao refletir sobre o que se convenciona classificar
de literatura infantil e juvenil, Andruetto se insurge contra denominações
inicialmente informativas que se convertem em categorias estéticas fossilizadas.
Se atribui a esse tipo de literatura a inocência, a capacidade de
adequar-se, de adaptar-se, de divertir, de brincar, de ensinar e
sobretudo a condição central de não incomodar nem desacomodar, e
assim estão pouco presentes outros aspectos e tratamentos e, quando
estão, aparecem frequentemente tingidos de dever ser e de obediência
temática ou de adaptabilidade curricular muito suspeita. De maneira
que, o grosso dos livros destinados ao público infantil e/ou juvenil
procura por uma escrita correta quando não conformista, ou seja,
fabrica produtos que se consideram adequados para a formação ou
para a diversão. E já se sabe que correto não é um adjetivo que caia
bem à literatura. (Andruetto, 2009, p. 35)

Em síntese, a autora defende que a radicalidade da experiência literária
seja possibilitada a crianças e jovens, daí a sua conhecida reivindicação por uma
literatura sem adjetivos. É importante ressaltar que essa reivindicação definiu a
posição de Andruetto no campo literário e orientou a ação do CEDILIJ (Centro
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de Difusión e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil) num movimento de
disputa pelo estabelecimento daquilo que poderia ser considerado como
literatura válida, ou ainda, daquilo que poderia estar contido num cânone para o
público em questão.
A posição antagônica nesse mesmo campo, para seguir com a metáfora
derivada da sociologia de Pierre Bourdieu, estaria associada à perspectiva
conservadora que compreende a literatura em termos utilitaristas ou funcionais.
Dito de outra maneira, o projeto literário e político de Andruetto, considerandose crianças e jovens como leitores, ganha legibilidade quando contrastado com
uma concepção que acredita na didatização daquilo que é lido, na sua
instrumentalização para fins tópicos de entreter e de formar acriticamente.
Tal como já foi indicado anteriormente, esses elementos pinçados das
reflexões ensaísticas de Andruetto, tratados aqui como pressupostos de uma
intervenção consciente no campo literário, são relevantes para pensar a obra
Clara y el hombre en la ventana. Antes disso, no entanto, é conveniente salientar
um significativo ponto de contato entre as proposições resenhadas até aqui e o
tipo de leitura que Cecilia Bajour associa aos livros-álbum.
Esse ponto de contato pode ser remetido à busca de Jorge Larrosa (2000)
por ressignificar a relação assimétrica entre adultos e crianças, convocando os
adultos a uma atitude acolhedora e atenta ao radicalmente distinto (e não
inferior) representado pela infância. Didatização e instrumentalização da
literatura podem ser compreendidas como exemplos bem acabados de uma
atitude que se opõe frontalmente ao que está sendo proposto por Larrosa, na
medida em que reforçam um vínculo assimétrico entre quem produz e faz a
intermediação do texto literário (adulto) e quem o recebe (crianças e jovens).
Assim como Andruetto, Cecília Bajour pensa a literatura de modo a
questionar os desdobramentos desse vínculo assimétrico. Em termos de teoria
narrativa, por exemplo, tratando do ponto de vista na literatura infantil, ela
pondera que este é um espaço privilegiado para se perceber a representação
ficcional da hierarquia estabelecida entre adultos (emissores) e crianças
(receptoras), espaço no qual um problema aparentemente estético comporta
uma dimensão ideológica.
Trata-se de ideologia, pois nessa dimensão os adultos se comportam
como donos da palavra e estabelecem uma ordem de tipo paternalista em
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relação aos menores, percebidos como imaturos nos seus vínculos com os bens
culturais. E esse paternalismo, por sua vez, encobre um gesto de dominação ao
se traduzir numa atitude pretensamente protetora (Bajour, 2016, p. 52).
Observe-se que a proximidade entre os argumentos de Andruetto e Bajour
é nítida.
O dizer em excesso e o mostrar em excesso se apoiam em
representações

sobre

o

destinatário

infantil

como

carente,

impossibilitado, inábil e desprovido de orientações claras, geralmente
unívocas. Prevalece uma ideia de controle dos sentidos que se
manifesta em manobras disponíveis em níveis distintos, tanto dos
textos

literários

como

dos

modos

de

serem

lidos.

Essa

superabundância no dizer e no mostrar debilita ou, nos casos mais
extremos, nega o caráter estético de certos textos literários e revela a
desconfiança na possibilidade dos leitores em produzir sentido por eles
mesmos. (Bajour, 2016, p. 13)

É justamente ao questionar os procedimentos de dizer ou de mostrar em
excesso que a autora evoca a ideia do silêncio, ou de uma ourivesaria do
silêncio, como procedimento chave para a construção das linguagens artísticas.
Em essência, Bajour está fazendo referência à dimensão poética que extrapola
o gênero para dialogar com as retóricas, os modos de ler, as decisões de
mediação e de formação estética de leitores.
Toda a arte pressupõe um diálogo entre o dizer e o calar, entre o
mostrar e o ocultar, entre o som e a sua ausência. As maneiras através
das quais cada linguagem artística decide construir as tramas da
sugestão a partir do dito e do visível, convidam a pensar sobre os
limites, as possibilidades e os riscos do silêncio. Como fazer para que
o sugerido não signifique um abismo intransponível no diálogo
estabelecido com os receptores das linguagens artísticas e sim um
horizonte em direção ao qual se pode caminhar, construindo sentidos?
Onde está o limite que marca o excesso em dizer e em mostrar?
(Bajour, 2016, p. 19)

Por se tratar de linguagem artística, obviamente essas questões retóricas
não indicam a possibilidade de uma fórmula. Contudo, mantendo coerência com
sua postura contrária à didatização e à instrumentalização, Bajour especula a
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respeito de uma confluência fértil na qual o sugerir prevalece sobre o explicar e
o conotado predomina sobre o explícito, o desnecessariamente revelado. Em
última instância, a autora situa o limite num tipo de texto que convide a um ritmo
de leitura que se equilibre entre a pausa e o avanço, ritmo possibilitado pela
peculiar combinação entre imagens e palavras que caracteriza os livros-álbum.
Nesse sentido, a ideia de ourivesaria do silêncio, mais do que um
ferramental analítico, sugere a busca por identificar procedimentos retóricos e
ficcionais que desafiem o leitor a habitar com elementos do seu mundo os
espaços abertos pelo não-dito, pelo revelado em parte, ou simplesmente
sugerido.
Em seus trabalhos, Bajour trilha variados percursos para colocar em
evidência diferentes procedimentos retóricos e ficcionais. A título de ilustração,
seguem três exemplos:
- Ao analisar o livro-álbum Um rey de quién sabe donde, de Ariel Abadi,
ela confere destaque à maneira como palavras e imagens são aproximadas
através da proposição de elipses que sugerem situações de humor absurdo
(Bajour, 2016, p. 27).
- Ao analisar o livro-álbum Zoom, de Istvan Banyai, ela confere destaque
à construção de situações de jogo e surpresa através do recurso à metonímia e,
mais especificamente, à sinédoque (Bajour, 2016, p. 36).
- Ao analisar o livro-álbum Bruno, la oveja sin suerte, de Sylvain Victor,
ela confere destaque ao procedimento de contraponto entre palavras e imagens
para produzir a sugestão de que o leitor conhece melhor a narrativa do que o
personagem principal (Bajour, 2016, p. 56).
Tendo como pano de fundo o trabalho desenvolvido por Bajour em
percursos analíticos como esses, em seguida, apresenta-se um pequeno
exercício de leitura do livro-álbum Clara y el hombre en la ventana. (Fig. 1)
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(Fig. 1) Capa do livro-álbum Clara y el hombre en la ventana.

Um resumo provisório para o livro-álbum poderia seria o seguinte: Em
meio a um pueblo na llanura, combinando elementos de fábula e de elegia, a
história narra o encontro entre Clara, uma menina que tem como incumbência
fazer a entrega das roupas lavadas pela avó, e um homem que vive isolado,
sempre dentro de casa, sem ver a luz. À medida que o encontro se aprofunda,
Clara estabelece contato com o mundo dos livros e da leitura. O homem, por sua
vez, ao compartilhar com Clara um segredo do seu passado afetivo, liberta-se
do isolamento e da escuridão que o acometiam. Portanto, trata-se de um
encontro que acontece no registro da dádiva, sendo marcante o elemento de
reciprocidade (e não de assimetria) entre o adulto e a criança.
Como se pode observar na figura, recuperando não apenas os
apontamentos de Bajour, mas também os de Hanán Díaz e de Sánchez Corral,
a capa do livro-álbum fixa elementos centrais à narrativa. Além de título, do nome
das autoras e da editora, os leitores são apresentados à Clara, representada
pela menina que caminha e leva consigo um cesto de roupas, enquanto o
homem na janela permanece oculto. Construída através de um plano em
diagonal ascendente, ligando Clara à casa, a imagem sugere a iminência do
encontro que será narrado ao longo do livro.
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Ainda sobre a capa, também é pertinente ressaltar a escolha das cores.
A tonalidade amarelada que remete ao padrão sépia sugere a representação de
algo que aconteceu no passado, a manifestação de um episódio que está sendo
acessado através de um dispositivo de memória.
Essa sugestão será reforçada na guarda e na folha de guarda do livro,
que também desempenham uma função narrativa. Nelas, é possível observar os
vestígios de elementos florais, tal como os fragmentos de folhas ou de flores que,
após guardados em livros, álbuns ou diários, se tornam ressecados. E não deixa
de ser significativo o fato de que esses vestígios se tornam visíveis justamente
quando o livro é aberto, como se o ato de iniciar a leitura constituísse também
um ato de acessar a memória.
A folha de rosto, por sua vez, antecipa alguns elementos decorativos que
aparecerão em páginas posteriores e que serão importantes para caracterizar “o
homem na janela”. Se, num primeiro momento, esses elementos parecem
aleatórios ou fortuitos, com o desenvolvimento da narrativa eles passam a ser
ressignificados. Dessa maneira, se antecipa o convite ao procedimento de leitura
que implica em avançar e retroceder, bem como se deter para encontrar indícios.
Ou seja, tão logo se inicia o contato com o livro-álbum e a ourivesaria do
silêncio já se manifesta.
Ao longo do livro, será recorrente o uso do efeito de zoom como um
recurso narrativo. Logo na primeira parte, por exemplo, através de um
procedimento de distanciamento que ocupa o espaço de duas páginas (o livro
segue o formato paisagem), recorre-se a um plano panorâmico para
contextualizar o cenário onde se desenvolve a narrativa.
Supondo um percurso no sentido esquerda – direita, três elementos
merecem destaque:
- No canto superior esquerdo da primeira página, uma das autoras
interfere no espaço diegético (“Esta é a história de minha mãe e seu amigo Juan,
de como ela descobriu os livros e ele, a luz do dia”) e, dessa maneira, reconfigura
o próprio pacto ficcional. Ela salienta que se trata de uma história de cunho
memorialístico, real, o que confere ao objeto livro uma conotação de álbum de
recordações, convidando o leitor a uma atitude de cumplicidade. Considerandose que o cenário representa a llanura argentina, e mais especificamente um
pueblo em meio à llanura, justamente o lugar reivindicado por Maria Teresa
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Andruetto para o exercício e a expressão do seu olhar como escritora, percebese a vinculação do livro-álbum ao seu projeto literário.
- No canto superior direito, através de um efeito de escala, uma casa é
representada como mais isolada em relação às outras dispostas no cenário.
Trata-se da mesma casa que apareceu anteriormente na capa, só que agora a
partir de um ponto de vista estabelecido através de um procedimento
metonímico: a casa destacada na capa foi reinserida no contexto do pueblo do
qual faz parte. Assim, se reforça o convite ao procedimento de leitura que rompe
com a linearidade.
- No final do primeiro terço, à esquerda da segunda página, utiliza-se o
contraste de cor para chamar atenção para uma casa na qual a personagem
principal será apresentada.
Os elementos salientados, portanto, mesmo considerando a breve
“intromissão” textual de uma das autoras, indica que a narrativa está ancorada
em procedimentos retóricos prioritariamente visuais, constituídos pelo efeito de
zoom e pelo uso das cores com o propósito de orientar a atenção do leitor.
Emblematicamente,

as

quatro

páginas

seguintes

prosseguem

exclusivamente com imagens. Nelas, o procedimento narrativo através do zoom
continua, assim como continua a estratégia de realçar detalhes anteriormente
omitidos ou ausentes, convidando o leitor a voltar as páginas para se certificar
de que localizou adequadamente aquilo que está vendo no cenário previamente
apresentado.
Em outra sequência de quatro páginas, quatro mandatos textuais
suscintos (imperativos) são apresentados para ancorar o movimento sugerido
nas imagens: tal como a Chapeuzinho dos Irmãos Grimm, Clara recebe de uma
adulta uma incumbência que deve cumprir com cuidado e sem distração (detalhe
a observar: sem a presença do chapéu, são os sapatos da personagem que
estão representados na cor vermelha).
As duas páginas seguintes introduzem um novo procedimento retórico: o
contraponto visual. À esquerda, Clara caminha pela llanura (no meio do nada),
acompanhada pela legenda que diz: “O senhor deixa o dinheiro na porta, debaixo
do tapete”. À direita, então, concretiza-se o contraponto (exterior / interior;
distância / proximidade; movimento / detenção; singularidade / multiplicidade;
paisagem natural / cultura). Sugere-se através desse procedimento, que Clara
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está caminhando em direção a um mundo distinto. Nele, os livros são
abundantes, mas o personagem que se vislumbra é apagado e solitário.
O encontro entre Clara e o “homem na janela” é representado através de
um contraste de pontos de vista. À esquerda, é o ponto de vista do leitor que
organiza a narrativa: Clara deixa o cesto de roupas e recolhe as moedas
enquanto é observada furtivamente pelo homem. À direita, é o ponto de vista do
homem, de dentro da casa, através já janela, por detrás da cortina, que organiza
a narrativa. Através desse procedimento, o leitor é convidado a olhar Clara nos
olhos. Como não há texto escrito, cabe a ele construir hipóteses para atribuir
sentido ao encontro: Que sentimento cada um dos personagens experimentou?
Clara foi surpreendida e se assustou? Por que o homem a observava de maneira
furtiva?
À continuação, Clara é representada através de um contraste claroescuro, pequena em função de um efeito de escala, distante da casa, e então o
leitor tem acesso à hipótese que ela elaborou: o homem não sai porque não pode
ver a luz. Essa hipótese, no entanto, mantém o leitor numa situação inconclusiva.
Afinal, dado que se trata de um encontro entre uma menina e um homem, num
lugar afastado, quais seriam os significados possíveis para não poder ver a luz?
Observe-se que até aqui, predominantemente, a economia no mostrar e
no dizer é fundamental para que o leitor possa atuar.
Então, o encontro seguinte retorna ao ponto de vista do leitor para que se
revele que Clara é curiosa. Ela resolve perguntar ao homem por que ele vive
sempre fechado. Nesse encontro, um novo procedimento é introduzido. Trata-se
do recurso ao desvelamento. Visualmente, ele opera através da sinédoque para
revelar em parte o interior habitado pelo homem, conferindo destaque a
presença de muitos livros.
A sinédoque também é utilizada para narrar o compartilhamento do
primeiro livro entre o homem e Clara. Na página, a menina aparece apenas da
barra do vestido para baixo, recurso que possibilita conferir destaque à
aproximação entre o cesto de roupas, o tapete de entrada, as moedas e o livro.
Por fim, um pequeno registro de exclamação possibilita associar a narrativa a
um episódio de surpresa.
Nas páginas seguintes, utiliza-se o recurso de sobrepor o personagem
sucessivas vezes no mesmo plano, de modo que esse efeito de ubiquidade, sem
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a utilização de palavras, sugere que, a partir do primeiro compartilhamento,
vários outros livros foram emprestados a cada entrega de roupas lavadas: Clara
se converteu em leitora.
É convertida em leitora que Clara finalmente entre na casa do homem e é
nessa condição, através de um diálogo entre os dois, que se revela o porquê de
o personagem ter escolhido o isolamento. Trata-se do único momento em todo
o livro no qual o texto escrito salta ao primeiro plano para reivindicar
protagonismo narrativo. Mesmo assim, sugere-se brevemente que no passado
existiu um amor (seria possível dizer que se tratou de um amor homoafetivo, mas
para evocar uma expressão de Andruetto, me parece mais apropriado dizer que
o que existiu foi um amor sem adjetivos...) e que esse amor precisou ser
interrompido.
Visualmente, a revelação desse amor interrompido é traduzida através do
recurso à metáfora. No lugar de representar cenas do enlace afetivo
propriamente dito, as autoras escolhem dispor dispositivos de memória
(fotografia, vaso, flor, relógio, livro) que operam como indícios. Novamente,
compete ao leitor deixar que os olhos passeiem atentos por esses indícios para
que o texto escrito ganhe profundidade.
Finalmente, preparando o desfecho da narrativa, todos os procedimentos
retóricos e ficcionais listados até aqui são novamente acionados para a
construção de uma sequência na qual, impelida pela descoberta do que significa
“coragem”, e parcamente acompanhada por palavras, Clara arquiteta um jogo
(ou uma armadilha) para que o homem saia e seja tocado pela luz.
Dessa maneira, também seria possível propor que os procedimentos
retóricos e ficcionais mobilizados nesse livro-álbum realizam a redenção poética
de um desencontro ao remetê-lo a um novo (e diferente) encontro. E o fato de
que essa redenção tem como mediadores os livros e o seu compartilhamento,
encerra, por fim, uma delicada e bela celebração do próprio ato da leitura.
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ISTO É UM LIVRO ILUSTRADO? ANÁLISE COMPARATIVA DAS OBRAS
LITERÁRIAS “ESTE LIVRO COMEU MEU CÃO” E “ONDA”
Mariana Tavares Silva
(FACON – Polo A Casa Tombada)
Resumo
O objetivo desta comunicação é apresentar uma análise comparativa das
obras “Este livro comeu meu cão”, de Richard Byrne, e “Onda”, de Suzy Lee, a
partir da observação dos elementos que os caracterizam como livros ilustrados,
bem como da reflexão a respeito do papel dos elementos estéticos dentro da
narrativa, do olhar sensível como possibilidade de leitura de imagens e da
materialidade do livro como parte da narrativa, explorando o livro também como
objeto estético. Sob essa perspectiva, aborda-se a importância de apreender e
compreender as ilustrações como parte relevante da construção dos sentidos e
da sua relação intrínseca com o texto verbal, constituindo um diálogo para
interpretação e significação da obra. Em ambos os livros, a narrativa é construída
pensando-se em três cenários: o do mundo real, o da imaginação e o da dobra
do meio do livro. O marco em ambos seria a dobra: é ela que os aproxima e que
convida o leitor a se perguntar o que acontece na passagem do tempo e a imergir
no mundo da imaginação. Com intuito de refletir sobre os desafios que esse tipo
de literatura infantil contemporânea impõe à formação de leitores críticos e
sensíveis, a presente comunicação fundamenta-se nas contribuições teóricas de
Maria Nikolajeva (2011), Carole Scott (2011), Sophie Van der Linden (2011),
Silvana Gili (2014), dentre outros. Dessa forma, desdobram-se as necessidades
de entender as ilustrações como parte relevante da construção dos sentidos e
de analisar como texto e imagem dialogam. Conclui-se que o protagonismo das
imagens criadas nos livros analisados é inegável, já que as ilustrações trazidas
por eles, além de ampliar, transformam a narrativa, acrescentando detalhes de
caracterização que impactam na sua atmosfera, o que traz à tona o potencial
dessas obras enquanto objetos artísticos que oportunizam o diálogo com o leitor
e a sua formação.
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Palavras-chave: Livro ilustrado. Protagonismo das imagens. Materialidade do
livro.
Abstract
The purpose of this paper is to present a comparative analysis of the works
"This book ate my dog" by Richard Byrne and "Onda" by Suzy Lee, from the
observation of the elements that characterize them as illustrated books, as well
as the reflection on respect for the role of aesthetic elements within the narrative,
the sensitive eye as a possibility of reading images and the materiality of the book
as part of the narrative, exploring the book as an aesthetic object as well. From
this perspective, the importance of apprenhend and understanding illustrations
as a relevant part of the construction of the senses and their intrinsic relationship
with the verbal text is addressed, constituting a dialogue for interpretation and
meaning of the work. In both books, the narrative is constructed with three
scenarios in mind: the real world, the imagination, and the middle fold of the book.
The milestone in both would be the fold: it brings them closer and invites the
reader to wonder what happens in the passage of time and to immerse
themselves in the world of imagination. In order to reflect on the challenges that
this type of contemporary children's literature poses to the formation of critical
and sensitive readers, this paper is based on the theoretical contributions of
Maria Nikolajeva (2011), Carole Scott (2011), Sophie Van der Linden ( 2011),
Silvana Gili (2014), among others. Thus, there is a need to understand
illustrations as a relevant part of the construction of the senses and to analyze
how text and image dialogue. It is concluded that the protagonism of the images
created in the analyzed books is undeniable, since the illustrations brought by
them, besides enlarging, transform the narrative, adding characterization details
that impact on its atmosphere, which brings out the potential of these works as
artistic objects that make possible the dialogue with the reader and his formation.
Keywords: Picture book. Protagonism of the images. Materiality of the book.
Introdução
Buscando compreender como palavra e imagem se relacionam em
produções literárias e considerando o livro ilustrado como uma forma de
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escrever, que pensa não somente na palavra, mas na imagem e no design,
apresentando a imagem como literatura e não como arte, este trabalho analisou
as obras “Este livro comeu meu cão”, de Richard Byrne e “Onda” de Suzy Lee
para investigar quais elementos os caracterizam como livros ilustrados,
discorrendo a respeito de como palavra e imagem se juntam para construir uma
história.
Para isso, procurou-se primeiramente abordar conceitos sobre o que seria
livro ilustrado. Em seguida, este trabalho contextualizou um pouco sobre cada
obra e respectivo autor para, finalmente, discorrer sobre a relação entre essas
obras, comparando-as e identificando quais elementos as caracterizariam como
livros ilustrados.
O que é um livro ilustrado
Livro ilustrado (com e sem hífen), picture-book, livro-imagem e álbum
ilustrado, são algumas das denominações trazidas pela pesquisadora Renata
Nakamo (2012) para nomear este objeto literário. Segundo Gili (2014, p. 24), a
dificuldade para encontrar um consenso na nomenclatura poderia ser pela
própria natureza “multiforme desses livros”. E o que seria livro ilustrado?
Gili (2014, p. 24), traz um conceito abordado por Nikolajeva e Scott (2011)
para definir o que seria livro ilustrado. Para os autores, palavra e ilustração atuam
de maneira distinta na linguagem e na percepção do leitor, mas que unem suas
potencialidades no espaço livro e, quando combinadas em uma narrativa, “as
palavras impulsionam o leitor adiante na leitura enquanto as ilustrações retardam
seu olhar” (GILI, 2014, p. 24). Para as autoras, as imagens descreveriam ou
representariam, enquanto que as palavras cumpririam o papel de narrar. E essa
tensão gerada por texto e imagem, resulta em várias possibilidades de interação
entre elas.
De acordo com Nicolajeva e Scott (2011), o caráter singular dos livros
ilustrados está em combinar dois níveis de comunicação: o visual e o verbal.
Fleck et al (2016, p. 200), consideram que ler livro ilustrado é mais que ler texto
e imagem separadamente, mas “aguçar o olhar para perceber as nuances e as
sutilezas artísticas que se compõem na integração entre as duas linguagens”.
Segundo Fleck et al (2016, p. 200), o projeto gráfico também é
fundamental para concepção de um livro ilustrado, pensando a respeito do
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formato, material, relação entre capas e guardas, tipo e tamanho de fonte,
enquadramento, encadeamento do texto e das imagens, disposição, localização
das imagens no suporte.
É inegável o papel das ilustrações no livro ilustrado, exercendo função de
maior ou menor peso, como discorre Gili (2014, p. 25), que podem ornar, sugerir,
complementar o que falta no texto escrito ou até mesmo contradizê-lo. E, como
signos icônicos, podem ainda, em concordância com Nikolajeva e Scott (2011),
transmitir diretamente causalidade e temporalidade, os dois aspectos
mais

essenciais

de

narratividade.

Enquanto

as

imagens,

e

particularmente uma sequência delas em um livro ilustrado, enfrentam
com sucesso esse problema de diversas maneiras, é na interação de
palavras e imagens que novas e fascinantes soluções podem ser
encontradas. Da mesma forma, enquanto as palavras podem apenas
descrever dimensões espaciais, as imagens podem explorar e jogar
com elas de maneiras ilimitadas. (NIKOLAJEVA e SCOTT, 2011, p.45).

Como aponta Silva (2018, p.73), livros ilustrados são “livros que
transcendem a categorização de literatura infantil por trazerem, em sua
complexa interação entre texto escrito e texto visual, conteúdos sofisticados,
estratégias narrativas complexas e um potencial para atingir igualmente a
crianças e adultos”. Ele deixa de ser um livro com ilustrações para se tornarem
uma forma de escrita, algo maior que só o papel das imagens.
Para Lima (2008, p. 41), esta combinação entre texto e imagem é vital
para um livro ilustrado, apreciando o livro enquanto conjunto global,
“possibilitando ao leitor uma leitura dupla, que é fonte de reflexões e
questionamentos”.
A imagem não desassocia da narrativa nem do próprio objeto e ela nunca
está sozinha, há uma horizontalidade entre as imagens, e uma ganha sentido a
partir da outra, criando uma ligação entre elas. Mas cada página também tem o
sentido vertical e será entendida somente com aquele texto. A história que se
conta é composta por fragmentos que vão fazer sentido quando o leitor reunir
todas as informações e, conforme apontam Nikolajeva e Scott (2011),
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palavra e imagens podem preencher as lacunas umas das outras, total
ou

parcialmente.

Mas

podem

também

deixá-las

para

o

leitor/espectador completar: tanto palavras como imagens podem ser
evocativas a seu modo e independentes entre si (NIKOLAJEVA,
SCOTT, 2011, p. 15).

Considerando que existe imagem em relação à palavra e palavra em
relação à imagem – e em relação a outros fragmentos, é possível pensar que a
história do livro ilustrado já nasce com o objeto.
Pensando nos conceitos sobre o que seria um livro ilustrado, este trabalho
irá, a seguir, discorrer e analisar as obras literárias “Este livro comeu meu cão”,
de Richard Byrne e “Onda” de Suzy Lee, comparando-as, levando em conta o
papel narrativo dentro da obra assim como o olhar sensível como possibilidade
de leitura de imagem e a materialidade do livro como parte da narrativa.
Este livro comeu meu cão
Este livro de Richard Byrne, escrito em 2016, conta a história de Bella,
uma garotinha que estava passeando com seu cachorro pela página quando
algo esquisito aconteceu: seu cachorro desapareceu. Em seguida, seu amigo
Beto resolve investigar e também desaparece, assim como o resgate de cães,
os bombeiros e até mesmo a polícia. Bella se irrita e ao investigar o que
aconteceu, desaparece como todos os outros elementos.
Seria uma história comum se fosse considerado somente o texto verbal
até esse momento. Mas o texto imagético acompanha a dobra da página. O
diferencial desta narrativa é que a dobra cria o livro e as páginas se tornam
temporais. O livro passa a simular o tempo pela sua materialidade, utilizando-se
da própria dobra para contar a história, porque cada personagem desaparece
quando tenta atravessá-la, fazendo com que as margens entrem na brincadeira.
A personagem principal, a única que tinha conseguido cruzar a dobra do
livro para a página da direita sem desaparecer, resolve investigar o que
aconteceu e cruza a página no sentido contrário. Em um livro, é normal que a
narrativa aconteça da esquerda para a direita. A personagem faz o sentido
oposto, saindo da página da direita em direção à esquerda e então, também
desaparece.
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Depois de um tempo, que seria o tempo do virar a página, um envelope
aparece. Na página seguinte, é possível observar uma intervenção do design, a
fonte da narrativa muda para uma fonte mais próxima de uma manuscrita, dando
a entender que o envelope continha uma carta escrita pela própria personagem
e direcionada para o leitor.
A partir desse momento, o leitor é convidado a participar e interagir com
a obra, chacoalhando o livro para que a história se resolva. Sem a participação
do leitor, seria impossível resolver o mistério do desaparecimento e fazer com
que todos os personagens reaparecessem.
Nesta narrativa, acontecem alguns rompimentos, ações pontuais na linha
do tempo que rompe o equilíbrio. A primeira quebra seria quando o primeiro
personagem, o cachorro, desaparece na dobra do meio ao tentar sair da página
da esquerda para a página da direita. O segundo rompimento, quando um
envelope sai dessa dobra e é endereçado ao leitor, convidando para que este
faça parte da história. E a terceira, dando sequência ao toque de humor que o
livro traz, mostra Bella na página da esquerda virada de cabeça para cima, no
sentido correto, e na página da esquerda, as patas do cachorro viradas de
cabeça para baixo, assim como o texto.
As guardas no livro também fazem parte da narrativa. A guarda da frente,
acompanha o sentido principal do livro, que seria de cabeça para cima. Já a
guarda do verso, assim como as patas do cachorro, também está de cabeça
para baixo. Mais um ponto indicando a importância não somente da construção
verbo-imagética, mas também da composição do design.
Neste caso, a história do livro já nasce com o objeto. O intervalo da página
estabelece o ritmo de leitura e utiliza essas características para construir a
história: duas folhas unidas por uma costura no meio.
Onda
Este livro de Susy Lee é considerado um clássico do livro ilustrado. Não
apresenta texto verbal, a narrativa é toda constituída por imagens que faz o leitor
embarcar na história de uma menina que brinca com as ondas do mar.
Com traços feitos em carvão, o leitor acompanha a inocência da criança
que tem vontade de entrar na água, mas receio de não fugir das ondas, assustase, afronta o mar, até a surpresa de ser engolida por ele.
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A narrativa também se organiza pelo meio da dobra e a materialidade do
livro é utilizada para contar essa história. Do lado esquerdo, as imagens são em
preto e branco. Do lado direito, o mar em azul. A personagem ao brincar com o
mar, fica a princípio limitada pela dobra, não alcança seu objeto de afeto. Ao
criar coragem para molhar os pés, invade a outra metade do livro, assim como
as gaivotas que fazem parte da cena. Aqui fica demarcada a primeira ruptura da
narrativa.
Cada passagem de página vai demarcando o tempo dessa narrativa, a
garota vai ganhando confiança aos poucos para entrar no mar. E isso é mostrado
passando página a página.
O passar das páginas é possível intuir o som das ondas do mar, do vento,
uma brincadeira em meio a essa leitura silenciosa.
Em determinado ponto da narrativa, ao assustar-se com a onda, a criança
retoma seu ponto de origem na narrativa, posicionando-se do lado direito da
página, acreditando que continuará protegida pela dobra, que até então,
delimitava o espaço do mar.
Então, em uma página toda azul, o leitor é surpreendido com o mar
ultrapassando pela primeira vez a fronteira da borda. Há outra ruptura pontual
na linha do tempo. A partir desse momento, todas as páginas ganham um tom
de azul, inclusive quando a mãe da personagem retoma a cena, agora sendo
possível encontrar várias conchas e estrelas do mar em azul, as mesmas que
fazem referência e acompanham a guarda do verso do livro.
Apenas com traços, cores e utilizando a materialidade do livro e sua
dobra, trabalhando a margem de centro, Susy Lee explora a força da natureza,
a inocência de uma criança, a amizade, as novas experiências a partir do olhar
dessa menina curiosa e também as fronteiras entre o mundo real e a imaginação.
Aqui, o leitor pode ouvir a história na sua própria voz.
Comparativo entre as obras “Este livro comeu meu cão!” e “Onda”
Como foi possível observar nos tópicos anteriores, ambos os livros
utilizam a materialidade do livro para contar uma história. A narrativa é construída
pensando-se em três cenários: o do mundo real, o da imaginação e o da dobra
do meio do livro. O marco em ambos seria a dobra, é o que os aproxima e
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convida o leitor a se perguntar o que acontece na passagem do tempo e a imergir
no mundo da imaginação. Conforme aponta Linden (2015), a margem
pode constituir uma fronteira material entre dois espaços ou conter
mensagens que cheguem a desbotá-lo – inclusive recobri-lo -; pode ser
levado ou não em conta sem que ela impeça a coerência do conjunto,
ou ser convertida em objeto lúdico e ser um elemento substancial da
narração (LINDEN, 2015, p. 11).

Ambos estão publicados em formato horizontal, com a passagem de
tempo da direita para a esquerda, demarcando esse tempo seqüencial marcado
pela dobra que apresenta ocorrências simultâneas.
O protagonismo das imagens criadas é inegável, as ilustrações além de
ampliar, transformam a narrativa, acrescentando detalhes de caracterização,
impacto na atmosfera do livro, além de um potencial enquanto objeto artístico,
oportunizando o diálogo com o leitor e também a sua formação.
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O “DIZÍVEL” E O “MOSTRÁVEL” EM TEXTOS VERBO-VISUAIS PARA
CRIANÇAS: MARCAS DE FORMAÇÃO E DE AFETO
Beatriz dos Santos Feres
(UFF)
Resumo
Livros ilustrados e livros com ilustração destinados preferencialmente
para crianças apresentam um caráter semiológico híbrido, que possibilita a
construção intersubjetiva dos sentidos (inteligível e sensível) a partir do que é
“dizível” e do que é “mostrável”. Soma-se a esse aspecto a intenção
(con)formativa de todo bem cultural, especialmente aquele direcionado à
infância, como os livros de literatura infantil, esteja essa intenção ligada à
moralidade, à cultura, à estética, e/ou ao afeto. Partindo desses pressupostos,
este trabalho pretende, em primeiro lugar, problematizar a constituição verbovisual de narrativas voltadas para a infância a fim de verificar a integração da
palavra com a imagem e o poder comunicativo dessa integração. Além disso,
objetiva-se salientar como esse conjunto semiológico atua na construção do
imaginário sociodiscursivo do leitor iniciante de acordo com as marcas textuais
carregadas de implícitos codificados, que garantem não só a formação
ideológico-cultural das novas gerações, mas também sua sensibilização por
meio da patemização, isto é, por meio de emprego de recursos discursivos
voltados para o acionamento de emoções e de memórias de sensações. Para
isso, serão centrais os conceitos de imaginário sociodiscursivo, de implícito
codificado e de patemização, postulados pela Teoria Semiolinguística do
Discurso, e também o de competência fruitiva (FERES, 2011). Esses conceitos
serão aplicados na análise de textos verbo-visuais categorizados como livros
ilustrados e com ilustração cuja destinação preferencial é a criança: Não, de
Marta Altés e ilustrações de Gilda de Aquino (Brinque-Book, 2012); Selvagem,
de Emily Hughes (Pequena Zahar, 2015); A flor do mato, de Marcelo Pimentel
(Editora Positivo, 2018); O lagarto, de José Saramago e xilogravuras de J.
Borges (Companhia das Letrinhas, 2016) e A contradição humana, de Afonso
Cruz (Editorial Caminho - Portugal, 2010). Como desdobramento, pretende-se
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contribuir para a fundamentação do trabalho de mediação de leitura
desenvolvido junto à infância.
Palavras-chave:

narrativas

verbo-visuais

para

crianças;

imaginário

sociodiscursivo; implícito codificado; patemização; competência fruitiva.
O “dizível” e o “mostrável”: marcas de formação e de afeto
Os bens culturais que circulam nas sociedades podem ser considerados
não só marcas de comportamentos, crenças e valores de determinado grupo de
indivíduos, mas também instrumentos de formação (ou de conformação?) das
novas gerações, disseminando a maneira de ver e sentir o mundo de acordo
com avaliações corroboradas por um determinado grupo social. Quando se trata
de livros destinados preferencialmente à infância, esse aspecto se acentua
bastante. Em relação à socialização cultural promovida por esses bens, Colomer
(2017, p. 62) afirma:
A literatura infantil e juvenil exerceu sempre uma função socializadora das novas
gerações. Foi precisamente o propósito de educar socialmente que marcou o
nascimento dos livros dirigidos à infância. Os livros infantis foram perdendo a
carga didática ao longo dos tempos em favor de sua vertente literária, mas não
há dúvida de que ampliam o diálogo entre as crianças e a coletividade fazendolhes saber como é ou como deseja que fosse o mundo real.

Todo produto cultural carrega a perspectiva de um grupo social específico
diante da realidade e tem, portanto, uma intencionalidade intrínseca relacionada
ao sentimento de “pertença” que agrega os indivíduos. No entanto, qualquer
material que se destine aos pequenos se recobre de um caráter essencialmente
formador, educativo, ou mesmo prescritivo, pois seu público-alvo se encontra em
fase inicial de socialização, internalizando dados e comportamentos sem o filtro
da criticidade que só adquirirá mais tarde. A Sociologia da Comunicação
corrobora essa ideia, destacando o papel da linguagem (matéria-prima dos livros
e instrumento de socialização) na integração dos indivíduos em sua fase inicial:
A socialização, naturalmente, é muito variável de sociedade para sociedade,
mas nela a linguagem assume como que um estatuto universal (transcultural): a
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sua aprendizagem é concomitante à inculcação de esquemas interpretativos e
emocionais com valor institucional que, ao serem incorporados pelos indivíduos,
passam a funcionar como uma espécie de guias práticos para orientação
prospectiva. Por este motivo, para a criança, a realidade interiorizada durante a
sua socialização impõe-se como inevitável, com um estatuto obrigatório e
indiscutível: esta é a forma concreta do seu primeiro acesso à realidade, a qual,
para a criança, se confunde com o próprio mundo (não se trata de um mundo,
ou apenas uma parte dele). (ESTEVES, 2016, 75-76)

Dessa reflexão, destacam-se dois pontos relevantes para este trabalho
que, até certo ponto, o justificam: a inculcação de esquemas interpretativos e
emocionais com valor institucional e a inevitabilidade dessa inculcação, que
passa a ter estatuto obrigatório. Embora essa percepção por parte da criança
venha a atenuar-se ao longo da vida em função da racionalização, segundo
Esteves, esse enraizamento da noção de realidade jamais desaparecerá por
completo, “para além dos processos conscientes e das leis da razão” (Op. cit.,
p. 76). Além disso, o valor institucional de uma perspectiva sociocultural, por seu
caráter coletivo, recobre ideias, regras e valores de uma aparente “unanimidade”
que pode ser tomada como uma “verdade absoluta” – às vezes sem muita
chance de refutação. Por isso a necessidade crítica do processo de mediação
realizado pelo adulto ao apresentar bens culturais para as crianças, tais como
os textos ilustrados, objeto deste trabalho, pois podem determinar seu modo de
ver e de sentir o mundo.
À medida que os textos ilustrados, por seu caráter semiológico híbrido,
promovem a construção intersubjetiva dos sentidos (inteligível e sensível) a partir
do que é “dizível” e do que é “mostrável”, também favorecem a adesão dos
leitores a essa intencionalidade socializadora, esteja ela ligada à moralidade, à
cultura, à estética, e/ou ao afeto. Neste trabalho, objetiva-se evidenciar como o
conjunto semiológico verbo-visual constitutivo dos textos ilustrados possibilita,
por um lado, a formação ideológico-cultural das novas gerações, e, por outro, a
sensibilização dos leitores a partir de recursos discursivos voltados para a
patemização (CHARAUDEAU, 2007), isto é, para a provocação de emoções e
de memória de sensações.
Para isso, serão analisados aspectos dos livros Não, de Marta Altés e
ilustrações de Gilda de Aquino (Brinque-Book, 2012); Selvagem, de Emily
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Hughes (Pequena Zahar, 2015); A flor do mato, de Marcelo Pimentel (Editora
Positivo, 2018); O lagarto, de José Saramago e xilogravuras de J. Borges
(Companhia das Letrinhas, 2016) e A contradição humana, de Afonso Cruz
(Editorial Caminho, 2010), a fim de se flagrarem marcas textuais evocadoras do
imaginário sociodiscursivo, do implícito codificado e da patemização, postulados
pela Teoria Semiolinguística do Discurso, e também aquelas relacionadas à
competência fruitiva (FERES, 2011) necessária para a leitura dos textos
ilustrados em geral.
Quando a ilustração é parte do texto: um pressuposto analítico
Em geral, os livros para crianças contêm textos ilustrados – objeto de
estudo

neste

trabalho.

Filiada

à

perspectiva

adotada

pela

Teoria

Semiolinguística de Análise do Discurso, a reflexão aqui proposta se inicia com
o esclarecimento acerca desse tipo específico de texto. Partimos do pressuposto
de que texto é um conjunto organizado de signos que forma uma unidade de
sentido, desde que considerados os contextos circunstanciais (de produção, com
sua intencionalidade, e de recepção, com sua suposta aceitabilidade) e os
contextos socioculturais nos quais o texto se insere e com os quais se relaciona.
Para ser fiel a essa definição, não seria possível tratar como texto apenas a
parcela verbal do conjunto, nem ilustração como seu “adendo”, ou sua
“contraparte” imagética, conforme se costuma fazer. Considera-se, portanto,
que,

apresentado

ao

leitor

em

uma

conformação

que

abriga,

em

enquadramentos únicos, palavras e imagens (além de outros aspectos visuais
como ilustração da fonte, ou recursos da diagramação, por exemplo), o texto
ilustrado corresponde, de acordo com essa perspectiva, ao todo significativo que
resulta dessa junção e sua relação com o contexto e é visto, portanto, como
aquele composto por uma dupla semiose: verbal e visual. Nesse sentido, quando
usarmos texto, ou texto ilustrado, será para identificar o conjunto formado pela
palavra e pela ilustração, e não apenas à parte verbal.
Outro aspecto digno de nota neste trabalho diz respeito à difícil
diferenciação entre as categorias livro ilustrado e livro com ilustração, utilizada
por tantos autores que se dedicam ao tema. Nikolajeva e Scott (2011), por
exemplo, defendem, para o livro ilustrado, a paridade entre palavra e imagem na
constituição textual e, para o livro com ilustração, a subordinação das imagens
em relação às palavras, que se mostram independentes daquelas na função de
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contar. Em uma abordagem bastante próxima, Linden (2011, p.24) explica que,
enquanto, no livro ilustrado, promove-se a articulação entre palavra e imagem –
sendo esta preponderante em relação àquela –, no livro com ilustração, a
imagem apenas acompanha o texto verbal, que é “espacialmente predominante
e autônomo do ponto de vista do sentido”. Ou ainda Hunt (2010, p. 193), para
quem o livro ilustrado é “um texto em que os componentes verbal e visual
carregam ambos a narrativa, em lugar de meramente ilustrar ou esclarecer um
ao outro”.
Embora reconheçamos a diferença entre esses tipos de textos e a
diversidade em relação à integração entre palavra e imagem em um e em outro
caso, admitimos como pressuposto que, em ambos os tipos, a imagem sempre
influi na compreensão da totalidade do sentido do texto, seja interpretando a
parcela verbal, seja preenchendo lacunas de sentido – ou até contrapondo a
palavra. Haveria, portanto, graus e modos diferentes de integração entre os dois
tipos sígnicos que formam tanto o conjunto do livro ilustrado, quanto o do livro
com ilustração. Mesmo quando a ilustração se revela aparentemente redundante
em termos referenciais, o simples fato de a imagem mostrar algo e a palavra
descrever pode atribuir à imagem de um conjunto significativo o papel de
representar mais relevante do que a palavra, caso o referente daquele signo seja
inédito para a criança, por exemplo. Além disso, como se trata de bens culturais
destinados preferencialmente às crianças, o livro ilustrado e o livro com
ilustração têm também a responsabilidade de oferecer repertório visual para dar
“acesso ao imaginário coletivo” (COLOMER, 2017, p. 20) aos leitores, sobretudo
iniciantes, e apresentar um modo de olhar próprio do grupo social ao qual
pertencem, isto é, uma perspectiva cultural socialmente referendada – e quase
sempre apenas implícita nas imagens. A ilustração, portanto, ainda tem a tarefa
de apresentar e representar uma maneira de perceber visualmente o mundo que
será internalizado no imaginário dos leitores.
Um último aspecto importante para a análise que pretendemos
empreender diz respeito ao modo de significar da imagem em relação à palavra.
Em uma sociedade ainda preponderantemente linguocêntrica, vale destacar, em
relação à imagem, não só seu potencial simbólico, como também sua diferença,
em relação à palavra, em termos de funcionamento semiótico. Em primeiro lugar,
é preciso dizer que a imagem se funda, como signo, em uma relação de
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semelhança entre sua forma (significante) e o conteúdo que carrega (seu
significado), isto é, baseia-se em uma relação motivada entre significado e
significante (e também adquire, na textualização, capacidade para a
metaforização). Não se considera que a imagem pertença a um sistema
semiológico a priori, de onde se extraem estruturas “pré-fabricadas” que se
ajustam aos textos. Em geral, acredita-se que o sistema em que a imagem atua
é construído “on-line”, na medida de sua textualização. Já a palavra, em sua
essência, baseia-se em uma relação arbitrária entre significado e significante e
pertence a um sistema prévio abstrato de onde o falante escolhe expressões e
estruturas de acordo com sua necessidade, isto é, a palavra depende de um
sistema “off-line”, estabilizado e anterior à textualização, que sustenta e garante
a configuração dos enunciados em que aparece.
Em segundo lugar, palavra e imagem apresentam comportamentos
prototípicos distintos, facilmente identificáveis nos textos ilustrados, como
veremos nas narrativas analisadas. As imagens, por sua natureza, representam,
sobretudo, o que é da ordem do visual, o que é concreto (o abstrato, só por via
indireta), o que é afirmativo (é difícil negar, perguntar, prometer, mandar com
imagens), enquanto as palavras representam tanto o concreto quanto o abstrato,
o particular e o geral; podem negar, ou realizar qualquer ato ilocutório. Além
disso, segundo Santaella (2012, p. 109), em relação às palavras, as imagens
“possuem um maior valor de atenção, e sua informação permanece durante mais
tempo no cérebro. Somos mais capazes de memorizar descrições de objetos a
partir de imagens do que de palavras”. E, finalmente, quanto à integração entre
imagem e palavra em conjuntos semióticos verbo-visuais como aqueles
explorados neste trabalho, torna-se relevante considerar alguns aspectos
levantados por Nikolajeva e Scott (ainda que elas se refiram apenas aos livros
ilustrados, pois acreditamos que se apliquem também aos conjuntos cuja
integração possa se dar em menor grau):
As figuras nos livros ilustrados são signos icônicos complexos, e as palavras,
signos convencionais complexos; entretanto, a relação básica entre os dois
níveis é a mesma. A função das figuras, signos icônicos, é descrever ou
representar. A função das palavras, signos convencionais, é principalmente
narrar. Os signos convencionais são em geral lineares, diferentes dos signos
icônicos, que não são lineares nem oferecem instrução direta sobre como lê-los.
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A tensão entre as duas funções gera possibilidades ilimitadas de interação entre
palavras e imagem em um livro ilustrado. (NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011, p.11)

Em suma, para se analisar um texto ilustrado, ou seja, um texto cuja
apreensão significativa se valha de duas linguagens diferentes, a verbal e a
visual, será preciso considerar tanto a capacidade de cada semiose em si,
quanto a da interação entre palavra e imagem. O processo referencial funciona
a partir daquilo que é dizível e do que é mostrável; a narrativa avança por meio
de recursos verbais e também visuais; há metáforas linguísticas e imagéticas,
enfim, o sentido e seus efeitos são captados a partir da coesão textual e da
convergência entre os dois meios semióticos, como veremos.
O acesso ao imaginário sociodiscursivo pela verbo-visualidade
Na esteira da Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso,
compreendemos que
O imaginário social não é (...) aquilo que opõe à realidade, que é completamente
inventado: (...) O imaginário é efetivamente uma imagem da realidade, mas
imagem que representa a realidade, que a faz entrar em um universo de
significações. (...) a realidade não pode ser apreendida enquanto tal, por ela
própria: a realidade nela mesma existe, mas não significa. A significação da
realidade procede de uma dupla relação: a relação que o homem mantém com
a realidade por meio de sua experiência, e a que estabelece com os outros para
alcançar o consenso de significação. A realidade tem, portanto, necessidade de
ser percebida pelo homem para significar, e é essa atividade de percepção
significante que produz os imaginários. (CHARAUDEAU, 2006, p. 203)

Em outras palavras, o imaginário social é comum a um grupo e funda sua
identidade, pois os indivíduos que partilham um mesmo universo de
significações pensam da mesma maneira, acreditam nos mesmos valores,
identificam-se uns com os outros justamente por isso. Muitos imaginários
permanecem no inconsciente coletivo e constituem uma memória coletiva de
longo termo; outros ascendem à consciência se problematizados.
Já os imaginários sociodiscursivos, segundo a mesma teoria, para
desempenhar seu papel de espelho identitário, precisam ser materializados por
meio, por exemplo, de ritos sociais, de atividades coletivas, de artefatos
manufaturados e de tecnologias, de objetos emblemáticos (bandeiras, slogans)
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e contam com uma racionalização discursiva produzida pelos grupos sociais,
configurada, por exemplo, em textos (orais ou escritos), provérbios, máximas
que podem ser transmitidos de geração a geração sem perder seu sentido de
base.
Os imaginários sociodiscursivos circulam, portanto, em um espaço de
interdiscursividade. Eles dão testemunho das identidades coletivas, da
percepção que os indivíduos têm dos acontecimentos, dos julgamentos que
fazem de suas atividades sociais. (Idem, p. 207)

Retornando ao nosso tema, o texto ilustrado cujo endereçamento é
preferencialmente a criança pode, portanto, ser tomado como uma dessas
materializações que garantem a partilha de uma realidade já significada,
avaliada, perspectivada. Nele, o dizível e o mostrável indicam como a realidade
deve ser vista em consonância com o grupo social em que circula. Da rotina mais
simples de uma criança ao modo como agem as pessoas em sociedade, até o
que acreditam ser certo e errado, todas essas ideias acerca da sociedade são
representadas nos textos e integram a criança ao grupo, mostrando como ela
deve agir, ser e parecer. Imagens e palavras materializam os imaginários e
evocam implícitos codificados, seja em relação ao comportamento das pessoas,
seja em relação àquilo em que creem.
Por exemplo, em Não! (ALTÉS, 2012), a rotina de uma família com um
cachorro serve de pano de fundo para a divertida reflexão proposta, em primeira
instância, sobre a relação das pessoas com seus animais de estimação e, em
segunda, sobre o ponto de vista do outro em uma relação que, às vezes, pode
ser bem conflituosa. Mostra-se ali a necessidade de entender como o outro é
capaz de perceber uma situação diferentemente de nós. No texto, o cão assume
a narração, mostrando como se sente amado pela família e como ele
corresponde a esse amor, sendo bastante solícito e amigo. A incongruência,
porém, entre o que ele diz a partir de seu ponto de vista e como a família reage
a isso é expresso na integração entre imagem e palavra: o “Não!” que ele ouve
o tempo todo é, na verdade, uma admoestação constante por suas peraltices,
que bagunçam a casa e estragam as coisas. O que ele julga ser bom não
corresponde ao que a família pensa. Na última página dupla, o cão revela que
não entende por que a família o chama o tempo todo de “Não”, se na coleira dele

1345

há uma medalha com o nome Apolo, reforçando a visão “distorcida” que tem a
respeito dos fatos.

Fig.1 Não! (ALTÉS, 2012, p. 18-19)

Na página dupla em tela, aparentemente muito simples, observam-se
vários implícitos codificados a partir, por exemplo, da grafia manuscrita que
representa a narração do cachorro, aproximando-a da escrita pessoal como a
dos diários; as maiúsculas da palavra “arrumo”, indicando ênfase naquilo que
exprime (no ponto de vista do cão, o que ele fazia era arrumação, não bagunça);
o “não” gritado por alguém (da família, pressupõe-se) aparece grafado também
em maiúsculas, acompanhadas por exclamação, com várias letras “a” com til,
revelando o alongamento da pronúncia, além do balão em que a palavra
aparece, também codificando a fala de um personagem, como nas histórias em
quadrinhos. Na imagem, por sua vez, a expressão fisionômica e corporal do
cachorro é de tranquilidade, mas os jornais que o cobrem e o vaso de plantas
virado estão fora de seu script comum, apontando para a subversão, por parte
do cachorro, no uso desses elementos.
Todos esses elementos são codificados na linguagem e/ou nas rotinas de
uma vida doméstica e povoam nosso imaginário. O cão também expressa ali
parte de uma cultura que o toma como “melhor amigo do homem”, embora faça
suas bagunças. O “não” constante é aquele que todas as famílias dizem aos
seus cãezinhos, mas também às crianças em fase de ajustamento de
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comportamentos, de acordo com aquilo que é considerado certo ou errado. Em
outras palavras, além de divertir com as peripécias do cãozinho com as quais
identificamos nossa própria rotina doméstica, o texto também mostra os dois
lados de uma relação que, em alguns momentos, pode ser conflituosa por cada
parte ter um ponto de vista diferente. O livro mostra dois lados de uma relação
que precisam ser compreendidos e ajustados para uma boa convivência.
Os implícitos codificados também aparecem em outro nível de sentido
mais amplo, ligado à ideologia, àquilo que entendemos como certo e errado não
só em relação ao comportamento social, mas, sobretudo, àquilo que
entendemos

como

“naturalmente

normal”

e,

claro,

em

contrapartida,

“naturalmente anormal”. Selvagem, de Emily Hughes (2015), usa um plot
conhecido: uma menina criada na selva pelos animais é “capturada” por
humanos e levada para ser “educada”. A narração em terceira pessoa mostra a
perspectiva da garota, desgostosa do tratamento educativo que a obriga usar
roupas, falar e comer de um jeito que é estranho para ela.

Fig. 2 – Selvagem (HUGHES, 2015, s.p)

Nesse caso, a imagem mostra o “certo” e o “errado” que conhecemos
como sociedade que educa suas crianças a partir de um determinado modelo, e
o verbal conta o “certo” e o “errado” da protagonista “diferente”, que sabe brincar,
se alimentar, falar em harmonia com a natureza. O comportamento socializado
aprendido em um grupo humano pode ser bem estranho para alguém livre da
coerção coletiva daquela espécie. Selvagem, então, intitula o texto e indica a
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protagonista duplamente: pela perspectiva da menina, “selvagem” aponta,
literalmente, para sua origem na selva, mas, pela da família que tenta educá-la,
aponta, figurativamente, alguém “estranho”, que não se ajusta aos padrões
sociais e às regras de etiqueta considerados essenciais para o bom convívio.
Palavra e imagem se complementam, portanto, oferecendo, a partir da
observação que o leitor faz da protagonista, informações diferentes, mas
convergentes.
Os implícitos codificados aqui também tratam de frames e scripts
referendados socialmente para o comportamento em sociedade, como em Não!,
mas, para além disso, colocam em xeque a “naturalização” de valores sociais
que são, na verdade, instituídos pelos grupos, porém, não “nascem” com os
indivíduos: vamos sendo conformados a eles. A história subverte a “expectativa
educacional” e aquilo que se esperaria como “final feliz” (também por causa de
nossas memórias discursivas, que incluem a intertextualidade com outras
histórias semelhantes): a menina foge e volta para a floresta para viver feliz para
sempre, ajustada ao comportamento que considera o mais correto, por ter sido
aquele em que aprendeu a viver.
A emoção que vem do nosso imaginário
Outro aspecto relativo ao implícito codificado que se fundamenta em um
imaginário e se materializa nos textos diz respeito ao repertório simbólicoidentitário ao qual se ligam memórias afetivas, adquirido ao longo da vida em
sociedade. Aprendemos que as narrações apresentam uma estrutura quase
sempre de equilíbrio inicial, complicação, clímax e novo equilíbrio, como solução
do conflito. Mas também aprendemos a reconhecer nos comportamentos e
artefatos o pertencimento a grupos e culturas, inclusive no que tange à reação
emocional aos fatos. Por exemplo, em Flor do mato (PIMENTEL, 2018), a
xilogravura ilustra as páginas: inicialmente, sendo exclusiva nas páginas duplas,
em preto e branco e algum vermelho, narrando visualmente. Na parte final da
narrativa, porém, trazendo a história para um “presente”, ela se colore e, depois,
ganha a companhia da palavra, quando o leitor passa a saber que a narrativa
inicial se trata de um flashback impregnado de memórias afetivas de uma
infância/juventude que constitui aquele protagonista – e todos nós.

1348

A passagem do passado para o presente é indicada pela reprodução da
mesma cena: antes, em preto e branco, agora, colorida. A única alteração
figurativa é a imagem do protagonista, agora velhinho. A narrativa inicial mostrao menino, morador vizinho de uma mata, que conhece uma menina com quem
brinca e de quem recebe uma flor. Ele perde seu chapéu nessa mata e guarda,
para sempre, a lembrança dessa época e dessa menina.

Fig. 3 – A flor do mato (PIMENTEL, 2018, p. s.p)

Compõem o imaginário sociodiscursivo também as representações
impregnadas de uma emoção reconhecível pela coletividade. No caso, a imagem
do protagonista e o ambiente nos mostram a passagem da vida, o contraste entre
a juventude e a velhice, a consciência de que somos a mesma pessoa e outra
ao longo dos anos. Esse é um tema que mexe com nossa humanidade, nossa
certeza de finitude (que pode ser marcada por amores e boas lembranças, como
na narrativa, é claro). A afetividade das memórias de infância e das marcas
culturais, como a das imagens de uma vida simples expressas nas xilogravuras,
tão características de nossa cultura, estão igualmente servindo para a
patemização (CHARAUDEAU, 2007), isto é, para a provocação de uma reação
emotiva que é da ordem do coletivo, da sociedade em que vivemos. O leitor se
identifica com essa simbologia, ou, no caso das crianças, guarda na memória a
experiência estética possível nessa leitura e em outras leituras como
componentes de sua singularidade, por um lado, e de seu pertencimento à
coletividade, por outro.
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A construção de repertório imagético-cultural é outro aspecto fundamental
na análise das ilustrações junto às crianças. Esse é o repertório que passa a
constituir as individualidades e dar um sentido de pertencimento a um grupo.
Soma-se a isso o fato de que a simbologia carregada nas imagens também
concorre para o amadurecimento de uma competência fruitiva, tão necessária
tanto para a apreciação estética, quanto para a abertura para o afetamento do
leitor e sua identificação com o texto e com a vida que ali se representa. Isso é
recorrente em O lagarto (SARAMAGO, 2016), que também é ilustrado com
xilogravuras de J. Borges, tão famoso na Literatura de Cordel.
Embora possa ser considerado um livro com ilustração e não um livro
ilustrado - o que implica considerar a prevalência do verbal sobre o visual e certa
redundância semântica entre as duas semioses combinadas no conjunto textual
-, o que se percebe nessa ilustração não é apenas a materialização de um
lagarto que aterroriza as pessoas no Chiado, bairro populoso e bastante urbano,
mas a expressão do terror, do medo que causava às pessoas. Dizer,
verbalmente, “o susto foi geral” não impacta tanto quanto mostrar esse susto, o
lagarto entre os carros, perseguindo uma mulher. A imagem mostra além das
palavras ou daquilo que é dizível. A junção das semioses garante a
referenciação e a ativação de reações, principalmente as patêmicas.

Fig. 4 – O lagarto (Saramago, 2016, s.p)

É preciso enfatizar a riqueza semiótica e discursiva alcançada nesses
conjuntos verbo-visuais dos textos ilustrados. A necessária convergência entre
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palavra e imagem promovem uma linguagem terceira, que não pode ser
analisada simplesmente pelo verbal ou pela imagem. É o conjunto que significa.
Às vezes a palavra ancora a imagem, mas, em outras, é a imagem que serve de
guia para a interpretação da palavra.
Isso também se observa em designs que tratam as letras imageticamente,
trabalhando códigos a partir da grafia, das cores das fontes, daquilo que
representam (como já se viu em Não!). Em A contradição humana (CRUZ, 2010),
por exemplo, para mostrar (sem definir) a contradição constante em que
vivemos, as páginas duplas apresentam fatos cotidianos:

Fig. 5 - A contradição humana (2010, s.p)

Mais uma vez, o conjunto verbo-visual oferece não só uma referenciação
interessante, como deixa programados efeitos de sentido que se ancoram nos
imaginários, nas memórias discursivas e afetivas, nos códigos convencionados
socialmente. As fontes diferenciadas destacam ideias em função de seu
tamanho, cor, estilo. As letras desenhadas dão aspecto de ilustração,
brincadeira, singularidade, pessoalidade. Verbal e visual juntos brincam com a
polissemia de “pena”, avizinhando o desenho de uma pena de passarinho
(enjaulado) e a expressão idiomática “É uma pena!”. A imagem do pássaro
engaiolado mostra, por meio dos traços que codificam o som que ele produz, um
lamento e não uma cantoria, geralmente representada pela clave de sol ou por
uma nota musical. Enfim, reproduzimos linguagens, códigos não só para
perpetuar uma maneira possível de representar o mundo, mas, muitas vezes,
também para questioná-lo.
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Em síntese: inserção social crítica por meio de textos ilustrados
Nesta breve exposição de ideias, esperamos ter promovido alguma
reflexão sobre a relevância dos textos ilustrados para crianças como bens
culturais de forte inclinação formativa e, por isso mesmo, exigentes de análise e
de crítica. Além da importância de seus aspectos lúdico e estético, é preciso
atentar que são produtos culturais oferecidos às crianças com o intuito maior de
integração social. Sua produção por escritores, ilustradores e editores e sua
seleção por parte dos mediadores de leitura levam em conta aquilo que pensa
um grupo social e que deseja trazer à tona para discussão, para identificação do
grupo, para a criação do sentido de pertença, para o questionamento de nossa
própria humanidade. Todo bem cultural espelha a sociedade, mas aquele que
se direciona preferencialmente para as crianças se reveste de um caráter
formativo fundamental. Portanto, a circulação dos textos ilustrados para crianças
cumpre um papel socializador e discursivo que vai garantir, por um lado, a
disseminação de costumes e valores e, por outro, seu questionamento, a partir
de um envolvimento garantido pela competência fruitiva que adquirimos por meio
de nossa interação social e de nossa identificação mais profunda, afetiva, com
os bens culturais, como símbolos, mas, principalmente, com o mundo em que
vivemos, permeado pela linguagem e pela ideologia.
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RESISTÊNCIA E IRREVERÊNCIA NA LITERATURA PARA A INFÂNCIA: O
CASO DE TOMI UNGERER
Sara Reis da Silva
(Universidade do Minho, Braga – Portugal)
Resumo
O autor (escritor e ilustrador) de literatura infanto-juvenil (LIJ) (mas não
apenas) Tomi Ungerer (Jean-Thomas Ungerer) (1931-2019) nasceu em
Estrasburgo em 1931, percorreu a França, conheceu a Noruega, a Lapónia e a
Argélia, entre outros, mudou-se para os Estados Unidos da América em 1956 e
vive actualmente na Irlanda. Controverso, amado por muitos e ainda
“incompreendido” por alguns, Ungerer é uma figura incontornável no domínio da
consolidação e reinvenção do álbum narrativo e, genericamente, da LIJ.
Reconhecido com o Prémio Hans Christian Andersen (1988), Ungerer nunca se
dedicou apenas à literatura e, por necessidade e incapacidade confessa, fez
sempre mais do que uma coisa em simultâneo, dispersando o seu talento pela
elaboração de cartazes de propaganda contra a Guerra do Vietnam, pelos
cartoons, frequentemente, satíricos (por exemplo, para as revistas Life ou The
New York Times), pela publicidade e, mais recentemente (1999), pela concepção
de um jardim-de-infância em forma de gato, em Karlsruhe, entre outros.
Na sua vasta produção artística para crianças e jovens, ou seja, em obras
como Os Três Bandidos (1961), O Homem da Lua (1964), Otto (1999) ou Novos
Amigos (2007) ou como as do ciclo que apelidamos de “reabilitação de animais
de reputação discutível”, como Crictor (1961), Adélaide (1959) ou Emile (1960),
por exemplo, Ungerer, autor progressista, sempre num estético e marcante
registo verbo-icónico, não se inibe de ficcionalizar temáticas fracturantes,
designadamente a guerra, o antimilitarismo, a subversão de papéis sociais, a
condenação de todas as formas de exclusão e de marginalização, entre outros.
Autor de uma obra premiada, multiforme, manifestamente peculiar, e
tendo assinado já cerca de 100 títulos, Tomi Ungerer tem lugar indiscutível na
História da ilustração e do livro/LIJ, singuralizando-se pela sua especial visão da
arte, substantivada naquilo que escreve e ilustra, que é, em última instância, uma
forma especial de ver o mundo.
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Palavras-chave: Tomi Ungerer, álbum narrativo, irreverência.
Configurada no universo teórico da teoria dos polissistemas (Even-Zohar,
1979), a literatura de potencial recepção infantil distingue-se como um sistema
que interage com outros sistemas, uma dinâmica multímoda que se substantiva
numa relação plural com outras expressões estéticas. Assim, por exemplo, o
texto intersecciona-se com a ilustração e este objecto, por sua vez,

entendido

como uma manifestação de um determinado autor empírico, acaba, com
frequência, por situar-se, igualmente, numa constelação de outras produções
(por exemplo, no universo da pintura, da arquitectura, da azulejaria, ou, até, em
outras áreas diversas como a publicidade ou a propaganda, entre outros), muitas
vezes, concomitantes, todas compondo um todo indivísivel, enquanto resultado
de uma singular/pessoal sensibilidade artística. São vários os exemplos de
escritores que, em clave pessoana – «Sinto-me múltiplo» (Pessoa, 1966) –,
foram também ilustradores, pintores, publicitários, entre outros. No caso da
literatura portuguesa para a infância, Maria Keil (1914-2012) é um dos nomes
paradigmáticos, atestando exemplarmente o que vimos de afirmar. Recorde-se
que esta reconhecida artista, além de ter composto o texto e a ilustração de
vários álbuns narrativos, muito pioneiros, no final da década de 70 e no início
dos anos 80 do século XX, ilustrou também obras de muitos autores relevantes,
a par de um empenho na criação de tapeçarias, de azulejos, de postais de Natal,
de selos para os Correios de Portugal, de mobiliário, entre outros.
O autor que seleccionámos para este breve estudo constitui, de igual
modo, um exemplo extraordinário da perspectiva sucintamente enunciada.
Trata-se de Tomi Ungerer (Jean-Thomas Ungerer) (1931-2019154),
cartoonista e autor (escritor e ilustrador) que nasceu em Estrasburgo (França)
em 1931, percorreu a França, conheceu a Noruega, a Lapónia e a Argélia, entre
outros, mudou-se para os Estados Unidos da América em 1956 e vive
154 2019 foi o ano de partida de Tomi Ungerer. Que este estudo constitua
também uma homenagem, uma forma de preservação da memória do seu
especial talento.
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actualmente

na

Irlanda.

Controverso,

amado

por

muitos

e

ainda

“incompreendido” por alguns, Ungerer é uma figura incontornável no domínio da
consolidação e revitalização/reinvenção do álbum narrativo, em particular, e,
genericamente, da literatura para a infância. Reconhecido com o Prémio Hans
Christian Andersen em 1998, Ungerer nunca se dedicou apenas à literatura e,
por necessidade e incapacidade confessas, fez sempre mais do que uma coisa
em simultâneo, dispersando o seu talento pela elaboração de cartazes de
propaganda contra a Guerra do Vietnam, pelos cartoons, muitas vezes, satíricos
(por exemplo, para as revistas Esquire, Life ou The New York Times), pela
publicidade e, mais recentemente (1999), pela concepção de um jardim-deinfância em forma de gato, em Karlsruhe (Alemanha), em 2011, entre outros.
À semelhança de Maurice Sendak (1928-2012), cujo clássico Onde Vivem
os Monstros, com primeira edição datada de 1963, apenas veio a lume em
Portugal já em 2009, ou, ainda, de Shel Silverstein (1930-1999), autor de A
Árvore Generosa (1964), obra com publicação portuguesa datada (somente) de
2008, o nome e a obra literária de Tomi Ungerer foram tardiamente divulgados
no nosso país. Recorde-se que, muito embora, o seu primeiro livro The Mellops
Go Flying, logo galardoado com o prémio do “Children’s Spring Book Festival”,
tenha sido dado à estampa em 1957, com a chancela da Harper & Row e com o
crivo da sua conhecida editora Ursula Nordstrom (1910-1988), e que a sua
estreia na Europa tenha acontecido, já em 1961, com a obra Os Três Bandidos,
em Portugal, a tradução dos seus livros ocorreu somente na primeira década
deste século.
Mas o facto é que, ainda que, nos escaparates portugueses, possamos
contar com um número relativamente reduzido de títulos seus – entre estes, por
exemplo, Os Três Bandidos (Kalandraka, 2007), O Homem da Lua (Bags of
Books, 2011), Crictor (Kalandraka, 2011) e Allumette (Kalandraka, 2017), títulos
que compõem o corpus textual desta abordagem –, Tomi Ungerer é já um dos
nomes bem conhecidos e apreciados por mediadores de leitura e pelos leitores
mais novos, integrando inclusivamente a listas de sugestões do Plano Nacional
de Leitura de Portugal.
Acrescente-se que a sua escrita mereceu já a atenção crítica, por
exemplo, de Paula Pina, no blogue “CriaCria”, Andreia Brites também num
blogue, “O Bicho dos Livros”, ou, ainda, de Carla Maia de Almeida, na revista
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Ler. Estes olhares, reveladores de algumas das singularidades da produção
literária de Tomi Ungerer, vêm juntar-se às referências que podem ser lidas, por
exemplo, em 1001 Children’s Books you must read before you grow up (2009),
designadamente a Crictor e a The Three Robbers, bem como em 150 Libros
Infantiles para Leer e Releer (2011), em concreto, a The Mellops Go Fying (Las
Aventuras de la familia Melops), a No Kiss for Mother (Ningún Beso para mamá)
– ambos ainda a aguardar tradução em língua portuguesa – e, uma vez mais, a
The Three Robbers (Los tres bandidos).
Os Três Bandidos, originalmente publicado em 1961, surge em Portugal
em 2007, e integra, tal como Crictor, a colecção “Clássicos Contemporâneos” da
Kalandraka, editora galega que publica igualmente em língua portuguesa. Neste
álbum narrativo, cuja ilustração, forte e viva, privilegia as cores primárias, com
especial incidência para o azul e o negro (ainda que, à medida que o relato
avança e que o desfecho positivo se prepara e se aproxima, se observe uma
suavização dos tons usados), conta-se uma aventura protagonizada pelas
figuras anunciadas pelo título. Estes três ladrões ou bandidos raptam uma
menina órfã e tratam-na com muito carinho como se fossem uma família. Depois,
a menina pergunta-lhes o que tencionam fazer com o seu tesouro escondido e é
esta questão aparentemente inocente que vai desencadear uma reflexão por
parte dos “bandidos” sobre a sua própria condição/conduta. O resultado é
surpreendente: os heróis decidem criar um lugar – num belo castelo – onde
meninos perdidos, infelizes ou abandonados vivem uma vida melhor e preparam
o seu futuro. Como sublinha Ana Margarida Ramos, na sinopse da obra em
análise, disponível no portal do projecto Gulbenkian/Casa da Leitura, o
«conteúdo da narrativa obrigará à reflexão sobre o título e sobre a sua
correspondência com o conteúdo da mesma.» Alvo de um elevado número de
edições em línguas diversas, nos finais dos anos 70 do século XX, este conto
em forma(to) de álbum motivou a realização de um desenho animado e, em
2007, de um filme de animação, textos fílmicos nos quais se tornam evidentes
naturalmente feixes ideotemáticos estruturantes como a especial subversão de
papéis (de vilão/ladrão a benemérito) e o elogio da infância “competente” que é
capaz de alterar o curso dos acontecimentos.
Bastante diversos, ao nível do enredo, Crictor, com data de primeira
edição de 1958, foi publicado em língua portuguesa em 2011 e é um dos títulos
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incluídos, juntamente com Adélaide (1959), Emile (1960), Rufus (1961) e
Orlando (1966), num conjunto de obras nas quais Tomi Ungerer reabilita alguns
animais de reputação “discutível”. Crictor é a história de uma cobra africana que
foi enviada para França como prenda de anos para a sua mãe («uma senhora
velhinha chamada Loiuse Bodot».) por um filho explorador de répteis. Num estilo
gráfico distinto do de Os três bandidos, assente numa construção visivelmente
mais leve e clara, composta a tinta da china e pastel, e a partir de um discurso
verbal marcado pela simplicidade, conta-se, assim, o dia-a-dia deste réptil que
chega a uma pequena cidade francesa e que acaba por aprender o alfabeto e
algumas noções de matemática. À medida que cresce, vai-se tornando cada vez
mais estimada e amiga dos habitantes da sua nova terra. No final, torna-se uma
verdadeira heroína, com direito a uma medalha, uma estátua e a ser-lhe
dedicado um parque, ao salvar a sua companheira humana do ataque de um
ladrão. A esta narrativa – e ao jeito da fabulística – não se encontra alheio um
ponto de vista pedagógico que prevê a recusa da formulação de juízos de valor
precipitados/apressados acerca dos outros.
Também em 2011, veio a lume, com a chancela da Bags of Books, editora
sediada na cidade portuguesa de Aveiro e associada à livraria Gigões & Anantes,
o álbum O Homem da Lua, uma narrativa originalmente publicada em 1964 na
revista Holiday, posteriormente editada nos Estados Unidos pela Harper e,
depois, em 1966, na Europa pela Diogenes Verlag. Protagonizada por um herói
diferente, esta é a aventura de um homem que, desejando abandonar a sua
“esfera flutuante”, aspira a dançar na Terra. Um dia, o seu sonho concretiza-se,
mas depressa vem a tornar-se um pesadelo. É visto como um invasor, sendo
capturado e feito prisioneiro, até ao dia em que consegue escapar. Contando
com a ajuda de um sábio cientista, o homem da lua regressa, por fim, ao seu
espaço natal. O desenlace positivo não deixa, porém, de sugerir uma mensagem
crítica, condenando a opressão e a reacção hostil ao desconhecido e elogiando
a liberdade e o sonho. O recurso a uma paleta de cores fortes e contrastivas (em
certa medida, na linha de Os três bandidos) e à pormenorização na recriação
das figuras-tipo que participam na acção servem na perfeição um relato intenso,
pontuado pelo imprevisto, pela aventura, pelo medo, por perseguições, e, até,
pela tecnologia, “ingredientes” muito do agrado do seu potencial receptor.
Descrito pelo autor como um reflexo de si próprio, por se considerar lunático, no
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verdadeiro sentido do termo (Willer, 2008: 36), O Homem da Lua foi distinguido
como o melhor livro para crianças do ano de 1966 e descrito por Maurice Sendak
como «pertinente, contemporâneo», «mágico» e com um «fundo cáustico»
(idem, ibidem: 37).
Allumette (Kalandraka, 2017) é, talvez, a narrativa mais cáustica ou
satírica de todas as que Tomi Ungerer criou. A primeira versão, editada com o
título Elveda, la petite fille aux allumettes, veio a lume na revista inglesa Queen,
no número de Natal de 1965. Posteriormente reeditado em 1974, o relato,
inspirado em Hans Christian Andersen, nos irmãos Grimm e em Ew. Ambrose
Bierce, abre com a introdução da protagonista, que é, desde logo, apresentada
dramaticamente: «No verão e no inverno, na primavera e no outono, Allumette
vestia-se de farrapos. Não tinha casa. Não tinha pais.» Um dia, porém, a
desumanidade da vida da pequena heroína é miraculosamente apagada: «Tufos
compactos de nuvens largaram a mais espantosa variedade de coisas que uma
pessoa possa imaginar. Tudo, tudo o que Allumette desejara começou a chover
do céu.» O desfecho encerra uma nota positiva, na medida em que a
protagonista monta uma operação humanitária e distribui ou partilha os objectos
que cairam do céu. A construção visual, em tom expressionista, sustenta
eficazmente a ficcionalização dos mais relevantes eixos temáticos da narrativa,
ou seja, a sátira e crítica à sociedade de consumo. Pontualmente, observam-se
detalhes de humor, como sucede com a inclusão de um recorte de uma fotografia
do rosto do autor na ilustração de uma televisão, aquando da queda de objectos.
Em suma, em Allumette, como em outros volumes de Tomi Ungerer, o mundo
da infância e o mundo dos adultos interseccionam-se e a sua recriação artística
é reveladora da sensibilidade e do sentido crítico – humanista também – do seu
autor.
Conquanto não tenha ainda edição em língua portuguesa, consideramos
significativo, no contexto deste estudo, o volume castelhano Nuevos Amigos.
Nuevos Amigos, obra vinda a lume em 2018 com a chancela da Kalandraka
Editora, mas, originalmente, publicada em 2007, pela Diogenes Verlag, com o
título Neue Freunde, atesta a visão original, atenta e sensível do seu autor. Nesta
narrativa, conta-se a história de Rafi Bamoko e da sua família que se mudou
para um novo bairro, local onde já habitava Ki e os seus pais, a família Sing.
Entre os primeiros, de origem africana, e os segundos, de origem asiática, nasce
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uma amizade, uma cumplicidade espontânea, resultante do gosto por “fazer
coisas”, por criar figuras ou personagens diversas. Uma infinitude de projectos,
compostos sempre a partir de materiais reutilizáveis/reciclados/recuperados,
foram sendo concretizados pelas duas crianças, apoiadas pelos seus pais.
Superadas as dificuldades – por exemplo, acusação de roubo por «unos
hombres malencarados» e falta de espaço em casa –, os dois amigos («el dúo
Rafiki») veem a sua arte reconhecida, recebem um convite para que esta integre
o museu da cidade e alcançam a fama internacional. E, «con el tiempo, Ki se
convirtió en una gran diseñadora de moda… y Rafi, en un escultor famoso.
Pasaron los años, pero Rafi y Ki siguieron siendo grandes amigos durante toda
la vida.».
Uma vez mais, em Nuevos Amigos, o elogio da diferença, da amizade e
da arte materializa-se num conto, em formato de álbum, profusamente ilustrado.
O registo visual, numa linha expressionista, expande consideravelmente o
discurso verbal, introduzindo muitos elementos, semantica, simbolica e
intertextualmente marcados, que propõem leituras tão diversas como a crítica às
ditaduras ou a importância da memória, mas também algumas subtilezas
cómicas.
Globalmente e como procurámos sugerir, os títulos aqui relidos
materializam algumas das isotopias fundamentais da produção literária de Tomi
Ungerer, em concreto, como destaca Carla Maia de Almeida, «a subversão dos
papéis sociais e dos estereótipos do bem e do mal», às quais acrescenta o
«antimilitarismo» (Almeida, 2012). A estes aspectos acrescentamos, por
exemplo, a sátira, bem como a condenação da exclusão, da marginalização e
de todas as formas de injustiça, temáticas ficcionalizadas com audácia, rebeldia,
não raras vezes, com um intuito provocatório, mas sempre com um especial
fundo humanista.
Ficamos, pois, a aguardar a edição em Portugal, por exemplo, de No Kiss
for Mother (1973) ou de Otto (1999), este último um extraordinário livro,
indiscutivelmente situado no domínio da “crossover fiction”/literatura de recepção
dual que, com sensibilidade e capacidade narrativa, ficcionaliza algumas das
angústias vividas pelas vítimas do holocausto nazi, tematizando questões como
a guerra (mais concretamente, a própria infância vivida em contexto de guerra,
por exemplo), a memória, a amizade, entre outros.
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Autor de uma obra premiada, multiforme, manifestamente peculiar, e
tendo assinado mais de 100 títulos, Tomi Ungerer tem lugar na História da
ilustração e, mais especificamente, do livro/literatura para a infância. Na verdade,
este autor progressista, como o apelidam Steven Heller e Seymour Chwast, em
Illustration. A Visual History (2008), revela, naquilo que escreve e que ilustra,
uma visão da arte que é, em última instância, uma forma especial de ver o
mundo.
É, aliás, o que sugerem as seguintes palavras, escritas, em 1990, por este
inolvidável escritor-ilustrador, no prefácio do catálogo 33Spective (Estrasburgo,
Roland Anstett), afirmações com que concluímos este ensaio: «Si j’ ai conçu des
livres d’ enfants, c’était une part pour amuser l’enfant que je suis, et d’autre part
pour choquer, pour faire sauter à la dynamique [sic] les tabous, mettre les norms
à l’envers: brigands et ogres convertis, animaux de reputation contestable
réhabilités… Ce sont des livres subversifs, néanmoins positifs.
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POÉTICA E ILUSTRAÇÃO EM GABRIELLE VINCENT
Bárbara Santos Soeiro
(Universidade Federal da Bahia)
“De que serve um livro sem figuras nem diálogos?” pergunta-se Alice,
aborrecida, ao espiar furtivamente o livro que a irmã mais velha lia, sentada ao
seu lado, no barranco próximo ao jardim de margaridas. Assim colocada, a
pergunta de abertura de um dos romances infantojuvenis mais cultuados da
literatura inglesa do século XIX, Alice no País das Maravilhas, de Lewis Carroll,
soa como uma inquietação infantil, de uma leitora supostamente imatura. Posta
de outra forma, no entanto, a pergunta da personagem pode impulsionar uma
investigação emblemática: de que serve um livro com figuras? Ou ainda e mais
além: de que serve um livro apenas com figuras?
Como nos aponta Ligia Cademartori em seu Para não aborrecer Alice: a
ilustração no livro infantil, as ilustrações em livros destinados à infância exercem
fascínio sobre crianças de qualquer época. É na passagem a um mundo
“acentuadamente visual”, entretanto, que as imagens ganham maior relevância
na qualidade de objetos de análise de críticas especializadas, ou como aspectos
isoladamente observáveis em programas nacionais de incentivo à leitura.
Ademais, seja pelo projeto gráfico inusitado, pelo cuidado estético, ou pela
interação texto verbal e imagem, os livros ilustrados passam a se estabelecer,
gradativamente, no repertório de interesses de leitores adultos. Diante de suas
páginas duplas e mediante a uma pluralidade de estilos e técnicas, tais livros
apresentam-se a nós leitores, crescidos ou não, enquanto uma via aberta à
narrativa e à imaginação.
Nesse contexto de profusão e progressão do estatuto da imagem situa-se
a obra da artista e ilustradora Gabrielle Vincent. Em seus livros, a força narrativa
encontra-se, sobretudo, na sugestão dos desenhos, esboçados pelo seu
característico traço fino à lápis, nanquim ou carvão. Para melhor compreender
os seus livros dentro de um cenário contemporâneo, retomaremos o itinerário do
livro ilustrado, percorrendo-o desde as suas primeiras manifestações — pouco
após à invenção da imprensa —, e seguindo-o no encalço de um horizonte
anunciado pela modernidade — a partir do qual proliferam-se as mais variadas
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tipologias de livro, tais como, dentre outros, os livros-imagem e o álbum ilustrado,
explorados pela artista belga. Por fim, será proposta uma possibilidade, dentre
tantas, de leitura do livro A pequena marionete, publicado originalmente em
1992, em Bruxelas.
Uma breve genealogia
O livro ilustrado tem a sua historiografia própria e para remontá-la é
preciso resgatar aquele que seria “o primeiro livro ilustrado para crianças”: o
Orbis sensualium pictus, de Comenius. Trata-se de uma espécie de dicionário
infantil ilustrado, algo como um parente longevo do livro didático. Publicado na
Hungria e em seguida na Alemanha durante o século XVII, é também conhecido
como a primeira cartilha do mundo cristão ocidental. As ilustrações em
xilogravura retratam aquilo que, para o educador, seriam “as principais coisas do
mundo” dignas de nomenclatura e catalogação: a escola, a oficina do artesão,
os elementos da natureza. Ilustrar é, deste modo, um modo de apresentar,
concomitantemente, o mundo e a língua latina às crianças.
A técnica da xilogravar persiste, segundo Sophia Van Der Linden, até o
final do século XVIII. Da xilogravura à litografia, compreendendo aqui as técnicas
do talho-doce e da xilogravura de topo — mais sofisticadas —, consiste os
principais modos de se gravar, através do entalhe. A xilogravura simples
“apresenta traços um tanto grossos e carece de precisão”. (VAN DER LINDEN,
2010, p. 11). Além disso, tais produções iniciais comportam poucas imagens,
sendo elas quase sempre realocadas logo abaixo do texto escrito, isoladamente,
em páginas distintas. É, portanto, a partir da invenção da imprensa por
Gutemberg quando as possibilidades do livro ilustrado se estendem: tempo,
custo de produção e difusão do material produzido consequentemente se
otimizam. Observamos, agora, o material pictórico e tipográfico melhor
harmonizados na diagramação das páginas, bem como insurgem-se, por parte
dos editores, projetos que pensem uma literatura mais bem delineada e
personalizada para o público infantil.
A passagem para a modernidade expande em absoluto as possibilidades
da imagem dentro do livro ilustrado. Tem-se agora uma variedade imprescindível
de técnicas, utilizadas de modo a transformar radicalmente a possibilidade da
expressão pictórica. Inversão da relação vigente entre texto e imagem,
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diagramação elaborada, suportes improváveis e proveito da página dupla são
apenas algumas das marcas deste que agora configura-se como o livro ilustrado
moderno. Nele, todo o espaço da página é aproveitado em favor da narrativa —
até mesmo o espaço em branco. Somado ao aspecto formal e gráfico, temáticas
que permeiam e redefinem o mundo do século XX, alastrado pelo pós-guerra e
pelo sentimento de desestruturação global, são trazidas para o imaginário do
livro infantil. Tornam-se comum narrativas que tratam junto às crianças questões
a respeito da morte, da dor, da perda e do sentido da vida.
O livro ilustrado contemporâneo segue nesse encaminhar, ampliando
ainda mais o espaço e o status da imagem frente ao texto verbal, numa direção
contrária àquela em relação às demais artes visuais e literaturas. Se a tendência
da arte contemporânea é a da rejeição à materialidade —, ao relegar a tela, o
espaço delimitado para propor, em seu lugar, o “acontecimento artístico
imediato”, a saber, as performances, as instalações; os livros ilustrados vêm, por
sua vez e em contramão, reivindicando insistentemente a sua dimensão física,
táctil. A partir daqui, podemos pensar o livro ilustrado infantil enquanto um objeto
dotado de textura, tamanho, cheiro e, como se questionaria Hunt (2010), por que
não, gosto?
Diferentes concepções
Diante do estatuto do livro ilustrado enquanto objeto artístico e visual a
priori, faz-se necessário algumas distinções entre termos como livro com
ilustração, livro ilustrado, livro-imagem, etc. A diferença entre uma ou outra
nomenclatura faz-se em função da organização interna do livro, arranjando-se
pelo modo em que se dispõem e se relacionam imagem e texto (ou ausência de
texto). Estudiosos da área e ilustradores ora encontram-se, ora afastam-se em
relação às definições das distintas categorias. Eventualmente, novas
terminologias são criadas, a fim de melhor apreenderem as especificidades das
produções cada vez mais inventivas que estão por vir.
Para Sophie Van der Linden, os livros com ilustração são aqueles em que
“o texto é espacialmente predominante e autônomo do ponto de vista do
sentido”, nele, “o leitor penetra na história por meio do texto, o qual sustenta a
narrativa”. (VAN DER LINDEN, 2010, p. 43); os livros ilustrados são, por sua vez,
“obras em que a imagem é espacialmente preponderante em relação ao texto,
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que aliás, pode estar ausente”, nestes, “a narrativa se faz de maneira articulada
entre texto e imagens” (ibid., 2010, p. 43).
Já para o pesquisador e professor Peter Hunt em seu capítulo A crítica e
o livro ilustrado a concepção de livro com ilustração assume um caráter quase
negativamente valorativo em função da concepção do livro ilustrado. Em sua
leitura, apenas o livro ilustrado é capaz de tecer, junto à palavra escrita, uma
rede complexa de significações — fornecendo ao leitor infantil, o domínio da
aventura interpretativa:
Os livros ilustrados podem explorar essa relação complexa; as palavras
podem aumentar, contradizer, expandir, ecoar ou interpretar as imagens
— e vice versa. Os livros ilustrados podem cruzar os limites entre o
verbal e pré-verbal; podem ser aliados da criança leitora. (HUNT, 2010,
p. 234)

Do interior do exercício artístico, ao analisar, uma a uma, as suas próprias
obras em A trilogia da margem: o livro imagem segundo Suzy Lee, a ilustradora
coreana Suzy Lee lança mão da ideia do “Livro-imagem” como um tipo específico
de livro ilustrado. “Algumas histórias me chegam primeiro como imagens” (LEE,
2012, p. 143), ela nos conta, e prossegue: “algumas histórias pedem para ser
faladas na língua das imagens e tratadas pela lógica visual” (ibid., p. 145).
Ajustando-se às demandas criativas da artista que compõe previamente
em linguagem visual, o livro-imagem surge afirmando a total autonomia da
ilustração perante ao texto escrito. Não há, portanto, necessidade da linguagem
verbal em seu corpo narrativo; conforme as suas regras internas, a imagem é
quem dita e fala por si mesma. O êxito do livro-imagem é justamente a abertura
da atividade leitora-interpretativa:
O mais desafiador na criação de um livro-imagem é ser capaz de
conduzir, com delicadeza, os leitores, e, ao mesmo tempo, abrir todas
as possibilidades de diversas experiências de leitura. Um livro ilustrado
bem sucedido deixa espaço para o leitor imaginar; um livro ilustrado
frustrante não deixa espaço nenhum e está inteiramente cheio de
imagem de um artista sem imaginação. (ibid., p. 147).
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Dentro desse último feixe, podemos compreender a produção infantil da
artista belga Gabrielle Vincent. Sua obra, caracterizada pela predominância dos
aspectos visuais, quase nada ou nada tem de texto estritamente escrito. A
narrativa se delineia, como será visto mais à frente, unicamente em função das
ilustrações. Elas guiam e conduzem leitores e mediadores, expandindo o leque
da prática leitora — tornando-a comovente experiência potencializada pela
imaginação.
Situando Gabrielle Vincent
Gabrielle Vincent é o pseudônimo utilizado por Monique Martin, nascida
em Bruxelas, no ano de 1928. Mais conhecida pela história de amizade entre a
ratinha Celestine e o urso Ernest (transformada em longa-metragem em 2012,
pela direção de Benjamin Rennner, França), Gabrielle configura-se no perfil dos
autores de livros ilustrados contemporâneos: por adentrar no mundo da escrita
através da composição visual. Dentre os quatro livros infantis de sua autoria já
publicados no Brasil, apenas um deles contém narrativa escrita. Os demais são
compostos exclusivamente por ilustrações de técnica de traço simples, à grafite,
carvão e papel.
Partindo de uma abordagem genealógica do livro ilustrado para crianças
— esboçada em esforço anterior —, compreende-se que, ao romper
radicalmente com o texto escrito e, por conseguinte, questionar a autoridade da
palavra, a obra da artista pode ser lida dentro da demarcação do livro ilustrado
contemporâneo. Os álbuns Um balão no deserto (2014), A pequena marionete
(2007), Um dia, um cão (2013) e o livro ilustrado O nascimento de Celestine
(2014) são também passíveis de classificação enquanto Livro-imagem, segundo
a proposta da autora e ilustradora Suzy Lee, apresentada no livro A trilogia da
margem (2012), também já comentado.
Trataremos, por ora, de somente um deles: A pequena marionete. A
sugestão de leitura lançada mão a seguir pretende realizar leitura das ilustrações
em questão, de forma a articular os seus usos técnicos — captando o traço, o
detalhe explícito ou implícito, a maior ou menor força aplicada no lápis que
rabisca, etc. —, a fim de pensá-los como elementos da composição narrativa.
A pequena marionete: uma possível leitura
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A pequena marionete conta a história de um garoto que, em um dia como
outro qualquer, decide espiar através da fresta de uma cerca. Em cena seguinte
da página dupla, o garoto se encontra onde parece-nos ser um espetáculo.
(Cena 1). Um espetáculo de marionetes, descobrimos mais à frente. O garoto
desconhece a natureza do local onde se encontra, uma vez atento à delicada
bonequinha que o encara, convidativa à brincadeira. (Cena 2). Nota-se que o
leitor tem, neste momento, uma informação parcialmente desconhecida ou
ignorada

pela

personagem:

a

situação/espacialização

do

teatro.

Tal

conhecimento, é definidor para a compreensão sequencial do enredo. De fora
da estória, lemos levando-o em conta; no seu interior, contudo, o garoto distraise em seus sentimentos e descobertas. Sua percepção exterior é alterada por
seu estado íntimo. Atrás das cortinas, o titeriteiro observa o garoto, com olhar
bondoso.
Ao passar das páginas, as ilustrações nos são mais próximas. (Cena 3).
Os traços tornam-se mais delimitados e nítidos. As expressões faciais de ambos,
garoto e marionete, tornam-se substanciais. Através delas, reconhecemos a
amabilidade da bonequinha e, correspondente a essa, o olhar enamorado do
garotinho, imediatamente arrebatado pois que a marionete, em suas travessuras
e brincadeirinhas, deleita o garoto — ela o conquista, em joguinhos de ternura.
E ele, por sua vez, a ama instantaneamente, tal como o primeiro amor. (Cena 4).
Mas teatro é teatro, nós sabemos, e sempre há o perigo que espreita: neste
caso, um cão, ou lobo. (Cena 5). A princípio, apenas o terrível focinho nos é
pressentido. A pequena marionete, ao vê-lo, chora. O garotinho também se
assusta. A sequência até aqui pode ser resumida nos seguintes movimentos:
descoberta, lisonja, susto.
O susto precede a ação e é então que o garoto a rouba do palquinho
improvisado. Precisa salvá-la, afinal, ele a ama e não quer vê-la sofrer. (Cena
6). Aperta o corpinho dela contra o seu num gesto que é a materialização
clandestina e efêmera do encontro dos dois. Logo adiante, se põe a fugir,
correndo do titeriteiro que o segue no seu encalço, rua abaixo. (Cena 7). As
cenas não são mais tão próximas, vemos, quase em rabisco a rua, as bancas, a
suposta perseguição. Nesse distanciamento, há uma sensação de velocidade.
(Cena 8). Mas, o titeriteiro grita-o e, finalmente, alcança-o. (Cena 9). Num gesto
de aproximação cuidadoso, mostra-se, para surpresa do garotinho, um homem
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generoso, dando-lhe, enfim, o maior dos presentes: a pequena marionete.
(Cenas 10, 11, 12). Nas últimas páginas, correm juntos pelas ruas da cidade,
mãos dadas com a bonequinha. Por fim, se despedem. O garotinho retorna para
casa, com a sua nova amiga. Havia sido um dia e tanto. (Cena 13).

Figura 12
Fonte: VINCENT, 2012, s.p.

Figura 13
Fonte: VINCENT, 2012, s.p.
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Figura 14
Fonte: VINCENT, 2012, s.p.

Figura 4

Figura 5
Fonte: VINCENT, 2012, s.p.
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Figura 15
Fonte: VINCENT, 2012, s.p.

Figura 16
Fonte: VINCENT, 2012, s.p.

1371

Figura 17
Fonte: VINCENT, 2012, s.p.

Considerações finais
Os elementos visuais explorados anteriormente apontam para a
composição de uma poética singular à produção infantil da artista Gabrielle
Vincent. Tal poética, dentre outros aspectos, aposta na subordinação do texto
escrito sob o texto visual/ilustrado fugindo, deste modo, da disposição operante
dos livros com ilustração. A exemplo de A pequena marionete, podemos
perceber como os livros ilustrados voltados para crianças podem afigurar-se,
senão enquanto gênero estabelecido e bem definido, enquanto valiosa
expressão literária/artística, capaz de potencializar a ternura, a sensibilidade e a
imaginação do leitor dito "menor". O traço bem característico da autora, quase
como um esboço de desenho — ora corrido e borrado, ora realçando a terna
expressão facial das suas personagens —, dão forma aos seus livros,
transformando-os, para além da narrativa comum, em objetos estéticos que
reivindicam sua materialidade. Partindo de desenhos singelos, mas não
simplórios, produzidos intencionalmente sob modéstia de recursos —
basicamente, papel e grafite —, Gabrielle Vincent presenteia-nos com uma
narrativa visual ímpar, capaz de instigar tanto crianças, quanto leitores maduros,
e admiradores de arte.
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MEDIAÇÃO DE LEITURA NA PERSPECTIVA INCLUSIVA: PRÁTICAS E
RECURSOS DE ACESSIBILIDADE COM A OBRA ADÉLIA
Claudia Leite Brandão
(UNESP/CELLIJ-Presidente Prudente/SP, CEFAPRO-Primavera do Leste/MT)
Alessandra Costa
(CEFAPRO-Primavera do Leste/MT)
Renata Junqueira de Souza
(UNESP/CELLIJ-Presidente Prudente/SP)
Resumo
A mediação de leitura precisa contemplar a participação de todas as
crianças, pois compreendemos que no contexto escolar convivemos com uma
diversidade de alunos (as), com características diferentes e com necessidades
particulares de aprendizagem. Diante disso, questionamos: Como os paratextos,
a narrativa e as ilustrações podem ser exploradas na prática pedagógica para
atuar na perspectiva da Educação Inclusiva? Como planejar prática de leitura
(ler ou contar) com recursos de acessibilidade? Nessa direção, selecionamos a
obra Adélia, de Jean-Claude Alphen (2016) para a promoção do diálogo entre
literatura e mediação. Assim sendo, o presente texto objetiva refletir sobre a
exploração da linguagem verbal e visual para a promoção do acesso à literatura
por meio de uma prática de leitura com recursos de acessibilidade. Para tanto,
tomamos como referencial teórico autores/as, como: Cândido (2004), Genette
(2009), Faria (2013), Souza (2016). Tais referenciais contribuem para que o
estudo seja fundamentado no direito à literatura (CANDIDO, 2004) e
consequentemente, na ação docente em “planejar e definir, intencionalmente, as
atividades” (GIROTTO; SOUZA, 2010, p. 53). Nesse processo, docentes são os
principais responsáveis em promover o acesso ao texto literário, mas para isto,
é importante a compreensão de que há diversos modos para a relação entre
leitor/ouvinte e texto. Os resultados apontam para a importância da exploração
dos paratextos, assim como da narrativa e ilustrações para a ampliação das
experiências leitoras, pois avaliamos que a linguagem verbal e visual
apresentadas em uma obra contribuem para que professores e crianças possam
vivenciar a Literatura Infantil como expressão artística e percepção de mundo.
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Palavras-chaves: Literatura. Mediação de leitura. Acessibilidade.
Introdução
A literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser
satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar
forma aos sentimentos e à visão do mundo ela nos organiza, nos liberta
do caos e, portanto, nos humaniza. Negar a fruição da literatura é
mutilar a nossa humanidade. (CANDIDO, 2004, p. 186)

Trazer a citação de Candido (2004) nos leva a refletir sobre o direito à
literatura que está interligado com os direitos sociais e com isso, sabemos que
muitos sujeitos em nossa sociedade vivem a negação de todos eles. Diante
dessa situação, indagamos: Como em nossa prática pedagógica podemos
minimizar à negação do direito à literatura? Será que em uma sala de aula todas
as crianças têm possibilidade ao acesso em uma prática de leitura? Ao
planejarmos uma atividade de leitura literária nos preocupamos com a
acessibilidade e inclusão de todas as crianças?
Essas questões nortearam a organização e o desenvolvimento de um
encontro inserido na formação Mediação da Leitura Literária no I Ciclo do Ensino
Fundamental, desenvolvida no Cefapro de Primavera do Leste, Mato Grosso, no
primeiro semestre de 2019, porque defendemos que a mediação da leitura
precisa contemplar a participação de todas crianças, pois compreendemos que
no contexto escolar convivemos com uma diversidade de alunos (as) com
características diferentes e com necessidades particulares de aprendizagem.
A escolarização de crianças com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação são desafios presentes nos
espaços escolares, por isso os docentes precisam (re) construir constantemente
suas práticas de ensino. Então, questionamos: Como os paratextos, a narrativa
e as ilustrações podem ser exploradas na prática pedagógica para atuar na
perspectiva da Educação Inclusiva? Como planejar prática de leitura (ler ou
contar) com recursos de acessibilidade?
Nessa direção, selecionamos a obra Adélia, de Jean-Claude Alphen
(2016) para a promoção do diálogo entre literatura e mediação. A partir disso, o
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presente texto objetiva refletir sobre a exploração da linguagem verbal e visual
para a promoção do acesso à literatura por meio de uma prática de leitura com
recursos de acessibilidade.
Direito à literatura e acessibilidade pedagógica
Meus próprios olhos não são suficientes para mim, verei por meio dos
olhos de outros. A realidade, mesmo vista por meio dos olhos de
muitos, não é suficiente. Verei o que outros inventaram. Até mesmo os
olhos de toda a humanidade não são o bastante. (LEWIS, 2009, p.
121).

Defendemos o direito à literatura e a nossa discussão passará por questões de
responsabilidade profissional, ou seja, o nosso papel de mediador de leitura. Temos
muitos atravessadores que nos negam esse direito, tais como: condições sociais,
políticas e educacionais.
No entanto, almejamos refletir no campo em que o eixo principal é o “querer docente”.
Nossa intenção implica em reconhecer que o (a) professor (a) tem a sua função
profissional, ética e social que é promover o melhor dentro das suas possibilidades e
condições de trabalho. Com isso, no planejamento de práticas de leitura literária é
importante reconhecer as possibilidades de acesso a diversidade das crianças existentes
em sala de aula. “O professor tem um papel importante no processo de mediação da
cultura e no oferecimento dessa qualidade desejada.” (CARVALHO, 2005, p. 13)
Isso não significa que estamos retirando a responsabilidade das políticas, das
instituições, mas sim que provocamos o desafio e a responsabilidade em
promover atividades de leitura que possibilitem o acesso e a participação de
crianças com necessidades particulares e individuais. Para Silva,
[...] a docência não é um dom, mas um oficio construído através de um
processo formativo que envolve um percurso pessoal e profissional de
vida. Um percurso que é dinâmico, contínuo e progressivo. O
compromisso fundamental do professor é com a organizaçãotransmissão do saber e com a formação do ser humano naquilo que
lhe cabe através de currículo escolar. (SILVA, 2009, p. 26)

Se objetivamos uma participação e aprendizagem das crianças faz-se
necessário uma (re) organização da prática e isso implica a inclusão de recursos
de acessibilidade pedagógica e em algumas situações a remoção de barreiras
didáticas. Consequentemente, é primordial o pensar nas diversidades para

1376

adequar

as

possibilidades,

considerando

sempre

as

capacidades,

conhecimentos, interesses e motivações.
Diante disso, para o planejamento de uma prática de leitura literária
precisamos prever quem são os leitores ou ouvintes. E nossos leitores/ouvintes
são todos iguais?
É certo que buscamos uma mediação que priorize
[...] a literatura, pelo seu viés humanizador, desempenha um
importante papel no tratamento das questões sociais, ao permitir que
essa discussão seja permeada por uma linguagem estética, que
convida o leitor a encontrar-se com outros mundos pela palavra e,
neste encontro, rever seus conceitos, ideias e valores, ou seja, a
renovar-se. (SOUZA, 2016, p. 102)

Nesse sentido, a literatura infantil precisa ser desenvolvida em sala de
aula não como uma atividade isolada e muito menos exclusiva. As histórias
infantis devem fazer parte das práticas pedagógicas para todas as crianças.
Desse modo, as atividades de ensino necessitam de planejamento com foco nas
interlocuções e nas possibilidades de ampliação do repertório literário.
Já pensou sobre a possibilidade de um livro não ser lido/visto/ouvido por
todas as crianças? Se imaginou nessa situação?
Não podemos esquecer que estamos defendendo o direito à literatura
para todos. E é por isso, que incluímos a temática dentro da formação Mediação
da Leitura Literária no I Ciclo do Ensino Fundamental realizada no primeiro
semestre de 2019, com professores (as) do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental,
da rede estadual e municipal de Primavera do Leste, Mato Grosso.
Além disso, entender um direito para todos é partir de uma perspectiva
que uma sala de aula é composta de forma heterogênea, com diversos alunos
com capacidades, interesses, curiosidades e desejos diferenciados. Outro
aspecto, que não pode ser negado é a necessidade do desenvolvimento do
trabalho pedagógico articulado com metodologias e recursos diversificados para
promover a participação e a aprendizagem das crianças.
Então, como planejar/realizar um trabalho com a literatura infantil de forma
que contemple a participação de todas as crianças? Que recursos de
acessibilidade pedagógica utilizar para atender diferentes leitores/ouvintes?
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O texto escrito e ilustração entrosam-se, complementam-se, com a
ilustração destacando os momentos significados da história e
facilitando a sua compreensão pela criança, enquanto o texto escrito
dá mais detalhes sobre o que se passa, sem desviar a leitura das
funções específicas do escrito e de seu componente literário. (FARIA,
2010, p. 38).

No âmbito dessa interação, desafiamos: Que tal, pensar na exploração
dos paratextos, da narrativa e das ilustrações?
Para esta proposta, o nosso foco estará nos paratextos, pois
concordamos com Genette (2009) que eles podem ser os principais condutores
para a chegada da narrativa, a sua presença pode contribuir para a construção
e interação do leitor com o texto verbal e visual.
Os paratextos: formato, título, capa, quarta capa, guardas, folha de rosto
e biografia do autor, podem e devem ser explorados pelo mediador na prática de
leitura. Essa exploração contribuirá para a formação dos leitores, motivando-os
para um olhar mais detalhado na composição da obra. A leitura dos paratextos
permeia o primeiro contato do leitor com o material escrito, antecipando
questões, sentidos, reflexões que surgirão na entrada da narrativa. Ramos e
Panozzo afirmam que
Se o livro é um produto cultural, ele tem uma materialidade a ser
considerada no ato de leitura. É formado por capa com determinadas
características, por miolo com certa encadernação, por projeto visual,
constituído de diagramação e ilustrações, entre outros. Essa
materialidade pode ser entendida como a embalagem, o pacote que
contém a surpresa a ser desvelada pela leitura. (RAMOS; PANOZZO,
2011, p. 71)

Nessa direção, selecionamos a obra Adélia, de Jean-Claude Alphen
(2016) para a promoção do diálogo entre literatura e mediação. Essa narrativa
foi utilizada para dialogar com os (as) professores (as) participantes da
formação, sendo importante esclarecer que a escolha se deu pelo fato que a
professora Carolina Hessel, professora da Universidade Federal do Rio Grande
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do Sul (UFRGS) criou o "Mãos Aventureiras" (2019) e já havia disponibilizado a
narração da história em Libras (FIGURA 1).
Figura 1 – Narração em Libras da obra Adélia, por Carolina Hessel

Fonte: Mãos Aventureiras (2019)

Em algumas situações para o planejamento de uma prática leitora com acessibilidade
pedagógica temos a necessidade da linguagem dos sinais para aqueles com deficiência
auditiva, da linguagem em braile para os que têm deficiência visual. No entanto, ainda
existe a falta dessas linguagens dentro do contexto escolar. Por exemplo: Você já teve
acesso de alguma obra literária em libras ou em braile?
Diante dessas fragilidades, o que podemos fazer dentro das nossas possibilidades? Ora,
o site Mãos aventureiras (2019) torna-se um recurso para ser implementado dentro do
planejamento escolar.
O reconhecimento das diferenças e as necessidades de adequações contribuem para que
o docente tome consciência de algumas barreiras didáticas, como no caso do deficiente
auditivo, tendo o cuidado de uma leitura mais pausada, com olhar mais direcionado para
a criança, de forma que possibilite a leitura labial.
Por meio de alguns recursos/adaptações conseguimos proporcionar a vivência literária
para as crianças. Alguns recursos de acessibilidade pedagógica tornam-se reais dentro
da prática docente e a mobilização para a existência é o querer docente. “Na Atividade
Humana, o Querer não é tudo, mas tudo passa pelo Querer. A questão nuclear não é o
pouco saber do professor, mas a falta de querer aprender, de querer se superar”
(VASCONCELLOS, 2011, p. 43).
Não intencionamos ações dispendiosas e nem mirabolantes para o fazer docente, o
nosso intuito foi verificar recursos dentro da própria acessibilidade dos(as) professores
(as), como: ampliação das imagens, descrição de personagens, escrita e personagens em
alto relevo ou textura diferente, materialidade de personagens (simbólico ou real) para
tocar, sentir, conhecer, cheirar e imaginar, apresentação da obra em dispositivo digital
(computador, projetor), recursos como fita, velcro, luvas para possibilitar o manuseio da
obra por crianças com dificuldades motoras.
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Agora, vamos apresentar algumas exemplificações do trabalho com a obra Adélia
(2016).
•
Capa e título (FIGURA 2): O nome do livro aparece em fonte cor de
rosa. Abaixo dele, aparece uma menina e uma porquinha também cor de rosa. O título
determina a obra, no entanto, a sua junção com as imagens de personagens geram uma
“confusão” e “ambiguidade”.
A capa e o título são o primeiro contato com a obra, “que pode seduzir ou não para a
leitura, atraindo a atenção e convidando o leitor a entrar no universo que o livro guarda”
(RAMOS; PANOZZO, 2011, p. 76).
Adequações para a prática:
• Página ampliada;
• Página ampliada e contorno da escrita do título com alto relevo ou com textura;
• Descrição de personagens;
• Apresentação de personagens em outro formato, por exemplo: uma boneca e
uma porquinha de pelúcia.
A partir exclusivamente da capa, podemos pensar: Adélia é a menina ou a porquinha?
O uso da materialidade de personagens segue a função do conhecer e vivenciar a
narrativa, mas também pode ser utilizado para a participação dos diálogos, ou seja,
crianças com deficiência mental, com dificuldades em verbalização podem se
expressarem por meio dos objetos.
Figura 2 - Capa da obra Adélia e Imagens de personagens

Fonte: ALPHEN (2016); Autoras (2019)

•
Quarta capa (FIGURA 3): O texto e a ilustração da quarta capa, ainda
mantém a ambiguidade da relação entre Adélia e personagens. Mas, já mostra a
perspectiva da realidade do animal/porca. E o texto deixa uma dica: “Brincava com seus
irmãos”. (ALPHEN, 2016). No entanto, a pergunta continua: Quem é Adélia?
Adequações para a prática:
• Página ampliada;
• Descrição da imagem.
Será que alguém fará a relação entre a cor do nome com a cor da porquinha? E o fato de
relatar que Adélia brinca com irmãos, em nenhum momento apresenta a meninas com
possíveis irmãos.
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Figura 3 – Quarta capa da obra Adélia

Fonte: ALPHEN (2016)

•
Guardas e Folhas de rosto (FIGURA 4): As funções das guardas é
apresentar uma cena introdutória para a narrativa, ou somar a história e até mesmo
influenciar a interpretação (NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011). Na folha de guarda inicial
da obra Adélia, encontramos apenas a menina lendo um livro, já a guarda final
complementa com a personagem principal, a porquinha e as duas realizando a leitura de
um livro.
Figura 4 – Guardas e Folhas de rosto da obra Adélia

Fonte: ALPHEN (2016)

As folhas de rosto começam a indicar que a porquinha não é um animal
“comum”, a imagem da garota em pé com a porquinha possibilita várias
interpretações e ainda desconstrói a hipótese de ser, por exemplo, um
brinquedo. A folha de rosto final amplia a imagem da capa, pois agora menina e
porquinha estão no sofá e fica nítido que a leitura é realizada por Adélia, a
porquinha.
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•
A biografia do autor: Em uma página rosa, com o título Sobre Adélia,
bichos e livros, Jean-Claude Alphen se apresenta de forma sucinta e revela o surgimento
da história, isto é, a criação da porquinha rosa entrelaçada com suas lembranças da
infância dentro de uma biblioteca.
A marcação dos paratextos, da obra Adélia constitui-se como uma provocação para
conhecer e entender a importância da apropriação deles dentro do processo de mediação
literária e demonstrar que com alguns recursos de acessibilidade pedagógica
conseguimos possibilitar a interação e participação das crianças, pois como diz
Vasconcellos (2011, p. 35), em muitas situações precisamos “[...] provocar um
estranhamento com algo que parece tão normal”.
.
Sem finalizar
[...] os seres humanos são muito diferentes entre si que essas
diferenças podem ser uma fonte de enriquecimento para todos. (ECO,
2001, p. 12)

Neste artigo tínhamos como objetivo refletir sobre a exploração da
linguagem verbal e visual para a promoção do acesso à literatura por meio de
uma prática de leitura com recursos de acessibilidade, visto que defendemos o
direito à literatura para todas as pessoas. Diante disso, precisamos pensar nesse
direito dentro das nossas salas de aulas, com nossas crianças, em nossos
planejamentos de atividades, já que para uma ação docente é primordial
“planejar e definir, intencionalmente, as atividades” (GIROTTO; SOUZA, 2010,
p. 53).
Nesse processo, docentes são os principais responsáveis em promover o
acesso ao texto literário, mas para isto, é importante a compreensão que há
modos diversos para a interação entre leitor/ouvinte e texto. Os resultados
apontam para a importância da exploração dos paratextos, assim como da
narrativa e ilustrações para a ampliação das experiências leitoras, pois
avaliamos que a linguagem verbal e visual apresentadas em uma obra
contribuem para que professores e crianças possam vivenciar a Literatura Infantil
como expressão artística e percepção de mundo.
O foco das nossas discussões não foi a explicitação da formação
Mediação da Leitura Literária no I Ciclo do Ensino Fundamental, no entanto,
nossas reflexões partiram de um encontro em que trabalhamos com essa
temática e com a obra selecionada. Acreditamos ser necessário a mobilização

1382

tanto na formação continuada como na autoformação para o reconhecimento da
função docente em relação à promoção ao acesso à prática de leitura literária.
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IMPORTÂNCIA DAS ESTRATÉGIAS DE LEITURA NOS ANOS INICIAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL
Joice Ribeiro Machado da Silva
(UFU/ESEBA)
Introdução
“Meu sonho é que Bolsonaro deixe de ser presidente do Brasil”, disse um
dos meus alunos do 3º ano do ensino fundamental, durante uma atividade
proposta a partir da leitura do livro Obax de André Neves. A solicitação era para
que as crianças desenhassem uma árvore e escrevessem um sonho. Em tempos
sombrios vivenciados recentemente no atual cenário político brasileiro, trabalhar
em sala livros literários é plantar esperança e ser resistência. Não poderia
imaginar que uma criança de 8/9 anos pudesse trazer esse desejo expresso tão
fortemente em suas palavras. Ainda que ela reproduza o discurso presente em
sua casa, destaco a importância disso reverberar na escola. E houve retaliação
por parte de algumas crianças que disseram ser proibido falar de política na
escola. Outra criança rabiscou o desenho do colega por causa da afirmação
trazida. Minha interferência foi pontual, pois sonhos são para ser respeitados,
plantados e nutridos.
Explorar a literatura em sala de aula tem fomentado diálogos importantes
a respeito de várias temáticas que circunda a vida das crianças. Para ampliar as
formas de leitura na escola, me apoio no trabalho das estratégias de leitura
estadunidense, por acreditar ser uma forma viável de formar os pequenos
leitores. Harvey e Goudvis (2007) e Souza (2010) trazem conceitos e definições
importantes de como formar o leitor estratégico, ou seja, aquele que se utiliza
quando necessário de estratégias para compreender o texto.
A expectativa é contribuir com um debate acerca da utilização da literatura
em sala de aula e o ensino da estratégia de perguntas ao texto. Atuando no
colégio de aplicação da Universidade Federal de Uberlândia, minhas pesquisas
têm encontrado caminhos possíveis a antigas dúvidas de como formar o leitor
na escola. Nesse ano criamos um módulo denominado Literatura. Trata-se de 1
hora/aula dada para seis turmas do ensino fundamental, sendo três de 2º ano e
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três de 3º ano, num total de 135 crianças. A experiência tem sido interessante e
os desafios são muitos.
Dentre tudo o que foi desenvolvido até agora, houve uma questão crucial
que chamou minha atenção desde o início do ano: para as crianças só havia
leitura se houvesse letras, sílabas, palavras. Quando me deparei com essa
definição de leitura, com crianças ainda em fase de alfabetização, percebi a
necessidade de elaborar atividades utilizando livros com imagens para ampliar
o conceito de leitura, contribuindo para que percebessem que ler é algo que vai
muito além das palavras decifradas no texto, pois como afirma Kleiman (2002, p
13.) o “processo de ler é complexo”. Se as crianças verbalizam o que estão
entendendo por leitura, significa que ainda há equívocos teóricos sobre o ato de
ler deflagrado por Chiappini na década de 90 e que ainda estão presentes na
escola.
No início do ano letivo, solicito das crianças, ideias que viabilizasse a
organização do material produzido na aula. Nasce então, sugeridas por elas, as
caixas literárias, cujo objetivo foi o de agrupar nossas descobertas sobre leitura
literária. Inicio o trabalho sistematizando a proposta metodológica com as
estratégias de leitura, a saber: ativar o conhecimento prévio, conexões,
visualização, inferência e perguntas ao texto.
As reflexões apontadas nesse artigo terá um enfoque para a estratégia de
perguntas ao texto a partir da leitura de livros com imagens e/ou livros em que
as imagens predominam em relação ao texto escrito. Destaco que auxiliar as
crianças a indagarem o texto de imagem é ampliar os significados proposto pelo
livro, lançando-as numa interação profunda com o texto, o autor e com ela
mesma.
As estratégias de leitura
Desenvolvo o trabalho com as estratégias de leitura desde 2009, quando
tive o primeiro contato com essa metodologia ao participar de um projeto junto
com professores da UNESP dos campus de Marília, Presidente Prudente e
Assis. A partir daí, foram várias experiências sobre o ensino das estratégias de
leitura que resultaram na minha pesquisa de doutorado em 2014. Em 2016 inicio
nossa trajetória na ESEBA – Escola de Educação Básica da UFU com crianças
em fase de alfabetização e tenho desenvolvido as estratégias de compreensão,
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desde então. Vislumbro alguns bons resultados dessa prática ao observar que
as estratégias têm auxiliado o processo de aprendizado da leitura à medida que
permite mostrar para as crianças decodificar não é ler.
O trabalho com as estratégias de leitura são organizados numa sequência
didática que considera o grau de dificuldade a ser ensinado. Pautado nos
trabalhos de Harvey e Goudvis (2007) sigo a proposta metodológica que permite
a criança aprender tais estratégias durante as suas leituras. A metodologia é
prevista em três momentos: o primeiro momento a criança observa o professor
realizar a estratégia; no segundo, ela realiza com o professor a estratégia que
está sendo ensinada; e por fim, no terceiro momento, a leitura é individual para
que os pequenos leitores coloquem em prática a estratégia que estão
aprendendo. Nesse movimento, busco escolher livros que potencializam a
estratégia a ser ensinada para que ao ficar em evidência as crianças possam
compreender como se realiza aquela estratégia e ao mesmo tempo, o livro. Junto
a isso vamos ensinando os conceitos e definições de cada estratégia:
ü Ativar o conhecimento prévio: estratégia que permite a criança
tomar consciência de que tudo o que sabe precisa ser trazido para
as leituras que ela realiza;
ü Conexões: essa estratégia é divida em três; conexão texto-leitor,
conexão texto-texto e conexão texto-mundo. Estar conectado com
o texto permite mergulhar na história e permanecer nela até o fim;
ü Visualização: capacidade de criar imagens mentais durante a
leitura;
ü Inferência: compreender aquilo que não está escrito a partir das
pistas deixada no texto;
ü Perguntas ao texto: capacidade de questionar o texto, perguntando
aquilo que não se sabe e ao mesmo tempo buscar a resposta no
próprio texto.
Inicialmente, proponho leituras seguindo essa ordem das estratégias e em
cada uma, os registros são realizados nos gráficos organizadores. Denominados
na metodologia de mapas do pensar, eles auxiliam os momentos avaliativos e
me permitem refletir posteriormente sobre as impressões e respostas dadas
pelas crianças. Esses gráficos são guardados nas caixas.
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Exclusivamente utilizo a literatura infantil por acreditar na potencialidade
que tem as obras literárias. Coelho (2000) afirma que a criação literária, por ser
criação humana, será sempre “complexa, fascinante, misteriosa e essencial
como a própria condição humana” (p. 29); portanto, ao abordar a literatura
infantil, define-a da seguinte forma: “a literatura infantil é, antes de tudo,
literatura; ou melhor, é arte: fenômeno de criatividade que representa o mundo,
o homem, a vida, através das palavras. Funde os sonhos e a vida prática, o
imaginário e o real, os ideais e sua possível/impossível realização” (COELHO,
2000, p. 27).
A tabela abaixo demonstra os livros de imagem utilizados durante o
desenvolvimento da estratégia de perguntas ao texto.
Tabela 1: Livros utilizados na estratégia de perguntas ao texto
Seca –André Neves
A bruxa e o espantalho – Gabriel
Pacheco
E o lobo se deu bem – Suppa
Lá vem o homem do saco – Regina
Renno
Perguntas ao texto

Lobo negro – Antoine Guilloppé
A visita – Lúcia Hiratsuka
Nerina: a ovelha negra – Michele
Iacocca
O gato Viriato, o encontro – Roger
Mello
O gato Viriato e o leão – Roger Mello
Fonte: criação do próprio autor

A segunda etapa do trabalho é destinada a retomar todas as estratégias
auxiliando as crianças a reverem os conceitos quando necessário. Assim, a cada
leitura, as crianças vão realizando as estratégias que consideram necessárias
para compreender o texto. Nessa fase, é possível observar quais estratégias as
crianças incorporaram em suas leituras, visto que elas aparecem nas falas das
crianças. As mais utilizadas por elas são a de conhecimento prévio, as conexões
e as perguntas ao texto.
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Os livros utilizados nessa parte do trabalho foram: Obax de André Neves,
O princípio de Paula Carballeira e Sonja Danowski. A árvore generosa de Shel
Silverstein (leitura realizada no ebook) e A menina amarrotada de Aline Abreu.
Até o momento foram 35 livros de literatura lidos, dos quais procuro
manter a qualidade literária. Desses, 13 são exclusivos com o uso de imagens.
A escolha dos livros com imagens se deu para instigar as crianças que
afirmavam que não se tinha nada para ler, pois não havia nada escrito. Nesse
percurso, meu objetivo foi o de mostrar que ler imagens é possível e muitas
vezes mais difícil.
As imagens, cujo alcance é sem dúvida universal, não exigem menos
do ato de leitura. Nisso talvez resida um mal entendido crucial.
Considerada adequada aos não alfabetizados – a quem esses livros
são destinados em particular -, é raro que a leitura de imagens resulte
de um aprendizado, uma vez que ela irá desaparecer da nossa
trajetória de leitores. Ora, assim como o texto, a imagem requer
atenção, conhecimento de seus respectivos códigos e uma verdadeira
interpretação (LINDER, 2011, p. 8).

Além dos exclusivos de imagens utilizados e citados acima na estratégia
de perguntas ao texto ou quando usamos todas as estratégias juntas, há também
os que foram lidos em outras estratégias e que são de imagens ou possuem
predominância de imagens, e nesse caso foram 7 livros: A flor do lado de lá,
Zoom, Eloísa e os bichos, Uma chapeuzinho vermelho, Nuno e as coisas
incríveis, O ratinho, o morango vermelho maduro e o grande urso esfomeado e
O gato Viriato, fazendo arte. Desse modo, as crianças tiveram a possibilidade da
leitura de 20 livros cujas imagens estão em evidência.
Para que pudesse auxiliar as crianças a ler imagens utilizei todas as
estratégias, mas considero que a de perguntas ao texto, potencializou a
interação das crianças com as imagens.
Elaborar perguntas ao texto significa estabelecer um diálogo intenso
com a narrativa e com as ideias do autor. Portanto, essa capacidade,
quanto mais aguçada, permite que tenhamos condições de fazer
perguntas profundas ao texto e, com isso, a compreensão também é
mais intensa (SILVA, 2014, p. 126).
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Para Athans e Devine (2008), fazer questões para si mesmo durante a
leitura é poder fazer parte do processo de leitura. Trata-se de ensinar as crianças
a indagar, movimento esse muito diferente do que costuma ocorrer no cotidiano
das salas de aulas em que as perguntas são feitas pelo livro didático ou pelo
professor. Rapidamente as crianças incorporam essa estratégia e passam a
partir daí a elaborarem muitas perguntas. E o que afinal as crianças perguntam?
Para Linden (1973, p. 9), “ler um livro ilustrado depende certamente da
formação do leitor”, visto que as imagens presentes no livro não são apenas
meras transcrição do que está escrito. E nesse sentido, a estratégia de
perguntas ao texto auxilia esse pequeno leitor em formação ao possibilitar uma
nova forma de abordar o texto, questionando-o. Faria (2004) afirma que a criança
aprender a ler graças aos livros com imagens e tratando-se de crianças em fase
de alfabetização, considero essencial ampliar o conceito de leitura rompendo
com a ideia trazida por elas de que só se lê palavras.
Experiências literárias
Garantir uma experiência ética e estética tem sido também meu objetivo
ao aproximar as crianças das obras literárias, pois essa é uma forma de
humanizá-las (CANDIDO, 2002). Assim, os livros escolhidos trazem em sua
essência diversos temas que circundam o cotidiano infantil de modo que a
literatura seja “tornada compreensível, discutível, próxima” (DALVI, 2013, p. 81).
Temas como medo, sonhos, rejeição, amizade, mudança, amor, entre outros,
perpassaram as leituras realizadas.
A partir da estratégia de perguntas ao texto, desenvolvida com as crianças
de 2º e 3º anos do ensino fundamental, destaco a forma como as crianças se
posicionaram e questionaram os livros de literatura. A seguir mostrarei alguns
exemplos de como foi o resultado das atividades com os livros de imagem e/ou
com a predominância de imagens. Vale esclarecer que a estratégia de perguntas
ao texto, bem como as demais, proposta por essa metodologia, prevê a intensa
participação das crianças durante a leitura, ora realizada por mim, ora por elas
mesmas. Diferente das práticas tradicionais da escola em que há a leitura
silenciosa ou a leitura do professor seguida de perguntas sobre o texto, nessa
dinâmica há abertura para o diálogo, para participação. Serão três exemplos,
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sendo dois sobre a estratégia de perguntas ao texto com os livros Seca e A bruxa
e o espantalho, e um no momento em que utilizamos todas as estratégias com
o livro A menina amarrotada.
Livro 1: Seca de André Neves

Para realizar a leitura do livro de modo que todas as crianças pudessem
ver as imagens, o mesmo foi projetado no data show. O livro também foi
apresentado durante a leitura. Desde a capa as crianças vão realizando suas
perguntas para o texto.
Perguntas ao texto - turma de 3º ano
“Por que os cactos ilustrados na capa?
Seca ou seca? Será que é de um lugar seco, que não
chove ou de seca de secar alguma coisa?
Por que aparece esse poema no início do livro?
Essas crianças que aparecem na contracapa são os
personagens da história? O que eles têm na cabeça? Lata
ou caixa?
Será que os personagens estão brincando? No mar, no rio
ou numa lagoa?
Por que os personagens estão olhando para baixo? O que
será que estão vendo? Por que olham na mesma direção?
Por que o céu está amarelo e não azul?
De

quem

é

a

cabeça

que

aparece

abaixo

dos

personagens?
São eles mesmos que estão em cima da cabeça deles?
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Os personagens estão indo embora?
Por que os personagens estão indo buscar água?
Por que a água está vermelha?
Como assim, tinha água antes na lata e agora não?
Por que não aparece o rosto do pai?
Por que a lata com água em cima da cabeça não cai?
Onde moram?
O que as crianças vão fazer? Por que deixaram o barco e
foram embora?
Por que tem letras grandes e pequenas escritas no barco
de papel?
Os personagens vão por o barco na água?
Onde eles estão indo? Por que deixaram o barco na água?”
Essa narrativa conta a história da dura realidade do sertão nordestino. Os
personagens saem em busca de água. Uma história poética e sensível ao
mostrar crianças ora brincando, ora sentido a realidade do sertão ao ter que
andar para buscar água.
As perguntas realizadas pelas crianças permitem algumas reflexões:
perguntas referentes à materialidade da obra como a composição das cores
utilizadas e as ilustrações presentes no livro. Perceber na narrativa esses
aspectos levou as crianças a notarem que há todo um cenário descrito com
imagens na obra fundamental para compreensão. Chamar o olhar das crianças
para esse aspecto auxilia a se atentarem para o fato de que o cenário compõe a
narrativa, portanto é essencial.
Há também os aspectos das ações dos personagens durante a história.
Nessa em específico, os personagens estão inicialmente num barquinho, mas
durante a narrativa vão para o chão na busca de água. Várias crianças
perguntaram como isso era possível, ou seja, estar no barco dentro da lata de
água na cabeça e ao mesmo tempo ser o personagem que leva a lata: ‘São eles
mesmos que estão em cima da cabeça deles?’ Essa observação apareceu em
todas as seis turmas e em uma delas, uma criança responde: ‘Coisa de livro, da
imaginação’.
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Outra análise possível se refere ao nível da pergunta realizada, ou seja,
questões que ficam na superficialidade da obra e que a princípio podem ser sem
importância para algumas crianças, mas para aquela que elaborou a questão
certamente não o é. Há assim, a garantia de espaço de vozes que se
entrecruzam na sala de aula, sendo todas elas acolhidas. Sobre esse aspecto,
costumo devolver a questão para a criança a fim de fazê-la captar outras
informações através das ilustrações de modo que ela consiga encontrar sua
resposta. Assim, quando uma criança perguntou ‘Por que tem cactos
desenhados na capa?’, solicitei que ela dissesse o motivo interligando a
ilustração com o título da obra.
Por outro lado, há questões inferências das quais apenas um leitor que
compreende o que lê é capaz de tentar responder: ‘Por que os personagens
estão olhando para baixo? O que será que estão vendo? Por que olham na
mesma direção?’. Essas três questões são exemplos daquilo que pode ser
considerado como difícil de responder, pois para isso é necessário ter entendido
toda a narrativa para perceber que as crianças imaginárias em cima da lata
podem estar impactadas com a seca que as cercam.
Uma vez incentivadas a olhar e indagar a obra a fim de compreendê-la,
nada passa despercebido por elas: ‘Por que não aparece o rosto do pai?’
perguntou um menino. Essa questão levou a turma a refletir sobre a disposição
dos personagens. E o personagem denominado de pai tem uma expressão de
tristeza demonstrada pelo seu corpo, ainda que seu rosto não apareça. Também
relacionamos a ideia de que ele possa não ser o personagem principal, visto que
a as crianças estão em evidência durante toda a narrativa.
A atividade foi encerrada com a complementação de imagens tiradas da
internet sobre a seca do nordeste e o vídeo da música Asa Branca.
Livro 2 – A bruxa e o espantalho de Gabriel Pacheco
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Essa narrativa traz a história de uma bruxa que um dia cai do céu. Deixada
para trás pelo seu grupo e observada pelo espantalho, a bruxa se vê triste e
sozinha, e muito desejosa de voltar a voar. O espantalho encontra uma maneira
emocionante de ajudar a bruxa. Um livro que traz cores sombrias e está
carregado de delicadeza e poesia.
Pergunta ao texto – turma de 2º ano
“Cadê a bruxa na capa?
É um espantalho desenhado na capa?
O que são esses desenhos azuis na capa?
De quem é casa?
Por que esse lugar sem nada?
Por que não tem ninguém na cidade?
Por que tem essa bicicleta?
Vai chover? Por que o céu está escuro?
Por que tem nuvem decorada?
Será que o pássaro e a bruxa estão viajando juntos?
Por que o pássaro está seguindo a bruxa?
Onde as bruxas estão indo? Almoçar? Fazer feitiçaria?
Será que o espantalho está vivo?
Por que a bruxa caiu?
Por que mesmo caindo ela está sorrindo?
Por que o vestido dela é grande se ela é magrinha?
Será que ela é o espantalho?
Por que a bruxa está brigando com a outra?
Por que a bruxa tem chapéu branco?
Será que ela é do bem?
Por que as outras bruxas não a esperaram?
O que o espantalho está olhando?
O que a bruxa está olhando?
O que o pássaro está fazendo no espantalho?
A palha do espantalho caiu?
O que aconteceu com o espantalho?”
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As questões trazidas pelas crianças formam coerentes e permitiram a
compreensão da obra. Novamente é possível perceber que os aspectos
relacionados a cor utilizada pelo autor é sempre questionada: ‘Por que o céu
está escuro?’, ou ‘O que são esses desenhos azuis na capa?’. Também houve
turmas que perceberam os detalhes da roupa da bruxa em relação às outras
bruxas que eram diferentes na cor e no formato, e o rosto do espantalho que
depois voa pelas páginas do livro. Nesses momentos, digo a elas que ler é
também observar os detalhes porque eles foram colocados propositadamente
pelo autor e devem ser levado em consideração.
Ler um livro de imagens é possibilitar o encontro com obras não lineares,
em que coisas inusitadas podem acontecer o tempo todo, como o fato do
espantalho permitir que o pássaro solte o fio que segura sua palha na roupa.
Quando uma criança questionou: ‘O que o pássaro está fazendo no
espantalho?’, as levou a perceber que sendo espantalho, o pássaro só se
aproximou porque ele deixou. Na sequência, a pergunta: ‘A palha do espantalho
caiu?’, permitiu que as demais crianças da turma se atentassem para o que está
acontecendo na cena e por quê. Nesse caso, essa questão foi crucial para elas
notarem o movimento espontâneo do espantalho que quer ajudar a bruxa a voar
de modo gratuito e cheio de compaixão. Por fim a questão ‘O que aconteceu
com o espantalho?’ colaborou ainda mais para que elas compreendessem um
ponto fundamental na obra, o fato do espantalho ter se tornado a palha da
vassoura da bruxa e ganhado o céu junto com ela.
Ao término da atividade algumas crianças de várias turmas me disseram
que já tinha visto o livro na caixa do acervo que possuo na sala. Não basta
oferecer livros para que as crianças manipulem. Essa prática também é
importante, mas apenas ela não é suficiente para formar leitores. É preciso
auxiliar as crianças a adentrarem no livro, na história de modo a instrumentalizálas a compreender a literatura e se beneficiar disso.
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Livro 3 – A menina amarrotada de Aline Abreu

Os exemplos dos livros anteriores foram com livros de imagens e a
utilização da estratégia de perguntas ao texto. Passarei para o último exemplo,
na qual, a ilustração tem papel crucial que compõe a narrativa. Trata-se do livro
‘A menina amarrotada’ de Aline Abreu, um livro que aborda a história de uma
menina que era feliz com seu pai e sua mãe. Um dia, seu pai viaja para longe e
nunca mais volta. A dúvida que paira como uma nuvem deixa a menina
amarrotada de muitos sentimentos ruins. Mas com o auxílio de sua mãe, aos
poucos ela vai desamarrotando e volta a ser feliz. Uma história que permite
abordar um tema não muito comum na escola, a dor, a tristeza, a melancolia.
As crianças podiam usar todas as estratégias, e apenas uma de conexão
texto-leitor ocorreu. A criança conectou o fato da personagem não conseguir sair
do lado que ela morava e ir para o outro e nesse momento ela diz: ‘Isso é igual
ao mundo dos jogos, pois ela está em cima do lado de lá e não consegue descer
para o lado de cá’. Para além dessa estratégia, o que mais fizeram foram
perguntas para o texto.
Perguntas ao texto - turma de 2º ano
O que é amarrotada? É uma coisa amassada?
Isso branco na capa é neve?
O que é um vento seco?
Será que ali no chão é grama?
Isso é um piquenique?
Por que os personagens são sombra?
Será que ele tem uma pena de pau? É o pai dela?
Isso é um tornado?
Será que ela amarrotou por que o pai foi embora?
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Será que essa imagem é de um redemoinho?
Por que vinha o nunca falando não vá?
Ela está com medo do sol ou da sombra?
Por que ela não foge do amarrotado?
Ela não pode cortar o amarrotado?
Será que agora ela está pensando no pai dela?
Será que ele a empurrava no balanço? Por que ela está
imaginando?
O pai dela morreu? Mudou? Separou da mãe? Foi preso?
Será que ela amarrotou por ele a ter esquecido?”
As questões ao texto mostra como as crianças tentam compreender o que
estão lendo e vendo. A cada pergunta houve diferentes encaminhamentos, pois
enquanto professora precisava perceber quando direcionar para um rápido
diálogo esclarecedor ou deixar em aberto para que a própria história responda.
Por exemplo, quando uma criança perguntou ‘O que é amarrotada’, ficou
evidente sua dificuldade de vocabulário e nesse momento recorrer aos demais
colegas de turma, é sempre proveitoso. Conforme vão dizendo suas hipóteses,
é possível perceber o que estão pensando dessa definição e se ela está correta.
Como essa palavra aparece no título e é citada durante a narrativa, ela foi
esclarecida. Porém, isso não quer dizer que foi dito como a menina amarrotou e
nem o que aconteceu com o seu pai.
A ilustração nesse livro foi muito questionada porque em muitas páginas
aparece a sombra dos personagens e isso os incomodou. Ao mesmo tempo foi
possível refletir o motivo que a autora o fez dessa forma relacionando o estar
amarrotado com as sombras, abrindo espaço para falarmos de sentimentos
difíceis de sentir e dizer.
Ao final da atividade entreguei um uma folha de papel pardo. Solicitei que
amassassem e depois ao abrir, escrevessem o que os deixavam amarrotados.
As respostas foram diversas: quando fico sem internet, quando fico sem tablete,
quando não ganho presente, quando minhas amigas não conversam comigo,
quando brigam comigo, quando me batem, quando fico sozinha, quando meu pai
viaja, quando meus pais se separaram, quando minha mãe morreu.
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Muitas respostas e acredito que é dessa maneira que é possível contribuir
com a
[...] formação de um sujeito leitor livre, responsável e crítico – capaz de
construir o sentido autônomo e de argumentar sua recepção [...]. É
também, obviamente, a formação de uma personalidade sensível e
inteligente, aberta aos outros e ao mundo que esse ensino da literatura
vislumbra (ROUXEL, 2013, p. 20).

Quem sabe assim possamos juntos, desamarrotar.
Considerações finais
A proposta nesse texto foi a de refletir sobre as estratégias de leitura, mais
especificamente a de perguntas ao texto com a utilização de livros de literários
de imagens ou com a predominação de imagens.
Minha experiência com crianças em fase de alfabetização se dá no
colégio de aplicação da UFU. Atuo com criança de 2º e 3º anos do ensino
fundamental oferecendo uma disciplina de literatura. Nela procuro desenvolver
as estratégias de compreensão a fim de desenvolver a leitura literária.
Esse trabalho com a literatura e as estratégias de compreensão tem
trazido algumas perspectivas importantes sobre como a criança aprende a ler. É
muito latente nas crianças a ideia de que só se lê quando há letras,
principalmente porque em processo de aquisição do domínio da leitura e da
escrita elas são cobradas dessa forma, ou seja, as atividades oferecidas levam
as crianças a acreditarem que ler é apenas e somente decodificar. Tenho
tentado romper com essa lógica.
A sistematização do processo de alfabetização precisa ter espaço para
práticas de leitura que vão além de rodas de leituras, projetos com livros de
literatura, idas à biblioteca, contação de histórias. Todas essas ações podem
caminhar com tantas outras atividades sugeridas às crianças e certamente são
importantes. Porém, é preciso se atentar para o fato de que essas ações
incentivam a leitura, mas não instrumentaliza a ler.
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LAMBE-LAMBES DIGITAIS NA ESCOLA: RESGATE E RESISTÊNCIA
Cleia Teixeira da Silva Oliveira
(USP)
Resumo
O resgate do lambe-lambe e sua produção através de meios digitais no
ambiente escolar permitem que jovens estudantes, dos anos finais do Ensino
Fundamental, tornem-se autores manifestando suas opiniões sobre assuntos da
contemporaneidade. A sequência de atividades realizada tem como objetivos:
produzir cartazes lambe-lambes utilizando recursos verbais e/ou visuais na
composição de seus textos; resgatar essa importante mídia radical como forma
de protesto e de transmissão de mensagens, proporcionando, aos jovens
estudantes, protagonismo e autoria a partir do ambiente escolar. Para tanto,
foram consideradas as orientações da Base Nacional Comum Curricular, do
Projeto Político Pedagógico da unidade escolar – e de seus respectivos
planejamentos – para a inclusão da cultura digital neste componente curricular –
Língua Portuguesa - entendendo que ela perpassa todos os campos de atuação,
inclusive os artísticos e literários. Destarte, outro aspecto a ser observado diz
respeito à essência da língua, à sua função. Segundo Bakhtin, ela cumpre seu
papel precípuo quando o ouvinte recebe e compreende a significação de um
discurso e adota uma atitude responsiva ativa em relação a ele. Desta forma, a
atividade realizada por aqueles alunos foi capaz de promover a integração do
grupo e resgatar a importância das vozes juvenis a partir do ambiente escolar,
bem como difundir diferentes formas de resistência em ambientes urbanos.
Palavras-chave: lambe-lambe; autoria; protagonismo; resistência; verbo-visual.
Introdução
O presente trabalho visa a relatar uma sequência de atividades realizada
em escola municipal da Prefeitura de São Paulo, localizada na Zona Leste. Ela
integra um dos 42 Centros Educacionais Unificados (CEUs) e atende cerca de
1500 alunos distribuídos entre três períodos de aula.
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O entorno do estabelecimento é um bairro formado, majoritariamente, por
conjuntos habitacionais construídos na década de 1980 pela Companhia
Metropolitana de Habitação de São Paulo (COHAB), pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo (CDHU) e por
grandes empreiteiras. Segundo o censo do IBGE, em 2010 havia cerca de 200
mil habitantes na região, contabilizando 14 mil/km². Muitas famílias, mesmo a
contragosto, mudaram-se para o local, a fim de realizar o sonho da casa própria.
Por circunstâncias variadas, ainda não puderam sair da região.
Além de dois CEUs, o bairro abriga outros equipamentos importantes à
população local: hospital, escolas técnicas de saúde e profissionalizantes,
escolas de educação infantil e básica, terminais de ônibus, praças revitalizadas,
centro cultural, bibliotecas públicas, entre outros. Esses equipamentos não são
suficientes para promover emprego para toda a população da região, obrigando
os cidadãos, portanto, a trabalharem em outros locais, o que o torna um bairro
dormitório.
Nesse contexto social encontram-se os alunos participantes da atividade
aqui relatada. São aproximadamente 60 jovens estudantes, com idade
aproximada de 14 anos, dos anos finais do ensino fundamental, dois nonos anos.
A sequência de atividades estava prevista no Plano Anual da disciplina de
Língua Portuguesa e ocorreu durante o primeiro semestre de 2019.
Justificativa
A instituição escolar está em processo de mudança. Torna-se inaceitável,
no século XXI, conceber a escola como outrora: um mero ambiente transmissor
de conhecimentos acumulados ao longo da história da humanidade. Hoje, ela é
vista como um local propício ao desenvolvimento integral dos estudantes,
formando cidadãos éticos, responsáveis, empáticos e solidários.
Essa mudança de olhar em muito se deve a legislações relativamente
recentes. Não por acaso, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB (Brasil,
1996), resvalando-se nos artigos da Constituição Federal, trouxe em seu artigo
2º a seguinte redação
“A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade
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humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do
educando, seu preparo para o exercício da cidadania e
sua qualificação para o trabalho”.

Assim, baseando-se nesses pressupostos emergiu a sequência de
atividades a ser descrita neste trabalho. Devemos lembrar-nos sempre que a
escola prepara cidadãos para a vida e não apenas para processos seletivos.
Objetivo geral
Ampliar conhecimentos artístico-literários através do gênero lambe-lambe
digital promovendo a solidariedade e a empatia entre jovens estudantes da
periferia.
Objetivos específicos
•

Participar de rodas de conversa, a fim de levantar conhecimentos prévios
e subjetividades a respeito das tragédias recentes no Brasil;

•

Ampliar informações a respeito do tema realizando leituras de gêneros
textuais diversos, como notícias, reportagens, artigos de opinião e
entrevistas;

•

Ratificar a importância dos valores fundamentais em todas as épocas:
respeito, solidariedade e participação na comunidade local ou nacional;

•

Realizar pesquisas sobre diferentes manifestações de arte urbana
observando técnicas e objetivos de cada uma;

•

Produzir lambe-lambes reconhecendo que as características do contexto
de produção e divulgação norteiam todas as decisões no processo de
escrita;

•

Promover intertextualidade entre diferentes componentes curriculares.

Área de linguagens e interdisciplinaridades
Na área de Linguagens da Base Nacional Comum Curricular (BNCC),
estão inseridos quatro componentes: Língua Portuguesa, Língua Inglesa,
Artes e Educação Física. Assim, de maneira interdisciplinar, elaboramos uma
sequência de atividades voltada à pesquisa e elaboração de trabalhos sobre
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o Lambe-lambe, manifestação artística realizada em espaço público
pertencente ao rol de Arte Urbana.
A interdisciplinaridade parte do pressuposto de que o conhecimento
não pode ser fragmentado, mas compartilhado entre os diversos campos do
saber. A tecnologia aliada ao aprofundamento dos estudos nas mais diversas
áreas ampliaram consideravelmente os saberes e, por isso, houve um
distanciamento nas áreas do conhecimento. Por muitos anos, o processo de
ensino-aprendizagem nas escolas do nosso país teve como base essa
compartimentalização, na qual os professores dominavam os conteúdos
referentes à sua formação e os transmitia aos seus alunos.
Acerca disso, citamos o professor e pesquisador Hilton Japiassu,
considerado um dos pioneiros no Brasil a tratar sobre interdisciplinaridade,
pois ele defende que “[...] o saber fragmentado, em migalhas, pulverizado numa
multiplicidade crescente de especialistas, em que cada um se fecha como que
para fugir ao verdadeiro conhecimento” (JAPIASSU, 1976, p.48) e ainda
“interdisciplinaridade se caracteriza pela intensidade das trocas entre os
especialistas e pelo grau de integração real das disciplinas, no interior de um
projeto específico de pesquisa” (JAPIASSU, 1976, p. 74). Desta forma,
entendemos que o conhecimento deve ser transmitido aos alunos de maneira
ampla e correlacionado contribuindo para sua formação política e cidadã.
A Arte Urbana, por exemplo, precisa ser apresentada e estudada
apenas na disciplina de Arte? Absolutamente! Devemos considerar que
estamos todos inseridos num universo em que as informações estão cada vez
mais interligadas, ágeis e que perpassam todas as áreas de conhecimento.
Entendemos que nossa vivência não é fragmentada, portanto não devemos
estudá-la dessa maneira.
Descrição cronológica e sequencial das atividades
AULA 1: Conhecimentos prévios sobre Arte Urbana
A partir do exposto acima, iniciamos nosso Projeto intitulado “Arte
Urbana: tô dentro” considerando as orientações da BNCC, do Currículo de
Língua Portuguesa da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, do
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Projeto Político Pedagógico da escola e do Plano Anual de ensino elaborado
pelos professores da área.
A roda de conversa, primeira ação da sequência aqui descrita, configura
como um poderosíssimo recurso de comunicação no ambiente escolar, durante
o qual os interlocutores se posicionam fisicamente uns perante os outros,
transmitindo seus conhecimentos e desenvolvendo a oralidade e a escuta ativa.
Através dessa prática pedagógica é possível perceber o quanto a língua é
dinâmica e o quanto o texto torna-se vivo dentro de um contexto.
Para explicar tais fenômenos recorremos aos estudos de CASTILHO
(1994). Segundo ele, as principais teorias a respeito da língua classificam-na
como atividade mental, como estrutura e como atividade social. Aqui, interessanos a terceira teoria, denominada Funcionalista, nela a linguagem e a sentença
são dinâmicas e acompanham a evolução humana. Acerca disso, citamos um
trecho de seus estudos
A língua é uma atividade social por meio da qual veiculamos as
informações, externamos nossos sentimentos e agimos sobre o outro.
Assim concebida, a língua é um somatório de usos concretos,
historicamente situados, que envolve sempre um locutor e um interlocutor
localizados num espaço particular, interagindo a propósito de um tópico
previamente negociado [...] A consideração da língua como atividade social
levou à formulação da Teoria da Enunciação.

Neste ínterim, também recorro a Bakhtin (1997:297), pois, segundo ele,
as pessoas não trocam orações e nem palavras, trocam enunciados constituídos
com ajuda de unidades da língua – palavras, combinações de palavras, orações.
Os interlocutores, durante o ato comunicativo, entendem perfeitamente o
momento de término do enunciado anterior e, portanto, o momento propício para
responder, independentemente da forma de resposta.
O ato comunicativo é realizado através de estruturas convencionalmente
aceitas e que, sejam elas orais ou escritas, não estão desprovidas de
subjetividade e estilo.

A respeito disso, Bakhtin afirma que nós nos

comunicamos de maneiras infindáveis e estas produções textuais, denominadas
gêneros do discurso, mantêm uma estrutura relativamente estável de acordo
com as esferas de utilização.
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Neste momento, tão importante nas práticas escolares, lançamos três
perguntas aos alunos:
1) A Arte Urbana, como o próprio nome sugere, é um tipo de arte encontrada
nos espaços urbanos. Você poderia citar apenas uma delas?
2) Qual a importância da Arte Urbana para cultura de um país?
3) As Artes, de maneira geral, estão acessíveis aos cidadãos brasileiros?
Durante a atividade, percebemos que os alunos tinham poucas
informações a respeito das perguntas supracitadas e sentimos necessidade de
maior aprofundamento e pesquisa utilizando as mídias digitais.
AULA 2: Pesquisa sobre Arte Urbana em mídias digitais
Nesta aula, os alunos foram divididos em 8 grupos e cada um deles
recebeu um envelope com o nome de uma Arte Urbana (Grafite, Stêncil, Poema
SLAM, Sticker-Art, Cartazes Lambe-lambes, Estátuas vivas, Apresentações de
rua e Instalações).

FONTE 1: Entrega dos envelopes sobre Arte Urbana

Em seguida, nos dirigimos à Sala de Informática para que fosse realizada
a pesquisa sobre as respectivas artes. Este momento foi de grande importância
para a sequência de atividades, pois a pesquisa dirigida proporciona
tranquilidade e um ambiente propício à aprendizagem e troca de ideias.
Durante a pesquisa, em grupo, os alunos realizavam o preenchimento do
“Relatório referente ao Projeto ‘Arte Urbana: tô dentro’”. As perguntas tinham
como objetivo ampliar os conhecimentos relacionados à Arte Urbana, bem como
ampliar o letramento digital dos alunos.
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NOMES: __________________________________________________________
9º ANO ______

DATA: __________________

PROFª CLEIA TEIXEIRA

RELATÓRIO REFERENTE AO PROJETO “ARTE URBANA: TÔ DENTRO”
Sabemos o quanto a Arte Urbana é importante para proporcionar vozes
significativas e de autoridade aos cidadãos. Com base nessa afirmação, responda
às questões a seguir:
1) O que é Arte Urbana?
2) Qual é o tema de pesquisa do seu grupo?
3) Faça uma pesquisa em jornais, revistas, livros e/ou internet sobre esse tipo
de arte e transcreva-a nesta folha procurando inserir as principais informações
obtidas. Importante: não deixe de comentar sobre seus principais
representantes.
FONTE 2: Relatório a ser preenchido durante pesquisa

FONTE 3: Pesquisa e registro

AULA 3: Socialização das pesquisas através de Seminários
Em continuidade às etapas anteriores, os alunos realizaram a
socialização de suas pesquisas através de seminários. Para esta atividade,
foram estabelecidos alguns critérios, tais como: tempo (10 a 15 minutos),
posicionamento perante o público, linguagem utilizada e qualidade da pesquisa.
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Ao final das apresentações, abriu-se um espaço para troca de ideias entre
apresentadores, demais colegas e professora.

FONTE 4: Seminários das pesquisas realizadas

AULA 4: Aprofundamento sobre a arte do Lambe-lambe
Faz-se necessário explicitar, antes de descrevermos a realização das
atividades, que Lambe-lambe é uma evolução da arte de colar cartazes, de
cunho político, propagandista ou divulgador de eventos, nos centros urbanos.
No período pós-Segunda Guerra Mundial, os artistas buscavam uma forma de
expressar suas opiniões a respeito dos recentes acontecimentos e encontraram
nesta arte tal possibilidade. Criavam seus textos e espalhavam-nos pelos muros
e postes das cidades
Ao trazermos esta arte para a sala de aula, uma importante questão deve
permear o ambiente escolar no que tange às produções textuais dos alunos:
“Como devem ser redigidos os textos?” ou “Que tipo de informações devem
constar nos lambes produzidos pelos alunos?”. A respeito desse assunto, a
autora Irandé Antunes (2017, p. 45) explicita o seguinte “[...] é necessária uma
condição básica: que esse conjunto possa satisfazer às exigências de uma ‘ação
de linguagem’, semântica, cognitiva e socialmente relevante. Para tanto, deve
apresentar coesão, coerência, informatividade e intertextualidade.”
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Para que um texto seja coeso, faz-se necessário que todos os seus
elementos estejam ligados a pelo menos um outro. A coerência, por sua vez,
permite o entendimento do texto. Em outras palavras, a inteligibilidade dos
enunciados varia de acordo com o nível de conhecimento daquele que emite e,
igualmente, daquele que o interpreta. Dentro dos estudos da língua chamamos
esses saberes de enciclopédicos e lexicais.
Outra propriedade essencial para os textos é a informatividade. É evidente
que nem todos os textos prescindem de novidades constantes, há aqueles que
pertencem a determinadas convenções sociais e, por isso, mantêm um padrão
de informação relativamente estático. A autora faz referência a outra
característica extremamente importante: a intertextualidade. Bakhtin já afirmava
que não existe o primeiro nem o último enunciado, todos eles advêm de outro já
dito ou escrito. Nessa linha de pensamento, a linguista ratifica que, muitas das
vezes, buscamos apoio em outros textos, concordando ou discordando deles.
A produção textual no ambiente escolar demanda uma série de
intervenções do professor e constantes releituras e reescritas. Por conseguinte,
durante todo o processo, devem ser retomadas questões relacionadas à sintaxe,
morfologia, acentuação, pontuação, paragrafação, coesão, coerência, entre
outros. Aos poucos, os alunos vão construindo os seus textos empregando-lhes
suas marcas individuais, o estilo. Durante a produção textual dos lambe-lambes,
os alunos apresentavam dificuldades e, prontamente, pediam ajuda a um colega
e/ou ao professor.
É evidente que nenhum texto será similar ao outro – mesmo partindo de
gêneros e tópicos discursivos idênticos - porque os escreventes têm
conhecimentos linguísticos diversos. Acerca disso, afirma Possenti (1988:158)
“se o produtor (locutor) busca, dentre os possíveis, um dos efeitos que quer
produzir em detrimento dos outros, terá que escolher dentre os recursos
disponíveis, terá que ‘trabalhar’ a língua para obter o efeito de sentido que
intenta”. Ainda sobre essa característica textual, defende Jolibert (1994) “o estilo
se configura como questão de maturidade psicológica, de progressão escolar”.
Há de se considerar que o fazer escolar não pode estar desmembrado
das práticas sociais. Há de se considerar, igualmente, que os alunos estão
imersos em um mundo totalmente tecnológico e que suas interações nesse
ambiente são muito mais significativas do que as atividades propostas, na
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escola, para eles. Desta forma, as produções textuais dos alunos – orais ou
escritas – devem fazer sentido e serem verdadeiras. Acerca disso, Jolibert
(1994) sinaliza que os estudantes precisam
- Saber que a escrita serve para qualquer coisa, se comunicar, contar
e

conservar

histórias,

criar

histórias;

- Perceber que a escrita lhe dá poder para se comunicar com o
restante

do

mundo;

- Perceber o prazer que a produção de um texto escrito pode lhe
proporcionar;
- Entender a produção de texto não como um trabalho enfadonho,
mas como uma forma de buscar sua autonomia enquanto indivíduos.

A partir do embasamento teórico, demos continuidade aos nossos
estudos fazendo um aprofundamento a respeito das técnicas e evolução dos
cartazes ao longo da história da humanidade. Os próprios alunos perceberam
que a arte, de maneira geral, adequa-se ao período histórico e às demandas
sociais e, desta forma, chegamos ao lambe-lambe com este caráter artísticoliterário, tal qual o vemos hoje. Para tanto, por 2h/a, utilizamos a Sala de
Informática para realizarmos tal pesquisa.
AULA 5: Ampliando conhecimentos através de roda de conversa
Passada a fase de pesquisa sobre o lambe, iniciamos nossas conversas
a respeito do conteúdo temático. O tema para esta sequência de atividades
emergiu a partir das inúmeras tragédias ambientais e sociais que vêm
ocorrendo no Brasil nos últimos tempos e que, em muito, marca a história do
nosso país e de seus cidadãos. Dentre muitos acontecimentos, podemos citar
o rompimento da barragem em Brumadinho, incêndio no centro de treinamento do
Flamengo, assassinato do músico e do catador de recicláveis no Rio de Janeiro, queda
do avião dos jogadores do Chapecoense, incêndio no Museu Nacional, massacre na
Escola Raul Brasil.
Os alunos, inseridos nesse contexto, sentiram necessidade de expor suas ideias a
respeito desses acontecimentos através da arte do lambe. Para tanto, retomamos as
imprescindíveis rodas de conversa e socializamos os conhecimentos que eles já
possuíam a respeito dos casos citados no parágrafo anterior. Neste momento,
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percebemos o quanto a mídia informa e influencia a opinião dos receptores. Houve
debates e princípios de discussões em torno dos eventuais culpados pelas tragédias
ocorridas. Em relação ao músico que foi assassinado, por exemplo, determinados
alunos defendiam que os policiais estavam simplesmente cumprindo exigências de
sua função: “proteger os cidadãos de bem”.

FONTE 5: Rodas de conversa

AULA 6: Produção do lambe-lambe digital
O processo de produção textual, seja oral ou escrito, demanda uma série
de habilidades e competências que devem ser apresentadas e ensinadas no
ambiente escolar. Ensinar o gênero lambe dentro do componente de Língua
Portuguesa, fazendo uma intertextualidade com Arte e utilizando as mídias
digitais como suporte teve como objetivo ampliar suas capacidades de
expressão, tanto artísticas quanto linguísticas.
Além disso, ao utilizarmos o gênero textual lambe-lambe como
instrumento de comunicação e ampliação da consciência solidária e da empatia
entre jovens estudantes de escolas públicas a partir de tragédias variadas, nos
tornamos um diferencial na escola. Todos os alunos sentiram-se autores e
totalmente responsáveis por seus textos. O fato de poderem escrever em mídia
digital, utilizando todos os recursos ali oferecidos, aumentou ainda mais o gosto
e a vontade de participar da atividade.
Nos cartazes historicamente observados, há uma diversidade de
formatos, cores, disposição de imagens, tamanho das letras, inserção de ícones,
símbolos.

Textos que apresentam essa combinação de recursos são
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denominados multimodais. Neles, diferentes modos e recursos semióticos se
integram para formar uma composição multimodal.
No momento da produção, foi dada aos alunos total liberdade de escolha.
Os textos podiam ser verbais, não-verbais ou multimodais; poderiam ter fotos,
desenhos e/ou imagens; poderiam ser monocromáticos ou policromáticos;
poderia ser elaborado em qualquer processador de texto; poderia ser
pesquisado em qualquer navegador. O que estava em questão, neste momento,
era a autonomia para criar, considerando as necessidades e habilidades de seu
produtor.
A única exigência era de que seguissem a orientação temática: “tragédias
brasileiras recentes”. Com base nisso, os adolescentes puderam pesquisar
muitas informações nas mais diversas mídias – evidentemente, que a demanda
maior foi pela internet – a fim de elaborar o seu texto.
Entendemos que nenhum texto é desprovido de subjetividade. Durante o
trabalho deles, percebemos o estilo e o posicionamento de cada um na escolha
das cores, no formato das letras, na disposição de imagens, na seleção das
fotos. Alguns foram mais críticos e originais; outros buscaram inspiração em
textos prontos; houve ainda aqueles que pediram ajuda aos colegas para
fazerem seu trabalho ou resolveram unir-se, formando duplas.
Abaixo, seguem imagens do processo de criação.

FONTE 6: Processo de criação de lambe-lambes digitais
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AULA 7: Socialização dos resultados
Concluídas

as

etapas

anteriores,

chegamos

ao

momento

extremamente importante no processo de ensino-aprendizagem: socialização
dos trabalhos. A ideia original, considerando o suporte comum para lambe,
seria expô-los em alguma parede onde houvesse grande circulação de
pessoas. No entanto, como nossa escola faz parte de um Centro Educacional,
todo e qualquer uso do complexo precisa de autorização. Decidimos, então,
aplicar a arte na parede dos fundos das salas de aula dos respectivos alunos.
Esbarramos em outras questões burocráticas: recente pintura,
“poluição visual”, dificuldade de remoção dos papéis – pois utilizam cola para
sua afixação. Enfim, uma série de problemas que dificultam os trabalhos no
ambiente escolar. Por fim, decidimos expor o trabalho dos alunos através de
instalação itinerante. Partiríamos do piso térreo, seguiríamos para o superior
e, em seguida, deixaríamos o trabalho exposto na extensa área do Complexo.
Desta forma, conseguimos adquirir duas portas, algumas carteiras e
cadeiras que estavam em desuso para concluirmos o trabalho. Todo esse
material foi levado para a sala de aula e, ali, fizemos toda a parte de seleção
e preparo da instalação. Finda essa parte, colocamos todo o trabalho em
exposição.
Foram grandes as surpresas e a curiosidade da comunidade escolar
em torno da atividade. Pudemos perceber, através dessa reação, o quanto a
arte chama a atenção das pessoas e o quanto consegue transmitir a
mensagem do artista. Muitos textos que foram publicados ali, eram
comentados pelos corredores da escola e na sala dos professores. Aquela
maneira diferente de resgatar memórias, fez com que muitos indagassem a
respeito do quanto uma tragédia estarrece em dado momento e, no instante
seguinte, cai no esquecimento da sociedade e do Governo.
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FONTE 7: Finalização e exposição da atividade

FONTE 8: Instalação itinerante do trabalho: “Arte Urbana: tô dentro”

Considerações finais
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A produção de lambe-lambes digitais no ambiente escolar demonstrou ser
de grande eficácia a fim de aprofundar conhecimentos linguísticos e discursivos
da Língua Portuguesa. Além disso, proporcionou aos jovens estudantes a
oportunidade de produzirem textos através de mídias distintas utilizando uma
ampla gama de possibilidades. Através dessa atividade foi possível retomar uma
infinidade de conceitos que vínhamos trabalhando ao longo do Ensino
Fundamental II, consolidando-os.
Além disso, o fato de termos associado a aprendizagem deste gênero a
um contexto significativo de produção textual, fez com que a maioria dos alunos
se interessassem pela atividade e dela participassem. Durante a maior parte do
tempo, os discentes se mostraram solidários, críticos e responsáveis.
Saímos, todos, desta atividade com a sensação de dever cumprido:
humano e pedagógico. Que venham outras oportunidades igualmente frutíferas.
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LER E CONTAR HISTÓRIAS NA PRIMEIRA INFÂNCIA: ESTRATÉGIAS DE
LEITURA EM FOCO
Ana Paula Carneiro
(Mestranda em Educação - FCT/Unesp)
Cleide de Araújo Campos
(Doutoranda em educação - FCT/Unesp)
Luana Almeida Pereira
(Graduanda em Pedagogia - FCT/Unesp)
Resumo
Este artigo trata-se de um relato de experiência desenvolvido em parceria
com Centro de Estudos em Leitura e Literatura Infantil e Juvenil (CELLIJ) da
Unesp de Presidente Prudente/SP. Tal parceira trata-se de um projeto intitulado
“Práticas de leitura para educação literária na primeira infância”. O objetivo
principal do projeto é contribuir para a formação leitora de crianças até 5 anos.
Relataremos parte das experiências com as contações de histórias e os gestos
embrionários de leitura que foram explorados a partir da educação literária em
duas escolas de Educação Infantil. Para finalizar, discorremos sobre duas
práticas de contação de histórias com uso das estratégias de leitura (GIROTO,
SOUZA, SOLÉ e COSSON), dos livros O Cuquedo e um amor que mete medo.
(CUNHA,2017) e Isso não é brinquedo (BRENMAM, 2007).
Introdução
O presente trabalho foi desenvolvido com o objetivo de contribuir para a
formação leitora de crianças até 5 anos. Os gestos embrionários de leitura foram
explorados a partir da educação literária em duas escolas de Educação Infantil,
na cidade de Presidente Prudente, SP- em parceria com o Centro de Estudos
em Leitura e Literatura Infantil e Juvenil - Cellij/Unesp. Por meio do
desenvolvimento de práticas de leitura, de oferta de livros infantis, de atividades
de contação de histórias, de exposição da criança a diversas materialidades do
livro, de organização do espaço da bebeteca e de estratégias de leitura,
atividades que foram oferecidas às crianças como experiências iniciais com
livros e literatura. Foram realizadas atividades de contação histórias utilizando
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diferentes técnicas para ler e contar histórias aos pequeninos por meio das
estratégias de leitura. Usamos a abordagem da motivação de Rildo Cosson para
apresentar o livro para as crianças e atividades de compreensão leitora antes,
durante e depois da leitura embasadas na teoria de Isabel Solé.
Pesquisas desenvolvidas na área da formação do leitor, apontam que
crianças que entram em contato desde muito cedo com histórias, desenvolvem
o gosto e o prazer pela leitura, percebidas em pequenos gestos embrionários ao
ler e manipular os livros com autonomia após a mediação de leitura do contador.
Por meio do desenvolvimento de práticas de leitura, de oferta de livros infantis,
de atividades de contação de histórias, de exposição da criança a diversas
materialidades do livro, de organização do espaço da bebeteca e de estratégias
de leitura, esse foi um momento de experiências iniciais com livros e literatura
para as crianças da Educação Infantil.
Desenvolvemos as atividades de contação de histórias utilizando
diferentes técnicas para ler e contar as crianças pequenas por meio das
estratégias de leitura. A abordagem utilizada foi a motivação de Rildo Cosson,
para apresentar o livro para as crianças, “ao denominar motivação a esse
primeiro passo da sequência básica do letramento literário, indicamos que seu
núcleo consiste exatamente em preparar o aluno para entrar no texto”
(COSSON, 2018, p.54). Diante disso, se faz necessário, que o contador medeie
o primeiro contato das crianças com a história a ser apresentada. Isso garante o
entusiasmo, a curiosidade em descobrir os caminhos que o texto irá percorrer,
pois “os sentidos dos textos não são dados apenas pelas palavras escritas, mas
também pelo modo como são organizados” (COSSON, 2018, p.53).
Nesse sentido, as atividades de compreensão leitora antes, durante e
depois da leitura, que estão embasadas na teoria de Isabel Solé, contribuem
para a compreensão do texto pelas crianças. O contador nesse aspecto faz a
mediação do texto para os seus expectadores, no caso, as crianças pequenas.
Assumindo o uso das estratégias de leitura, partimos do pressuposto de
que elas são instrumentos que auxiliam na compreensão leitora em busca dos
objetivos que foram lançados, no caso do texto literário, o prazer de ouvir
histórias e desenvolver mecanismos para as crianças se tornarem futuros
leitores.
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Sendo assim, Isabel Solé aponta estratégias que devem ser planejadas e
desenvolvidas antes, durante e depois da leitura, e que passamos a abordar o
uso delas nas contações de histórias relatadas no artigo. Ainda de acordo com
Isabel Solé, é, essencial que se saiba quais os objetivos que se almeja alcançar
ao ler um texto. Nesse aspecto, o objetivo do projeto desenvolvido com a
Educação Infantil, é desenvolver gestos embrionários que contribuem para a
formação do leitor.
Para tanto, antes da história, se faz necessária a ativação dos
conhecimentos prévios dos ouvintes: o que sabem sobre a história a ser
apresentada. “Se você não possuísse o conhecimento pertinente, não poderia
entendê-lo, interpretá-lo, criticá-lo, utilizá-lo, recomendá-lo” (SOLÉ, 1998, p.
101). Assim, como para (COSSON, 2018, p.54), “o sucesso inicial do encontro
do leitor com a obra depende da boa motivação”.
Ao se trabalhar com as crianças pequenas, muito provável que nem
sempre os conhecimentos prévios são fáceis de se levantar com eles, quanto
menos idade, menor será seu repertório. Por essa razão, o trabalho
desenvolvido com os pequeninos é substancial para a construção de uma base
de estímulos e repertório, na intenção de desenvolver os gestos embrionários do
pequeno leitor.
As questões abordadas durante a história, envolve a criança “poder fazer
algumas previsões com relação ao texto” (SOLÉ, 1998, p.116), ou seja,
enquanto a contadora vai apresentando a história, questiona, infere, faz
deduções mediando as percepções das crianças, como dissemos anteriormente,
quanto menos idade, mais o contador precisará mediar a compreensão, pois não
terão um repertório desenvolvido para elaborar certas inferências e conexões
necessárias para a história.
Depois da história é interessante que se elabore comumente com as
crianças, um resumo do que ouviram, suas ideias principais, o tema, enfim, é o
momento de compartilhamento das impressões da história. Porém, é comum
encontrar dificuldades em elaborar esse resumo, por isso, acreditamos ser na
primeira infância o momento ideal de introduzir essas estratégias, pois, as
crianças vão construindo comportamentos leitores. O contador de história
desenvolve esse papel de mediador desses comportamentos a serem
construídos.
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O projeto desencadeado
As atividades de leitura desenvolvidas no projeto anteriormente citado,
constituiu-se em experiências ricas que ampliaram o conhecimento prévio e as
vivências das crianças, interferindo em situações futuras de leitura.
O ato de contar histórias, como vimos, costuma ser pensado em
momentos que podem ser organizados antes, durante e após a contação. O
mesmo processo interativo é previsto por Solé (1998) em relação à utilização
das estratégias de leitura. A autora aponta, que o espaço escolar, aqui nos
referimos a Educação Infantil, propicia o ensino do uso das estratégias de leitura,
para desenvolver a compreensão leitora dos ouvintes, se faz elementar o
planejamento e adequação das histórias que são apresentadas aos pequenos.
Assim sendo, os momentos em que acontece a partilha da história por
meio do ato de contar, seja com o livro, com fantoches, com instrumentos
musicais, seja apenas com uma simples narrativa, o mediador pode propiciar
situações nas quais as crianças da Educação Infantil consigam iniciar a
compreensão do texto contado.
Nesse sentido, é interessante que o contador utilize elementos que
remetem a história sejam eles seus próprios gestos, seu tom de voz, visualização
e os elementos do próprio texto sendo falado com a percepção sonora dos
ouvintes (MATOS, 2013). Por essa razão, a performance é destacada e
acrescentada de figurinos, instrumentos musicais, objetos ou artefatos que
remetem a história. O texto pode ser iniciado quando o contador mostra as
ilustrações, faz perguntas sobre elas e o que as crianças imaginam que a história
contará ou tantas outras ações que consistem em ricas oportunidades de
compreender a história e pensar sobre ela.
Observando os gestos embrionários de leitura
Nas duas escolas de Educação Infantil participantes do projeto,
constatamos através de observações pontuais, que elas têm se preocupado em
destinar um espaço para a leitura, a bebeteca, por exemplo. Nelas constam
prateleiras de livros disponíveis para as crianças e de fácil acesso e manipulação
pelos pequenos. Na rotina planejada semanalmente pelas doentes garantem
momentos de acesso ao espaço. Percebemos ao longo das mediações alguns
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gestos embrionários nos pequenos leitores. Os gestos embrionários de leitura,
de acordo com Giroto (2016), é entendido antes mesmo de se instituírem os atos
iniciais do aprender a ler:
[...] os pequenos e os pequenininhos usam, manuseiam, tocam,
sentem, cheiram, brincam com os livros em sua materialidade gráfica
ou via os suportes e dispositivos digitais; vão imitando os adultos; vão
buscando significar os gestos relacionados ao ato de ler, aos modos
de ser leitor, já desde pequenininhas, cristalizados neste objeto da
cultura humana – o livro. (GIROTO, 2016, p.37)

As crianças começam a desenvolver autonomia para escolher o livro que
querem ler, manipulam os livros sem o auxílio do professor ou de outro adulto
experiente. Folheiam os livros da esquerda para a direita, comentam e mostram
aos amigos as ilustrações que chamaram a sua atenção. Se encantam com os
livros e mantém o foco na leitura.
As contadoras de histórias mediaram a leitura para os pequeninos. As
crianças sentavam-se no chão e traziam os livros para que fossem lidos pelas
contadoras, assim ocorreu com muitas crianças. O que chamou atenção das
contadoras, foi o fato de algumas crianças quererem contar suas histórias,
pegavam um livro, folheavam as páginas como se estivessem proferindo a
história como foi realizada a leitura em voz alta com eles anteriormente.
A bebeteca também dispunha de fantoches, que serviram como suportes
para a contação e criação das histórias pelos pequenos que interpretavam seus
personagens favoritos e usam a imaginação para a criação de novas histórias.
Ao final do tempo destinado da visita guardaram os livros coletivamente
nas prateleiras com autonomia.
MODESTO-SILVA (2019), ressalta a importância do planejamento e das
escolhas do mediador/professor, reforça que os modos de ler e de compreender
o livro constitui-se em uma linguagem específica. A autora ainda pontua, que
para as crianças pequenas, construírem significado, é preciso que tenham o
contato direto com o objeto livro. Ainda de acordo com a autora, para a
construção de significados é preciso “que se vê, ouve, toca, sente, percebe
mais do que a contação de histórias ou da narração oral do texto escrito, é
pertinente o acesso direto aos livros para que a criança, desde bebê,
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experimente esse objeto cultural e leia-o à sua maneira, pois a leitura somente
ocorre e se efetiva caso o livro esteja aberto (2019, p.41).
Afinal, como também nos indica Girotto (2016, p. 43)
A experiência com o objeto livro [...] traz mais elementos para o
valorizarmos

no

planejamento

de

ações

pedagógicas,

intencionalmente dirigidas à infância, posto que carrega a possibilidade
da apreciação estética na esfera das atividades literárias, ainda que
seja em sua etapa embrionária, permitindo o desenvolvimento de
qualidades humanas inerentes ao ato de ler, em face da contribuição
à constituição do estatuto de leitor das crianças.

Para as crianças desenvolverem os gestos embrionários de leitura é
primordial promover o acesso ao objeto livro e vários outros elementos
culturalmente elaborados. No tópico seguinte apresentaremos como foram
preparadas e como ocorreram as práticas de contação de histórias literárias para
crianças da Educação Infantil em Presidente Prudente/SP, privilegiando no ato
de contar a utilização de estratégias de leitura que auxiliam a compreensão da
narrativa.
Práticas de contação
Prática 1: O Cuquedo e um amor que mete medo (Clara Cunha)
Selva acima, selva abaixo, andava o Cuquedo desocupado. Todos os
bichos haviam encontrado um par e o Cuquedo queria encontrar uma namorada
para casar. Nessa divertida confusão aparecem muitas pretendentes, mas que
não sabiam assustar como ele gostaria. Até que encontra uma Cuqueda que se
aproxima e passa a pregar peças aos animais da selva.
Técnica utilizada: simples narrativa
Objetivos da contação: Identificar a personagem principal; desenvolver a
apreciação do texto literário; estimular a formação dos pequenos leitores; e
refletir com as crianças que todos se deixam cativar por alguém.
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Materiais e recursos necessários:
ü Livro O Cuquedo e um amor que mete medo, de Clara Cunha e Paulo
Galindro;
ü Texto de memória;
ü Performance do contador;
ü Pompom de lã preta;
ü Braços, pernas e olhinhos em eva para montar o Cuquedo.
Desenvolvimento da contação:
Antes da história...
Para motivar as crianças, questionamos se já ouviram falar em Cuquedo.
Em seguida, perguntamos: Como imaginam ser um Cuquedo. Deixamos que
falassem para que todos visualizassem o personagem.
Durante a história...
Ao longo da contação e apresentação de cada novo animal, fazíamos o
som produzido por eles. Interrompíamos para inferir se o Cuquedo aceitaria se
casar ou não com o animal. Até ir construindo com os pequenos uma
personagem que atenderia as exigências dele.
Após a história...
Assim que a história terminou conversamos com os pequeninos sobre
quem era o par ideal do Cuquedo e o porquê chegaram a essa conclusão. Como
fechamento participaram de uma oficina para confeccionarem um Cuquedo
utilizando um pompom de lã, colocando os olhos, braços e pernas.
Cada criança com seu Cuquedo recontou a história da sua maneira,
elaborando um resumo do que ouviram. Brincaram de dar sustos nos colegas.
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Ao final puderam levar o seus Cuquedos para casa e recontar a história muitas
outras vezes com o personagem construído.
Esse tipo de atividade contribui para que a história ouvida não se perca,
cada vez que veem o boneco resgatam na memória a história ouvida.
Prática 2: Isso não é brinquedo (Ilan Brenmam, 2003)
Essa história de Ilan Brenmam, aborda de maneira pitoresca os dilemas
vivenciados por uma criança pequena na infância. Para os pequeninos tudo é
brinquedo: balde de água, coador, panelas, sapato do papai, batom da mamãe.
Apesar de saberem que tais objetos não são brinquedos, o que conta é a
diversão e imaginação vivenciadas por meio das brincadeiras.
Técnica utilizada: Narrativa com objetos
Objetivos da contação: Identificar a personagem principal; desenvolver a
apreciação do texto literário; estimular a formação dos pequenos leitores; refletir
o que pode vir a ser um brinquedo.
Materiais e recursos necessários:
ü Livro Isso não é brinquedo, de Ilan Brenmam;
ü Texto de memória;
ü Performance do contador;
ü Objetos para contar: balde, coador, caixa de papelão e batom.
Desenvolvimento da contação
Antes da história...
Motivar as crianças para receber a história do dia, contribui para uma
recepção mais significativa para as crianças. Nesse sentido, iniciamos
perguntando: o que fazem as crianças? Do que brincam? E vocês do que gostam
de brincar?
Em seguida apresentamos alguns objetos, como balde, coador, caixa de
papelão e batom. Precisavam falar qual era a função daquele objeto na história
e inventar o que poderia ser.
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Durante a história...
Ao contar a história por meio da narrativa com objetos, as crianças foram
elaborando a compreensão da ideia principal do texto.
A cada objeto apresentado foram realizadas pausas para que as crianças
falassem o que poderia ser cada objeto. E se, fosse com elas, que brinquedo
seria.
Após a história...
Ao término da contação, realizamos uma roda de conversa para realizar
o resumo a respeito da história e questionamos sobre o que é brinquedo. Será
que tudo pode ser brinquedo?
Deixamos que as crianças manipulassem os objetos e brincassem
livremente com eles, desenvolvendo a criatividade e a percepção dos objetos.
Passaram um tempo entrando nas caixas, se colocando no balde fingindo ser
um trem. O coador virou um chapéu e a escumadeira uma espada. Virou uma
divertida brincadeira, assim como a personagem da história.
Ao manipularem os objetos que foram trazidos durante a contação, as
crianças imitam a personagem apresentada e recriam suas próprias impressões
do texto ouvido.
Algumas considerações
Neste artigo/relato expusemos as bases teóricas dos planejamentos de
algumas práticas de contação de histórias desenvolvidas pela equipe do CELLIJ
que acontecem em duas escolas de Educação Infantil em Presidente
Prudente/SP.
Abordamos a mediação de leitura desenvolvida nos momentos de
contação de histórias e como podem contribuir com o gosto e interesse pelo texto
literário desde pequenos. Além de apresentar práticas desenvolvidas pelo grupo
nessas escolas, pautadas nas estratégias de leitura de Solé. Diante disso, o
tempo de planejamento e preparo para a apresentação aos pequeninos pelas
contadoras, garantiram a oportunidade de que as crianças pequenas tiveram
durante as contações.
A partir das discussões teóricas e metodológicas que foram apresentadas,
é possível dizer que chegamos à conclusão:
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O texto literário apresentado em forma de contação de história é tão
importante quanto à manipulação pelo leitor da materialidade do livro impresso.
Acreditamos ser o contador um mediador da leitura, visto que, as crianças até
os 5 anos ainda não fazem uso da leitura convencional, nesse sentido a
importância da mediação para a compreensão leitora do texto literário.
Acreditamos como diz Girroto e Souza (2010), que para formar o leitor é
preciso “pensar em práticas interventivas, fundamentadas teoricamente, como
situações que criem necessidades humanizadoras de aprendizado e
desenvolvimento do estatuto leitor desde a mais tenra idade”, este é o
compromisso que temos com este relato de experiência.
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LIVRO-OBJETO, LEITURA COM PRAZER
Carmen Pimentel
(UFRRJ; UCAM)
Introdução
O livro-objeto apresenta-se como artefato lúdico destinado à leitura e ao
entretenimento. O córpus desta comunicação constitui-se do livro Quem quer
brincar comigo?, de Tino Freitas, com ilustrações de Ivan Zigg, editora Abacate,
MG. A experiência individual e emocional que o livro proporciona no leitor e a
exploração das múltiplas possibilidades oferecidas pela obra contribuem para a
fruição estética e a formação do leitor crítico e atento. Se o livro é lido
individualmente ou é contado por um mediador para um grupo de leitores, o
efeito final será o mesmo: o encantamento e o curioso deslumbramento, aspecto
elencado por Rui de Oliveira (2008) como constituinte da análise de ilustrações.
A análise semiótica das ilustrações e do projeto gráfico mostram que a leitura
das imagens pode ser aprofundada a partir das diversas camadas de
interpretação possibilitadas pela riqueza da ilustração e de seu aspecto
intertextual. Na concepção de Camargo (1995), há convergência intersemiótica
entre as linguagens verbal e não verbal, conceito que ganha nova dimensão
quando acrescido da concepção gráfica do livro, resultando no livro-objeto. As
análises das ilustrações do livro em questão estão embasadas, ainda, nas
teorias de Joly (2007), Peirce (1978) e Ramos (2017). Conclui-se que, na leitura
mediada, há maior possibilidade da entrada na brincadeira que o livro sugere: o
espectador/ouvinte participa da história, repetindo as frases e imaginando que
personagem surgirá a cada pergunta feita pelo narrador, entrando no jogo da
adivinha, além de se encantar com os desdobramentos de folhas que o livro
apresenta. A ilustração, juntamente com o projeto gráfico e com o texto, compõe
um ritmo de arte sequencial em que o leitor se surpreende a cada virada de
página. Cada vez que a campainha toca, uma nova visita chega. Aí texto,
imagem e projeto gráfico brincam com o leitor, constituindo uma única entidade:
o livro-objeto.
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Livro-objeto
O livro-objeto é, segundo Ramos (2017, p. 13), “pensado quer enquanto
artefato, quer enquanto objeto lúdico, destinado ao entretenimento artístico do
leitor”. É o livro organizado com propostas editoriais variadas, design específico
e, claro, literatura de qualidade.
Surge no final do século XVIII, quando os editores pensavam em livros
com certo movimento, capazes de promover a interação física com o leitor, de
maneira não passiva. Ainda de acordo com Ramos, os primeiros livros-objeto
eram livros móveis, que solicitavam a participação ativa do leitor, convidando-o
a virar abas, destapar partes ocultas, puxar tiras ou rodar círculos. Entendidos
enquanto artefatos, alvo de uma criação específica por parte da técnica
associada à engenharia do papel, destacam-se, pelo sucesso contínuo ao longo
dos tempos, mesmo na era digital, os pop-up.
Por conta da característica de permitir a manipulação do livro pelo leitor
além do virar de páginas, o livro-objeto está incluído na mesma categoria do
livro-jogo, do livro-brinquedo, do livro-álbum, entre outros. Conforme Perrot
(1987), o livro-objeto se distingue do livro “comum” por sua dimensão lúdica que
promove a surpresa, a curiosidade e a exploração das múltiplas possibilidades,
permitindo releituras e redescobertas. De fato, o formato e a encadernação são
elementos de destaque e significação no processo de leitura, fornecendo uma
experiência estética ampla para o leitor.
O leitor infantil
O público leitor infantil requer materialidade. A criança precisa que o livro
lhe atraia também pelos sentidos: imagens curiosas e atrativos táteis que lhe
convide a uma nova exploração a cada nova leitura. Os livros-objeto oferecem
isso, além de oferecer um texto de qualidade.
Na fase em que a criança já domina a leitura, mas ainda requer a presença
de um adulto mediador, os livros-objeto são de grande estímulo e contribuição
para o interesse pela leitura. A presença das imagens ainda se constitui forte
apelo e a possibilidade de manipulação do objeto complementa a experiência.
Segundo Coelho (2000, p.36), o pensamento lógico do leitor na faixa
etária de 7/9 anos, organiza-se em formas concretas permitindo as operações
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mentais. Desafios e questionamentos povoam o imaginário desse leitor que
busca no livro-objeto o prazer estético por meio da materialidade.
Brincar, interagir, manipular, ver as ilustrações e ler o texto
complementam-se na ludicidade, acrescido pelas histórias bem-humoradas. No
caso do livro em questão, Quem quer brincar comigo?, todos esses fatores se
reúnem com o imaginário e a fantasia, despertando grande interesse no jovem
leitor.
O olhar da semiótica
Numa análise semiótica, é levado em consideração o conjunto imagemtexto-projeto gráfico que constrói a interpretação da narrativa, ou seja, a maneira
como este conjunto pode suscitar interpretações diversas pelos leitores. Nesse
sentido, a teoria dos signos, na perspectiva de Peirce (1978), compreende a
materialidade do signo a partir de nossos sentidos: ver, ouvir, tocar, cheira,
saborear, indo ao encontro dos anseios do jovem leitor.
Para Joly (2007, p.42), na perspectiva de Peirce, a imagem reúne e
coordena, no âmbito de um quadro (de um limite), diferentes categorias de
signos: imagens no sentido teórico do termo (signos icônicos, analógicos), mas
também signos plásticos: cores, formas, composição interna ou textura, e a
maior parte do tempo também signos linguísticos, da linguagem verbal. É a sua
relação, a sua interação, que produz o sentido que aprendemos mais ou menos
conscientemente a decifrar e que uma observação mais sistemática nos ajudará
a compreender melhor.
Analisar ou compreender uma ilustração requer, portanto, um conjunto de
categorias que, reunidas, levam a uma possível interpretação a partir dos
conhecimentos prévios do leitor, produzindo sentido e compreensão para ele.
Rui de Oliveira (2008) enfatiza, ainda, o caráter comunicativo da
ilustração. Para o autor, a ilustração provoca no leitor um encantamento, um
curioso deslumbramento, que vai além de qualquer análise semiótica. Ele
considera, dentre dezenove aspectos a serem observados para uma análise da
ilustração, o sentimento que ela desperta no leitor, como alegria, tristeza, medo,
amor, ódio, solidão etc. A estética da ilustração perpassa, assim, a experiência
individual e emocional do leitor. Oliveira ressalta, ainda, que o significado
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metafórico da ilustração extrapola qualquer esquema de leitura, pois a imagem
narrativa permite diversas leituras, variadas interpretações.
Comecemos, então, a análise da obra de Tino Freitas e Ivan Zigg, com
base em Oliveira (2008). Como as imagens interagem com verbal, amarrando o
texto como um todo, e trata-se de um livro-objeto, a análise levará em conta o
texto, as ilustrações e o projeto gráfico, indissociáveis neste caso. Apresenta-se
aqui uma convergência intersemiótica entre as linguagens verbal e não verbal.
Na concepção de Camargo (1995), no livro ilustrado tem-se um texto híbrido,
verbo-visual, dois discursos em diálogo. No caso do livro-objeto, há ainda a
presença do projeto gráfico como uma terceira linguagem constituinte dessa
convergência intersemiótica. São, por conseguinte, três sistemas narrativos que
se entrelaçam.
Quem quer brincar comigo?
O livro, em análise, Quem quer brincar comigo? (Figura 1), é classificado
pelo próprio autor como um livro-objeto. No livro de Tino Freitas e Ivan Zigg,
percebemos como imagem e texto se complementam e como o projeto gráfico
contempla os anseios do jovem leitor.
O livro tem dimensões de
24 cm x 17 cm, posição horizontal.
A capa apresenta no centro o
título do livro que já provoca o
leitor, pois a palavra “brincar” é
escrita com alguns brinquedos
que remetem à infância: dominós,
dados, lápis de cor, escorrega.
Em volta do título há diversos

Figura 18 Capa do livro Quem quer brincar
comigo?
completando a ideia da pergunta “Quem quer brincar comigo?”. Tudo isso faz da
brinquedos,

alguns

antigos,

capa um convite à brincadeira, instigando o leitor a entrar naquela história.
A guarda é de tom laranja e a folha de guarda repete a capa como que
reforçando a ideia do convite à brincadeira. A folha de rosto apresenta o desenho
de uma campainha e traz uma dedicatória que faz alusão ao tocar a campainha.
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Começa, então, a história, com certo suspense, criado pela presença desta
campainha.
A ilustração seguinte complementa o texto da página à esquerda (Figura
2). Um mapa visto do alto e bem distante com uma lupa ao centro que focaliza
uma pequenina casa, destacada no mapa por conta da lupa, e, de acordo com
o texto, também por conta das visitas que recebe. Assim entramos na casa da
menina, que está numa poltrona lendo um livro. O fundo é amarelo, único fundo
colorido do livro, que remete ao tom da luz, tanto do entardecer quanto da
luminária ao lado da poltrona.

Figura 19 Ilustração do mapa

O ilustrador, Ivan Zigg, utiliza acrílico de cores fortes, em fundo branco,
para todos os personagens que visitam a casa. Não há cenários, somente os
personagens e pequenos detalhes que promovem intertextualidade com contos
infantis clássicos ou com dados da atualidade. Essa perspectiva de fundo neutro
e sem cenário deixa livre a participação do leitor para imaginar o espaço em que
as brincadeiras acontecem na pequenina casa da menina. O tipo de figuração
utilizado apresenta influências do cartum com imagens do gênero contos de
fadas. O contorno dos desenhos sugere uma linha levemente esfumaçada,
assemelhando-se ao traçado feito com giz de cera. A origem da luz é frontal com
ausência de sombras.
A ilustração, juntamente com o projeto gráfico, compõe um ritmo de arte
sequencial em que o leitor se surpreende a cada virada de página. Cada vez que
a campainha toca, uma nova visita chega. Aí texto, imagem e projeto gráfico
brincam com o leitor.
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O primeiro a chegar é o pato pagode ( = brincalhão). Sua fala brinca com
o grasnar do pato misturando onomatopeias à palavra inicial da pergunta que o
personagem faz: “Quein, quein, quein... quem quer brincar comigo?”. Vemos um
pato de boné, num skate, dando um tom jovial e moderno ao personagem, e a
lupa largada ao lado como se tivesse sido usada pelo pato para localizar a casa.
O bico do pato invade a mancha gráfica, quase como se a fala estivesse saindo
mesmo de seu bico. Os olhos são grandes, além da cabeça, e de fundo amarelo
no tom da página ao lado, em que a menina se encontra.
O segundo personagem é um gato que usa botas, remetendo o leitor ao
conto O Gato de Botas, numa intertextualidade enriquecedora. Esse
personagem ocupa as duas páginas junto com a mancha gráfica. Novamente o
jogo de palavras está presente na fala do personagem que emenda seu miado
à pergunta que faz aos presentes: “Miau, miau, miau... me autorize a
perguntar...”. Agora a história vai ganhando características do conto cumulativo
em que os acontecimentos se repetem a cada novo elemento acrescentado à
narrativa.
O terceiro personagem nos obriga a desdobrar as páginas para baixo,
duplicando o tamanho do livro (Figura 3). O porco, ao chegar, ronca e pergunta:
“Ronc, ronc, ronc...
rondei, rondei, rondei
até achar esse lugar!”,
novamente no jogo de
sonoridade

entre

onomatopeia

e

a
a

primeira palavra da
frase. O personagem
apresenta
intertextualidade com
o

conto

Os

três

porquinhos, pois junto

Figura 20 Cena do porco

a ele estão peças de um brinquedo de montar, formando casinhas em alusão às
casas dos porquinhos do conto de fadas. O sorriso e os olhos do porco ocupam
espaço maior que o contorno do rosto, dando um aspecto caricatural e cômico
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ao personagem. Ele usa um chapéu de festa de aniversário e traz um balão de
gás na mão, mostrando que ele gosta de se divertir.
Para o próximo personagem, o lobo, é preciso abrir mais ainda as folhas
do livro, quadruplicando seu tamanho. Mais uma vez o jogo de palavras está
presente: “Auuuu, auuuu, auuu... a uuuuuma hora que procuro esse lugar!”. O
uivo do lobo se funde com a palavra uma. Da mesma forma que o livro se
agiganta, o focinho do lobo ganha proporções enormes, com feições de quem
está soprando. A intertextualidade com os contos de lobo mau se faz presente
tanto na expressão do sopro (Os três porquinhos) como na cestinha de doces
que ele carrega (Chapeuzinho Vermelho). Além do lobo, há um rato e uma lua,
ambos com cara de assustados, frente ao tamanho do animal e provavelmente
por causa de seus uivos e de sua tradicional fama de mau.
Percebe-se até aqui que o livro vai se agigantando na proporção em que
os personagens vão surgindo. O projeto gráfico e as ilustrações procuram
mostrar o que é dito no início da narrativa em relação ao que ia acontecer durante
a tarde: a casa pequenina se agiganta com as visitas que recebe. As visitas são
esquisitas, conforme anunciado no início do texto, pois além de serem animais,
estão trajando roupas coloridas e festivas. Além disso, nos fazem pensar em
personagens saídos de histórias conhecidas, como os contos de fadas.
Chega, finalmente, o quinto e último personagem desta história. Nesse

Figura 21 A vaca
momento, o aspecto citado por Oliveira (2008) – o sentimento que a ilustração
provoca – destaca-se com magnitude. O leitor se encanta, se deslumbra com o
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que vê. Desdobram-se as páginas mais uma, abrindo uma ilustração em papel
de tamanho 96 cm x 68 cm. A imagem fica 16 vezes maior que o tamanho do
livro fechado. Uma enorme vaca é retratada usando uma saia, um laço de fita na
cabeça e um sino no pescoço (Figura 4). No chão, a sua frente, estão alguns
feijões, alguns já germinando, aludindo ao conto João e o pé de feijão. Ela se
abana com um leque. “Múúúú, múúúú, múúúú... muuuuuito legal esse lugar...”,
a onomatopeia se aglutina com a palavra muito, trazendo humor ao texto.
A vaca de Ivan Zigg nos remete à Cow Parade, exposição de vacas de
fibra de vidro, decoradas e/ou modificadas por artistas locais e distribuídas pelas
cidades de diversos países. No Rio de Janeiro, já houve Cow Parade em 2007
e em 2011. Também como referência aos costumes do carioca que, em 2014,
adotou o leque como acessório indispensável para as noites encaloradas, a vaca
porta um desses para se abanar. A ilustração do último personagem faz,
portanto, intertextualidade com esses dois momentos da atualidade no Rio de
Janeiro, cidade em que vive o ilustrador.
Constata-se, ainda, que as ilustrações e o texto apropriam-se da figura de
linguagem personificação, pois os animais apresentam características humanas,
aproximando-se, assim, do jovem leitor, que se diverte ao se identificar com os
personagens.
Reflexões finais
Para refletirmos um pouco mais sobre o livro-objeto Quem quer brincar
comigo?, quatro itens são comentados a seguir: o projeto gráfico, a ilustração, o
texto e a fruição estética.
Projeto gráfico: o conjunto da obra, formado pela sequência de várias
imagens que se desdobram e agigantam, fugindo às convenções do mercado
editorial, conferem ao livro um sabor especial, um convite à exploração sensorial
e à releitura. O livro-objeto confirma sua dimensão lúdica que promove a
surpresa e a curiosidade. Por outro lado, peca na qualidade do papel. Por ser
um livro para se manusear e que faz com que o leitor queira ler e reler diversas
vezes, o material deveria ser mais resistente, para evitar que se rasgue com
facilidade.
Ilustração: confere um efeito narrativo que complementa o texto escrito e
enriquece o livro. A ilustração explora novas formas e formatos que imprimem
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um ritmo ao livro como um todo, dialogando com o texto escrito. Explora o
aspecto da intertextualidade: imagens remetem a outras histórias e/ou fatos do
cotidiano (a exposição das vacas, por exemplo); e aguça a curiosidade do jovem
leitor.
Texto: histórias cumulativas encantam leitores de todas as idades e
épocas. O jogo de palavras, a sonoridade, o ritmo que compõem o texto escrito
produzem humor e incitam à brincadeira proposta pela narrativa desde seu título.
As perguntas retóricas envolvem o leitor que procura responde-las para não
perder a participação na história. Para o leitor infantil, essa brincadeira se mostra
muito produtiva.
Fruição estética: a experiência individual e emocional do leitor e a
exploração das múltiplas possibilidades contribuem para a fruição estética e a
formação do leitor crítico e atento. Se o livro é lido individualmente ou é contado
por um mediador para um grupo de leitores, o efeito final será o mesmo: o
encantamento e o curioso deslumbramento. No entanto, na leitura pelo mediador
há maior possibilidade da entrada na brincadeira que o livro sugere: o
espectador/ouvinte passa a participar da leitura, repetindo as frases e
imaginando que personagem surgirá a cada pergunta feita pelo narrador,
entrando no jogo da adivinha.
Fica uma proposta de continuidade no final da história com a pergunta
sem resposta: “Quem será que se avizinha?”, abrindo possibilidade para o
imaginário do leitor criar novos personagens com dimensões maiores ou
menores que os trazidos pelo livro. Surge aqui uma possibilidade didática de
trabalho em sala de aula ou de leitura, com a produção de novos textos pelos
jovens leitores.
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O VERBAL E O VISUAL NO LIVRO DONA BARATINHA: POSSIBILIDADES
DE ESTRATÉGIAS DE LEITURA
Kenia Adriana de Aquino Modesto-Silva
(UFG/Jataí)
Ádria Maria Ribeiro Rodrigues
(Centro Educacional Khalil Zaher/Rondonópolis)
Isa Mara Colombo Scarlati Domingues
(UFG/Jataí)
Resumo
Os livros literários editados para o público infantil têm ganhado destaque
no mercado editorial, sendo enriquecidos pela estética oriunda das artes
plásticas e pela articulação das linguagens visual e verbal. Esse aspecto da
produção editorial dos livros para crianças pode colaborar para o processo de
mediação e de recepção, em outras palavras, os aspectos materiais do livro
podem contribuir para a compreensão leitora e para a formação do leitor. Diante
desse quadro de suportes literários cada vez mais artísticos, este trabalho tem
como tema a prática docente voltada para a educação literária e objetiva
discorrer sobre o uso de estratégias de leitura e a relação entre os textos verbal
e visual no livro Dona Baratinha, recontado por Ana Maria Machado (2004),
ilustrado por Maria Eugênia e publicado pela FTD. Em primeiro lugar, a obra é
apresentada historicamente e o reconto realizado por Machado (2004) é
contextualizado. Na sequência, são descritos e analisados a materialidade do
suporte e seus paratextos, com base em teóricos como Genette (2009), Kiefer e
Tyson (2014); Linden (2011) e Nikolajeva e Scott (2011), bem como é discutida
a importância da relação entre os aspectos visuais e verbal para a compreensão
leitora da narrativa. Por fim, pensando-se na exploração e atualização do
conhecimento prévio infantil, são sugeridas algumas estratégias de leitura como
conexão, visualização e síntese (GIROTTO e SOUZA, 2010) que podem ser
empregadas em três momentos distintos da narração: antes, durante e depois
(SOLÉ, 1998), propiciando, desse modo, a experiência literária e a formação de
leitores desde a primeira infância. Todavia, o texto não pretende ser constituir
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em uma receita ou carimbo que serve para todas as turmas e crianças, mas
intenciona sugerir possibilidades para inspirar ideias e práticas.
Palavras-chave: Estratégias de leitura. Paratextos. Livro ilustrado. Objeto livro.
Mediação de leitura.
Para início de conversa
Os livros de literatura infantil sejam ilustrados, de imagem, de ficção ou
informativos propiciam experiências literárias e estéticas às crianças que os
“leem” e desenvolvem a imaginação por meio de emoções como o espantar-se,
o divertir-se e o encantar-se com mundos, muitas vezes, desconhecidos.
Sabendo disso, professores podem se perguntar o que torna um livro
infantil com qualidade literária e estética? Para iniciar essa resposta, é
interessante lembrar que cada gênero possui aspectos inerentes a si que
precisam ser considerados na avaliação e escolha de uma obra para
compartilhar com as crianças.
Todavia, independentemente do gênero textual, geralmente, o enredo é
fundamental em qualquer obra de ficção para a infância e uma trama bem escrita
costuma ser original e surpreendente, sem entregar nada pronto.
Além do enredo, de acordo com Kiefer e Tyson (2014), os livros bem
escritos podem ser lidos em várias camadas temáticas, pois a forma de abordar
o tema, que deve surgir naturalmente e não de maneira explícita, fornece uma
visão que vai além da simples ação dos personagens na trama. Além disso, uma
boa narrativa não tenta moralizar, ou seja, os melhores livros não ensinam as
crianças, mas as alcançam e as entendem.
Os livros considerados realmente excelentes têm conteúdo significativo e,
se forem ilustrados, têm ilustrações excelentes. Por isso, o objeto de análise
deste texto, o livro Dona Baratinha (MACHADO, 2004), foi observado em sua
qualidade

textual,

temática

e

gráfica

para,

posteriormente,

oferecer

possibilidades de mediação a partir das estratégias de leitura.
O verbal: qualidade do texto e da temática
O conto Dona Baratinha foi publicado inicialmente em 1890 por Adolfo
Coelho em Portugal, mas com o título Histórias da Carochinha. No Brasil, sua
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primeira edição foi editada em 1896 na coletânea Os contos da Carochinha com
o nome História da Dona Baratinha.
Nessa primeira versão, a protagonista não sabe o que fazer com o
dinheiro que encontra ao varrer a casa e, por isso, pede auxílio às vizinhas para
definir que destino dar a ele. É por meio do conselho de uma delas que decide
embelezar-se e procurar um marido. No entanto, não é essa a versão analisada
neste trabalho, mas sim o reconto adaptado por Ana Maria Machado.
A escritora carioca, reconhecida mundialmente por suas obras no ano de
2000 quando recebeu a mais importante premiação da literatura infantil – o
Prêmio Hans Christian Andersen –, escreveu a Coleção Lê pra Mim da Editora
FTD, na qual reconta histórias clássicas da tradição oral: Cachinhos de Ouro;
Dona Baratinha; A Festa no Céu; João Bobo; Os Três Porquinhos; e O Veado e
a Onça.
Aqui analisamos Dona Baratinha (MACHADO, 2004) que se trata de uma
história recontada e adaptada à sociedade brasileira dos anos 90, quando havia
um ritmo acelerado de mudanças sociais e familiares, mas ainda persistia o
apego por tradições como o casamento (AGUERA, s/d).
Além da adaptação social do papel feminino, é possível observar a
adequação à cor local quando Machado (2004) insere o papagaio, ave
característica da América do Sul e do Brasil, entre os animais pretendentes de
Baratinha e ao substituir o caldeirão de feijão, presente na versão oral
portuguesa, pela feijoada, comida tipicamente brasileira.
O conto Dona Baratinha é narrado em prosa com apresentação do
esquema de três atos: (1) início – momento em que a história começa,
geralmente de forma tranquila, e quando surge a possibilidade de um
acontecimento,

quase

sempre,

perturbando

a

situação

inicial;

(2)

desenvolvimento – quando se efetiva a virtualidade do evento por meio de uma
sequência de fatos e ações que formam a complicação; e (3) desfecho – quando
se encerra o processo com um resultado alcançado ou não, ou seja, é na
situação final que verificamos se a ação perturbadora foi resolvida e como foi
(SOUZA e GIROTTO, 2014).
A narrativa analisada inicia-se com a clássica introdução “Era uma vez...”,
transportando as crianças para o mundo fantástico da história e é protagonizada
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por animais que são antropomorfizados, ou seja, recebem características
humanas: falam, se casam, têm opinião.
Inicialmente há um equilíbrio: Dona Baratinha encontra uma moeda ao
varrer a casa, anima-se pensando que está rica e que, por isso, pode se casar.
Então, ela guarda o dinheiro, se enfeita e vai para a janela procurar um noivo.
Sempre que passa alguém por ali, ela pergunta “Quem quer casar com Dona
Baratinha, que tem fita no cabelo e dinheiro na caixinha?”. Por isso, poderíamos
dizer que nesta versão, a mulher, representada pela Barata, assume-se
autônoma financeiramente e capaz de tomar suas próprias decisões, mas com
certo impasse, visto que ainda sustenta a carga social de felicidade proveniente
da construção de uma família que nasce com o casamento.
Além disso, quando canta na janela, Dona Baratinha destaca duas
qualidades que ela considera importantes: a beleza representada pela fita no
cabelo e a riqueza representada pelo dinheiro na caixinha, ou seja, sua
feminilidade é ressaltada, constituindo o “ser mulher” desejada por sua aparência
e passa a ser um atrativo para o sexo masculino, aspecto ainda vinculado a uma
sociedade que vê o casamento como necessidade a toda moça. Paralelamente,
o dinheiro relaciona-se ao antigo dote que os homens recebiam do pai da noiva
ao se casarem.
No desenrolar da história, inúmeros animais se candidatam: o boi, o
cavalo, o cachorro, o bode, o carneiro, o gato, o papagaio, mas nenhum ganha
o coração da personagem, pois a todos questiona “E como é que você faz de
noite?” e não gosta do que escuta, visto que sempre se assusta e argumenta
que cada um faz muito barulho e não a deixa dormir.
Ao recusar os pretendentes, Dona Baratinha demonstra autoconfiança e
individualismo, pois, diferente da primeira versão do conto em que a protagonista
se preocupa com o acordar os futuros filhos, neste reconto, ela se preocupa com
seu bem-estar, isto é, em dormir direito.
Quando a Barata estava quase desistindo, surge o ratinho que conquista
seu coração, pois ela praticamente nem escuta como o bicho faz de noite, “Cuim,
cuim, cuim!...”, e declara que com ele se casa.
Preparam uma linda festa com flores, doces, bolo e, para atender ao
desejo do ratinho, uma feijoada que foi feita com tudo o que há de melhor por
cozinheiras “de mão cheia”.

1439

O clímax da história surge quando, na página 24, Dona Joaninha alerta à
noiva para não adentrar a igreja, pois o noivo estava atrasado. O Caramujo que
leva Dona Baratinha tenta passar o tempo, rodando pela praça, mas o noivo não
chegou. Na terceira tentativa, furiosa, a noiva resolve não se casar mais e vai
embora para sua casa. Ao chegar lá, as cozinheiras se desesperam falando
todas ao mesmo tempo tentando anunciar a tragédia: o guloso ratinho não
resistiu ao delicioso cheiro da feijoada, resolveu conferir subindo na alça do
caldeirão onde escorregou, caiu e morreu.
A notícia, inicialmente, traz tristeza ao coração de Baratinha, mas depois
de um soluço e outro, retira o vestido de noiva e pensa que pode ter sido sorte
sua não se casar com alguém que gostasse mais de feijão do que dela, decidindo
gastar seu dinheiro e se divertir sozinha.
Ao saber do acontecido com seu noivo, Dona Baratinha sente tristeza,
mas também aproveita a oportunidade para se emancipar e ver-se livre da
obrigatoriedade de se casar, recuperando-se e aproveitando a vida. A
emancipação da personagem, embora enfatizada no desfecho, podemos dizer
que é construída no decorrer de toda narrativa (PÍCOLI, 2016).
Em relação à qualidade temática, o conto Dona Baratinha atende aos
interesses infantis, pois traz situações que as crianças podem vivenciar em seu
cotidiano como o varrer a casa, o pensar em se casar, estando em consonância
com o amadurecimento infantil, mas, principalmente, traz a presença dos
animais que, embora antropomorfizados, realizam onomatopeias características
de suas espécies. Ademais, sendo um livro literário, o conto não intenciona
ensinar, nem servir de apoio paradidático ao professor, mas apresenta
literariedade, transformando a realidade em modelo para o mundo fantástico que
existe apenas na narrativa por meio de metáfora e verossimilhança.
Tendo discutido o aspecto verbal do livro analisado, passamos a sua
apresentação material discutida no próximo tópico.
O visual: qualidade gráfica e paratextos
No quesito material, observamos as informações paratextuais e a
articulação entre as linguagens verbal e visual. Os primeiros acompanham o
texto principal, apresentando-o, prolongando-o e auxiliando sua compreensão
(GENETTE, 2009). Em outras palavras, os paratextos englobam a disposição
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textual, as imagens, as variações tipográficas entre outros componentes
materiais como formato, capa, título, página de rosto, ilustrações entre outros.
Os títulos dos livros ilustrados mais tradicionais são os nominais, isto é,
aqueles que incluem o nome do personagem principal, é o caso do livro em
análise, chamado Dona Baratinha.
Nikolajeva e Scott (2011) defendem que o formato do livro, principalmente
do ilustrado, interfere na apresentação e compreensão da obra. A esse respeito,
o livro Dona Baratinha fechado é quase quadrado, medindo 22,5 cm por 26 cm.
Aberto se assemelha a uma tela widescreen, sendo comprida e lembrando uma
tela de cinema. Linden (2011, p. 53) expõe que “o formato horizontal (dito “à
italiana”), mais largo que alto, permite uma organização plana das imagens,
favorecendo a expressão do movimento e do tempo, e a realização de imagens
sequenciais”. É bem isso o que observamos no livro em análise: o passar do
tempo e as negativas da protagonista aos seus pretendentes e, depois, a
organização da festa do casamento, a cerimônia e o que acontece depois dela.
Ao abrirmos o suporte, é possível visualizar, na capa e na contracapa, a
Barata em seu quarto, amarrando o laço no cabelo e colocando um colar de
pérolas para seduzir seus pretendentes. Devido ao olhar lânguido, o sorriso o
ato de embelezar-se, parece que a capa antecipa o desejo de enamorar-se a ser
contado pelo enredo.
A obra é ilustrada por Maria Eugênia que, aparentemente, usa a técnica
de aquarela. Suas ilustrações são grandes, bem definidas, expressivas e ricas
em detalhes. De acordo com Nikolajeva e Scott (2011, p. 87), a ausência de
moldura, ou seja, quando a ilustração cobre toda página (dupla ou não), “convida
o leitor a entrar na imagem”. Além disso, o cenário reduzido ou mínimo, ocupado
pelo(s) personagem(ns) e mais alguns detalhes permitem que a criança volte
sua atenção para o familiar e cotidiano. Esses dois aspectos, a ausência de
moldura e o cenário mínimo, são encontrados em Dona Baratinha, permitindo a
imersão do leitor em cada cena.
Desde a folha de rosto, as ações surgem em páginas duplas e em quase
todas elas, o plano da pintura é médio, enfatizando dois personagens: a
protagonista e um de seus pretendentes. Das páginas 20-21 a 26-27, no entanto,
o enquadramento é feito no plano geral, abrangendo vários personagens e as
ações da preparação do casamento e da feijoada, bem como o episódio da
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espera de Dona Baratinha na igreja e a explicação das cozinheiras sobre a
tragédia ocorrida com o Ratinho.
Na última cena exibida nas páginas 28 e 29, o plano médio é retomado,
com a presença apenas do caldeirão e da Barata, como se a ilustradora quisesse
enfatizar a emancipação da noiva viúva, ocorrida após o afogamento na panela
de feijoada.
As guardas do livro são apresentadas com pinceladas em tons verdes,
sem nenhum personagem, como se preparassem o cenário onde acontece a
história, provavelmente, do meio rural. Na folha de rosto, que é ampliada para a
página à esquerda, surge a Baratinha debruçada na janela de sua casa como se
esperasse, adiantando que ali ela aguardaria ou procuraria um marido.
A ambientação de um livro ilustrado pode informar um tempo e lugar, mas
pode representar o clima psicológico e afetivo que influencia o leitor
emocionalmente. Na verdade, a ambientação cria múltiplas possibilidades e
pode ser demonstrada por palavras, por ilustrações ou por ambas linguagens
(NIKOLAJEVA e SCOTT, 2011). Kiefer e Tyson (2014) explicam que as cores
podem evocar conexões emocionais nos leitores. No livro em análise, o colorido
de fundo de cada cena ambienta as ações que acontecem em primeiro plano.
A cor verde simboliza esperança, mas também pode representar dinheiro
e é justamente essa a cor do fundo das oito primeiras cenas. É como se esse
fundo reproduzisse a expectativa da Barata em encontrar um bom marido. Já o
amarelo significa calor, descontração e alegria. É este o fundo escolhido para
ilustrar as cenas dos preparativos para o casamento e produção da feijoada,
indicando espontaneidade e animação presentes nesse momento. O bege,
apesar de ser uma cor neutra, pode se associar a sentimentos de melancolia e,
ao mesmo tempo, provocar conforto. Talvez por isso, foi o tom escolhido para o
fundo das cenas de clímax, quando a noiva precisa esperar pelo noivo na porta
da igreja, e para a última cena em que Baratinha decide continuar a vida sozinha.
Simbolizando abatimento na primeira ocasião e, na segunda, alívio e
tranquilidade.
Ainda olhando os paratextos, é possível verificar que em todas as cenas
em que aparecem os pretendentes, o texto escrito que indica o interesse deles
pela Barata aparece em letras maiúsculas. Da mesma forma, as onomatopeias
de cada um também são grafadas em caixa alta, representando o incômodo que
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seus sons causariam à noiva. O único que tem seu interesse e onomatopeia
registrados em minúsculas é o personagem do ratinho, indicando sua discrição
e motivo de escolha da Barata.
Após uma breve análise sobre os aspectos materiais, visuais e
paratextuais do livro Dona Baratinha, na sequência, sugerimos algumas
possíveis mediações com a utilização das estratégias de leitura.
Possibilidades de estratégias de leitura
Como a história Dona Baratinha apresenta entrada e saída de vários
personagens, poderia ser contada com o auxílio do flanelógrago, imantógrafo ou
avental. Todavia, também pode ser partilhada pelo professor por meio do dizer
em voz alta o texto escrito no livro, enfatizando-se as entonações e
onomatopeias.
Em relação ao espaço, a organização dependerá do número de crianças,
de sua faixa etária e da técnica utilizada para partilhar a história. Por exemplo, é
possível sentarem sobre um tapete em semicírculo de maneira que todos vejam
com facilidade a professora narrar seja com o livro ou o avental, mas esta
também pode ficar em pé junto ao flanelógrafo ou imantógrafo enquanto as
crianças continuam sentadas.
Antes da narração, é possível conversar com as crianças se sabem o que
é um casamento e se já participaram de um, ativando, desse modo, o
conhecimento

prévio

das

crianças.

Dependendo

de

seu

nível

de

amadurecimento psicológico, pode-se conversar sobre como eram as
cerimônias em tempos antigos: falar do dote, da necessidade de a mulher ser
elegante e atraente, entre outros aspectos que forem interessantes,
contextualizando as diferenças com a contemporaneidade.
Após a leitura ou contação, por meio de estratégias de conexões, é
interessante que se abra o diálogo com as crianças, perguntando o porquê de
Dona Baratinha recusar a maioria dos pretendentes: ela encontrava aspectos
positivos ou negativos neles? Ela era muito exigente? Por que acham isso? As
próprias crianças já acharam que alguém tivesse características inadequadas?
Quem? Quando? Por quê? Estavam certas? Mais do que isso, outra pessoa já
identificou qualidades inconvenientes nas crianças? Quais? Elas eram isso
mesmo?
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O diálogo pode continuar com a professora questionando às crianças o
que significa o comportamento da protagonista de enaltecer o fato de ter dinheiro
na caixinha e fita no cabelo. No final da história, quando ela decide gastar o
dinheiro sozinha, o que isso pode representar?
Além da conversa sobre a compreensão da história, a professora pode
conversar a respeito dos bichos que nela: barata, boi, cavalo, cachorro, bode,
carneiro, gato, papagaio, rato, abelha, besouro, caramujo, joaninha, esperança.
Podem ainda, a partir de observação das ilustrações, tentar identificar quem são
as cozinheiras e a que espécie animal elas pertencem. Quais as características
de cada um? O que comem e fazem? Como vivem? Para que servem? É
possível ver pequenos vídeos e ouvir músicas sobre eles e depois desenhar,
pintar, recortar e colar, modelar em massinha – todos ou apenas os preferidos
ou selecionados pela professora e crianças.
Também é possível ensaiarem e encenarem juntos a dramatização do
conto na qual cada um encena e faz as falas ou simplesmente representarem a
narração escrita, adaptada e gravada por João de Barro na Coleção Disquinho,
com música do carioca Braguinha e que pode, facilmente, ser encontrada em
redes como o YouTube.
Kraemer (2008) sugere a realização de uma corrida imitando os animais
da história. Também propõe a apresentação de trava-línguas sobre bichos para
as crianças se divertirem e aperfeiçoarem a dicção. A autora lembra ainda que
é possível conversar sobre a importância de cada inseto ou bicho para nosso
mundo, bem como conversar sobre noções de higiene e o que pode ou não ser
feito, por exemplo, com animais de estimação.
No entanto, também podemos utilizar a imaginação e criar diversas
atividades lúdicas para as crianças como: jogo da memória em que aparece a
imagem de um bicho e seu nome escrito; criar uma festa simbólica na sala e
redigir um convite para as outras turmas ou familiares; pensando na festa a ser
realizada, elaborar listas de convidados e itens que precisam ser organizados;
experimentar uma feijoada, tendo acesso a sua receita; inventar finais diferentes
para a história; como o livro é ilustrado com pinturas, também é possível propor
às crianças que criem suas cenas favoritas em tela; entre tantas possibilidades.
Com base em Girotto e Souza (2010), podemos pensar na utilização de
gráficos organizadores ou quadros representativos – que podem ser feitos na
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lousa, em cartazes ou individualmente em sulfite – ou folhas do pensar para cada
criança.
Em relação à estratégia conexão, é possível usar a folha do pensar
(Quadro 1) para discutirem as características de cada bicho da história,
indicando o que a história revela e o que as crianças sabem ou aprenderam após
exposição da professora e conversa com os colegas. Importante frisar que a
folha do pensar pode ser adaptada às necessidades das crianças e aos objetivos
docentes.
Quadro 1 – Características dos pretendentes
Anote as características das personagens da história
O que
Animal

Que som faz

Dona

Baratinha

acha dele

Características
do mundo real

Boi
Cavalo
Cachorro
Bode
Carneiro
Gato
Papagaio
Rato
Fonte: As autoras

Outra folha do pensar possível é uma que compare as características da
personagem Dona Baratinha e do inseto barata, como mostra o Quadro 2.
Quadro 2 – Comparação entre a protagonista e sua espécie
Anote as características de Dona Baratinha e do inseto barata
Dona Baratinha

Inseto barata
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Fonte: As autoras – adaptado de Souza, Corrêa e Vinhal (2011)

Também é possível utilizar a estratégia de conexão aliada à visualização.
Por exemplo, a professora pode solicitar que as crianças visualizem o jeito de
ser da personagem principal, a Barata, e a desenhem. Posteriormente, as
crianças podem pensar em como elas próprias são, enfatizando características
que revelam seu modo de agir em outro desenho, como sugere o Quadro 3.
Quadro 3 – Comparação entre a personagem Baratinha e o leitor
Pense nas principais características (físicas e psicológicas) de Dona
Baratinha e em suas próprias qualidades
Desenhe ou escreva algo sobre a
personalidade e a aparência de
Dona Baratinha

Desenhe ou escreva algo sobre suas
qualidades

Fonte: As autoras – adaptado de Alves, Souza e Garcia (2011)

Também é possível utilizar a estratégia de síntese por meio de uma folha
do pensar (Quadro 4) que organiza o reconto da história a ser realizado pelas
crianças. Por meio dela, as crianças estruturam o pensamento, organizando os
três momentos da história: início, desenvolvimento e desfecho. Posteriormente,
opinam sobre a narrativa, podendo, então, construir sua síntese do conto (com
resumo e opinião pessoal).

1446

Quadro 4 – Síntese para reconto
Resuma a história Dona Baratinha com suas palavras
Como é seu início?

O que acontece na história?

Como a história acaba?
Diga sua opinião pessoal sobre o conto Dona Baratinha
O que você achou da história?
Fonte: As autoras

Como se pode verificar, são inúmeras as possibilidades de partilha do
conto Dona Baratinha e diversas também são as possibilidades de utilização das
estratégias de leitura que podem ser utilizadas antes, durante ou depois da
partilha e ainda propiciar a compreensão e a formação de leitores.
Encerrando o assunto?
A literatura infantil, assim como a vida, não é imune a controvérsias e
contratempos. Explorar questões controversas como estereótipos, gênero,
liberdade, igualdade e equidade, entre tantos outros aspectos éticos e morais
pode contribuir para que as crianças desenvolvam uma compreensão mais
abrangente do mundo e de si. Além de favorecerem a construção de sentidos
para as histórias que leem, aquilo que é questionável ou problemático pode, de
maneira autêntica, oportunizar a reflexão, a análise, a autoestima e a confiança.
Por meio do texto literário e seu suporte material, o livro, a mediação
docente pode aproveitar os paratextos como cores, ilustrações, formato, título,
tipo e tamanho das fontes entre tantos aspectos para construir a compreensão
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da história pela criança e, automaticamente, colaborara para a formação de
leitores.
Aliada aos aspectos visuais, a linguagem verbal pode ser explorada a
partir de estratégias de leitura pensadas e organizadas para favorecer a
compreensão do texto. Por isso, é importante planejar minuciosamente cada
mediação de leitura do livro ilustrado, seja na Educação Infantil ou nos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental, sempre partindo do conhecimento prévio das
crianças, isto é, do que elas já sabem, e construindo a compreensão e ampliando
seu repertório.
Foi exatamente o que tentamos propor neste texto: uma mediação do
conto Dona Baratinha, recontado por Ana Maria Machado, explorando os
aspectos verbais e visuais dos paratextos do objeto livro ilustrado, de maneira a
propiciar e construir sentidos e significados para a leitura.
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OS EFEITOS DE SENTIDOS NAS EDIÇÕES DE MEUS DOIS PAIS, DE
WALCYR CARRASCO: UMA ABORDAGEM SEMIOLINGUÍSTICA
Anabel Medeiros Azerêdo de Paula
(Universidade Federal Fluminense)
Ramón Tena Fernández
(Universidad de Extremadura)
Resumo
A Literatura Infantil contemporânea tem sido um campo profícuo à
inovação na materialidade estético-literária, apresentando temas fraturantes
(RAMOS, 2009) de modo cada vez mais desafiador à classificação teórica. O
livro com ilustração e o livro ilustrado são duas categorias que compartilham não
só a mesma origem, mas também inúmeras características formais. Diferenciálas parece ser uma tarefa difícil, pois, como pontua Mattos (2017), no livro com
ilustração, investe-se cada vez mais no projeto artístico-estético das formas
visuais e na exploração de elementos paratextuais para a produção de sentido.
Para tratar da relevância da imagem em obras categorizadas como livro com
ilustração, serão analisadas duas edições da obra intitulada Meus dois pais,
escrita por Walcyr Carrasco. A primeira edição da obra de Carrasco, publicada
pela Editora Ática, em 2010, recebeu ilustrações de Laurent Cardon. A segunda
edição, publicada pela Editora Moderna, em 2017, foi ilustrada por Ana
Matsusaki. Devido aos altos índices de violência contra homossexuais no Brasil,
decidiu-se investigar como a homossexualidade é posta em discurso nesse
segmento literário, pois se acredita que a Literatura seja capaz não só de
promover a identificação do leitor com a obra, mas também de persuadi-lo mais
facilmente a aderir à proposta de mundo que lhe é apresentada. A partir de uma
análise comparativa da interação entre a parcela visual e a parte verbal nessas
duas edições, percebeu-se que os efeitos patêmicos programados pelas
diferentes ilustrações podem produzir interpretações distintas da mesma
narrativa, o que revela a forte influência da imagem na construção de sentidos.
O aporte teórico usado para analisar esse fenômeno concentra-se,
principalmente, na Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, postulada por
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Charaudeau (2008), e nos estudos de Nikolajeva e Scott (2011), Linden (2011),
Santaella (2012), Ramos (2009) e Feres (2016).
Palavras-chave: Ilustração, Semiolinguística, Homossexualidade.
Considerações Iniciais
A Literatura Infantil nasceu na Europa, no século XVIII, motivada,
principalmente, por interesses da classe burguesa, que tinha o objetivo de
transmitir valores consolidados às futuras gerações. Entretanto, a emergência
desse segmento literário coincide com uma mudança de concepção da infância,
que passou a ser compreendida como um período peculiar da vida humana,
distinta da fase adulta, com particularidades especiais. A representação da
criança como adulto pequeno foi sendo superada e influenciou a maneira de se
conceber os livros infantis. Uma literatura endereçada, especificamente, às
crianças emergiu, então, com propósito formativo, de cunho pedagógico, já que
a escola foi o primeiro espaço a abrigar a Literatura Infantil (Mattos, 2017). Desse
modo, a criança deveria assimilar, por meio da leitura, como comportar-se
socialmente, que valores prestigiar e em quais crenças acreditar para inserir-se
em uma sociedade harmônica.
Dentre os preceitos abrangidos por esse conjunto de regras sociais está
o exercício da sexualidade, que, a partir do século XVII, foi confinado ao núcleo
da família burguesa – constituído por um homem e uma mulher –, com a
finalidade de garantir-lhes a reprodução humana. O próprio Foucault (1988), que
apesar de suspeitar da repressão ao sexo no início do século XVII, menciona o
processo de mudança, que teria avançado com a burguesia:
A sexualidade é, então, cuidadosamente encerrada. Muda-se para
dentro de casa. A família conjugal a confisca. E absorve-a,
inteiramente, na seriedade da função de reproduzir. Em torno do sexo,
se cala. O casal, legítimo e procriador, dita a lei. Impõe-se como
modelo, faz reinar a norma, detém a verdade, guarda o direito de falar,
reservando-se o princípio do segredo (Foucault, 1988, p. 9).

Consequentemente, os relacionamentos divergentes desse padrão foram
considerados “sexualidades ilegítimas” (Foucault, 1988, p. 10), pois a relação
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sexual entre homossexuais não está naturalmente apta à procriação, devendo
ser, portanto, evitada.
Como se pode perceber, há mais de duzentos anos, a relação
homoafetiva tem sido tratada como um relacionamento impróprio, sendo, por
isso, marginalizada, combatida e punida, inclusive, por meio de violência. O
Brasil, por exemplo, é o país onde há mais mortes de pessoas que se suicidam
ou são assassinadas por razões homofóbicas. Não obstante, a luta por dignidade
liderada por organizações LGBTI (lébicas, gays, bissexuais, transexuais,
transgêneros e intersexuais) tem conseguido dar visibilidade às demandas
desse grupo que, aos poucos, vem conquistando direitos civis e ocupando
espaços sociais.
A Literatura Infantil, refletindo as mudanças que ocorrem na sociedade,
não se furta a abordar temas relacionados à homossexualidade, categorizados
como fraturantes (Ramos, 2009), e traz à luz obras que apresentam o respeito à
homoafetividade e à homoparentalidade. Neste trabalho, busca-se analisar a
produção do discurso de aceitabilidade das duas edições da obra intitulada Meus
dois pais (CARRASCO, 2010, 2017), examinando a sua materialidade
composicional

a

partir

de

pressupostos

da

Teoria

Semiolinguística

(CHARAUDEAU, 2008) e de estudos sobre o livro ilustrado (NIKOLAJEVA e
SCOTT, 2011; LINDEN, 2011; SANTAELLA, 2012; RAMOS, 2009; FERES
2016).
A relação verbo-visual em livros infantis
Ao refazer o trajeto de composição do livro infantil, percebe-se que a
ilustração foi se tornando cada mais valorizada nesse segmento editorial,
passando a exercer imensa influência na composição da narrativa destinada a
criançaa. À medida que as técnicas editoriais avançaram, muitos gêneros
textuais e tipos editoriais decorreram dessa junção. Linden (2011, p. 24 -25),
tomando como critério a organização interna de textos verbo-visuais, classificouos do seguinte modo:
•

História em Quadrinhos (HQ): definida como forma de expressão que
articula imagens solidárias, compartimentadas e justapostas;

•

Livros pop-up: acomodam sistemas de esconderijos, abas, encaixes,
permitindo mobilidade de elementos;
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•

Livros interativos: apresentam atividades de pintura, recorte, colagens etc;

•

Livros brinquedo: contêm elementos em três dimensões como pelúcia,
figuras de plástico etc;

•

Imaginativos: apresentam uma sequência de representações a serem
reconhecidas para aquisição da linguagem;

•

Livros de primeiras leituras: destinados a leitores em processo,
apresentam uma narrativa dividida em capítulos curtos;

•

Livros com ilustração: apresentam um texto predominante espacialmente,
acompanhado de ilustrações, porém autônomo do ponto de vista do
sentido. O leitor penetra na história por meio do texto, o qual sustenta a
narrativa;

•

Livros ilustrados: apresentam a predominância espacial da imagem e a
narrativa se faz de modo articulado com o texto.
O livro ilustrado e o livro com ilustração são dois tipos editoriais que

suscitam atenção cuidadosa para discriminação, devido aos aspectos
composicionais similares que os aproxima. De acordo com Feres (2016), o livro
ilustrado apresenta semiose verbo-visual e caráter estético.

O livro com

ilustração, por sua vez, agrega imagens à narrativa verbal, estabelecendo uma
relação de (quase) redundância entre os signos verbal e visual. No livro ilustrado,
a responsabilidade pela transmissão da mensagem não se concentra,
exclusivamente, na parcela verbal ou na parte visual do texto, mas é construída
no encontro delas.
Apesar de Hunt (2010) observar que “essa distinção é, em grande parte,
organizacional”, e que a crítica e a teoria, até então, apresentavam parâmetros
muito limitados para assinalar essas diferenças, a definição do livro com
ilustração

parece

não

encontrar

correspondência

total

em

obras

contemporâneas, pois, como pontua Mattos (2017), o investimento no projeto
artístico-estético e na exploração de elementos paratextuais para a produção de
sentido no livro com ilustração é muito semelhante ao livro ilustrado. Desse
modo, esses dois tipos editoriais tornaram-se os mais difíceis de ser distinguidos
entre si, já que compartilham não só a mesma origem, mas também inúmeras
características formais.
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Os efeitos de sentidos nas duas edições de Meus dois pais (CARRASCO,
2010, 2017)
Em Meus dois pais (CARRASCO, 2010), o garoto Naldo é um narradorcontador que conta a sua própria história e também atua como o herói dela
(CHARAUDEAU, 2008). Ele inicia seu relato, afirmando que, apesar de ter ficado
triste com a separação de seus pais, sentia-se aliviado por não ter mais de vêlos brigando. O menino declara, ainda, que gostava muito de passar os fins de
semana com o pai, principalmente, depois da chegada de Celso, um amigo que
passou a morar com seu pai. Depois que Naldo foi morar com os dois, por causa
de uma mudança no emprego da mãe, Celso começou a participar ativamente
da vida do menino. Contudo, todo bem-estar acaba quando os amigos de Naldo
lhe revelam a homossexualidade de seu pai. A partir desse momento, a vida do
menino se transforma bruscamente. Contudo, com a proximidade do aniversário
do garoto, a mãe vai visitá-lo e acaba convencendo-o a aceitar o relacionamento
entre o pai e o namorado. A história termina com uma cena extremamente
patêmica em que Naldo oferece ao Celso uma fatia do bolo de aniversário que
ganhou dele de presente, e ainda declara, na frente de seus pais e de seus
amigos, que também o considera como seu pai.
A ilustração de capa nas duas edições de Meus dois pais (CARRASCO,
2010, 2017) sangra as margens da página e ambienta três indivíduos. Na
primeira edição, sob um fundo roxo, há o desenquadramento da imagem de um
menino centralizado, dando as mãos a duas pessoas, cujos rostos não estão
visíveis.

Figura 22: Capa da obra Meus dois pais (CARRASCO, 2010)
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Na segunda edição, entretanto, o fundo é azul claro, e há representação
de nuvens e grama. Um menino está brincando em um balanço, sendo
empurrado a quatro mãos, duas delas negras.

Figura 23: Capa da obra Meus dois pais (CARRASCO, 2017)

A relação entre o título e a ilustração nas duas edições causa um clima
de suspense, pois o leitor pode aventar a hipótese de que as figuras masculinas
sejam a do padrasto e a do pai do garoto. Nessa perspectiva, essa história seria,
então, sobre um menino que teria um pai biológico e um padrasto que,
convivendo diariamente com a criança, é reconhecido também como um pai. O
leitor pode cogitar ainda outros parentes para compor o par de pais de que trata
o título, como o avô ou um tio que sejam corresponsáveis pela criação da
criança. Acredita-se que a hipótese que contemple um casal de homens
homossexuais para ocupar o papel de pais do menino, embora possível, seja
mais difícil de ser pensada.
Meus dois pais (CARRASCO, 2010, 2017) é uma obra verbo-visual
classificada como livro com ilustração, já que a parte verbal que a constitui
parece reunir condições suficientes para transmitir por si só a história,
prescindindo das ilustrações que compõem as duas edições da obra.
Segundo Santaella (2012), a interdependência entre palavra e imagem é
uma das características essenciais que definem o livro ilustrado. No entanto,
essa característica parece não ser exclusividade desse gênero editorial, pois se
percebe que as ilustrações nas duas edições de Meus dois pais (CARRASCO,
2010, 2017) agregam sentidos à obra e parecem ter com ela um vínculo de
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complementaridade altamente enriquecedor que pode chegar, inclusive, a
interferir no próprio enredo. É o que ocorre na segunda edição, em que sentidos
não previstos na narrativa verbal são inseridos na obra a partir da descrição
visual de alguns personagens como sendo negros, nomeadamente: o namorado
do pai de Naldo, a professora do menino e alguns de seus colegas da escola.
Como não há menção a conflitos decorrentes desse fato na obra, a
caracterização mostrada apenas na ilustração sugere que ela tenha sido feita
posteriormente à narrativa verbal. Além disso, a sua posposição a primeira
edição sugere que a reponsabilidade pela inserção desse aspecto na obra possa
ser da ilustradora Ana Matsusaki.
Como a narrativa verbal não menciona o fato de Celso ser negro, pode
suceder que leitores da edição de 2017 não percebam ou não se importem com
essa característica, sendo esse último um sinal positivo de mudança na
sociedade. Por outro lado, essa caracterização, ainda que apresentada somente
pelo visual, pode conotar a abordagem de temas relacionados ao preconceito
racial contra pessoas negras, como o relacionamento amoroso entre brancos e
negros, inclusive entre pessoas homossexuais.
Para descrever a discussão entre o pai e a mãe de Naldo, nas duas
edições, usa-se uma metonímia bastante tangível ao imaginário sociodiscursivo
da criança: “Se ele falava ‘azul’, ela respondia ‘verde’”, em que as palavras azul
e verde estão no lugar dos enunciados divergentes produzidos pela mãe e pelo
pai de Naldo. Na ilustração da edição de 2010, o ilustrador também representou
essa divergência de um modo metonímico bastante evidente para a criança,
usando formas geométricas: enquanto quadrados e retângulos são atirados pela
boca da mãe, triângulos e círculos são lançados pela boca do pai. Desse modo,
percebe-se que a metáfora é representada de modo mais icônico e patêmico na
ilustração, pois os personagens estão inclinados, um defronte ao outro e sua
expressão facial é a de raiva.
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Figura 24: Carrasco, 2010, p. 4 - 5

Na edição de 2017, houve enxertos que ampliaram a descrição dessa
cena, resultando nas impressões de que Nikolajeva e Scott (2011) tratam acerca
da descrição, a saber: o aumento do tempo do discurso em relação ao da história
e o contorno do efeito de cena, de atmosfera, de detalhe. Além disso, houve a
omissão dos pronomes retos, que, embora não estivessem empregados em sua
função tradicional anafórica, serviam perfeitamente ao estilo de linguagem
informal (infantil), supostamente, pertencente ao narrador da obra.
1ª Edição

2ª Edição

É claro que fiquei chateado É claro que fiquei chateado quando (o) papai
quando o papai e a mamãe e (a) mamãe se separaram. Gostava de ter (o)
se separaram. Gostava de ter meu pai sempre por perto, mesmo quando ele
o meu pai sempre por perto, trabalhava à noite no computador, durante
mesmo

quando

trabalhava

à

noite

ele horas e horas. Mas de repente eles passaram
no a discutir de vez em quando. Depois ficou

computador, durante horas e mais frequente.
horas.

Mas

os

começaram a discutir.

dois Na maior parte das vezes, eu nem entendia o
motivo. Se ele falava “azul”, ela respondia

A maior parte das vezes, eu “verde”. Era chato ficar no meio sem saber o
nem entendia o motivo. Se que fazer.
ele

falava

“azul”,

ela Não demorou muito e já não havia mais

respondia “verde”. Era chato passeio a três: eu, meu pai e minha mãe.

1457

ficar no meio. O papai passou Quando a mamãe me levava para passear, o
a sair sozinho aos sábados. papai dizia que tinha trabalho para fazer.
Depois

também

aos Quando era o papai que me convidava para

domingos. Eu e a mamãe sair, a mamãe dizia que tinha muita coisa para
íamos para o apartamento da fazer e preferia ficar em casa.
vovó.

Eu

computador

ficava

no Nem sei quando foi que percebi que o papai

enquanto

as passou a sair sozinho aos sábados. Depois

duas falavam sem parar. também aos domingos. Eu e a mamãe íamos
Mesmo sem ouvir, eu sabia para o apartamento da vovó. Eu ficava no
qual era o assunto: o papai! computador enquanto as duas falavam sem
(CARRASCO, 2010, p. 4)

parar. Mesmo sem ouvir, eu sabia qual era o
assunto: o papai! (CARRASCO, 2017, p. 5 6)

A ilustração dessa cena na 2ª edição não guarda os mesmos elementos
representados na antecedente. A ilustradora parece ter optado por realçar o
distanciamento entre os pais de Naldo, simbolizando o abalo da relação,
inclusive, com o porta-retrato da família torto na parede.

Figura 25: Meus dois pais (CARRASCO, 2017, p. 4 - 5)
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As ilustrações das duas edições são menos informativas que o texto
(SANTAELLA, 2012), mas a representação do desentendimento entre o pai e a
mãe de Naldo é mais patêmica na primeira edição, já que, na edição de 2017, a
ilustradora não retratou um momento de conflito, mas a distância entre o casal.
Cardon, ilustrador da primeira edição, ainda aproveitou a metonímia visual
expressa pelos triângulos, círculos, quadrados e retângulos para representar o
menino pensando na discórdia dos pais. Dessa vez, coloridos em verde e azul,
em referência às falas dos pais, as formas geométricas pairam sobre a cabeça
de Naldo, que está distante das outras crianças, pensativo. No texto, no entanto,
lê-se que o menino pensava sobre a experiência de seus amigos que tinham
pais separados, sugerindo certa incongruência entre o que é mostrado na
ilustração e o que se lê no texto.

Figura 26: Carrasco, 2010, p. 6 - 7

Vale destacar o enquadramento dessa cena em plongée (LINDEN, 2011,
p.75) para expressar o distanciamento de Naldo em relação às crianças na
escola. Essa é uma técnica proveniente do cinema, mas bastante recorrente em
livros ilustrados contemporâneos.
Outra representação imagética que merece destaque na edição de 2010
é a cena em que o pai de Naldo e o Celso são vistos juntos na reunião de pais e
mestres. No texto, lê-se que os dois acompanhavam, atenciosamente, a vida
escolar do menino:
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Mas o papai e o Celso queriam saber de tudo o que acontecia comigo
na escola, então foram à reunião. Voltaram contentes porque os
professores haviam me elogiado. Depois que os dois foram vistos
juntos, os comentários aumentaram. (CARRASCO, 2010, p. 20).

A ilustração, por sua vez, sob um fundo escuro, traz a figura dos dois
homens debaixo de várias lentes de aumento sobrepostas. As lentes são a
representação visual metonímica do aumento dos comentários, entretanto,
curiosamente, elas não alteram a forma física dos personagens.

Figura 27: Carrasco, 2010, p.20

No ápice da intriga, no momento em que os amigos contam a Naldo que
seu pai é gay, na edição de 2010, as representações da reação do menino na
ilustração contribuem significativamente para o que se lê no texto. A recepção
da notícia é mostrada, primeiramente, por metáfora na ilustração e, só depois de
virada a página, a parcela verbal do texto descreve a sensação do menino.
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Figura 28: Carrasco, 2010, p.21

A ilustração mostra a cabeça do menino partindo-se em pedaços para
simbolizar o impacto daquela declaração na sua mente, entretanto, na página
seguinte, o menino relata ter se sentido como se estivesse no meio de um
terremoto.
A edição de 2017 mostra os colegas de Naldo apontando para ele, com
expressões faciais bem marcadas, sugerindo altivez, e o garoto acuado, como
em uma situação típica de bullying. Ao virar a página, Naldo aparece chorando
e caindo em um buraco negro, sob o olhar surpreso dos colegas.

Figura 5: Carrasco, 2017, p.25

Figura 6: Carrasco, 2017, p.26
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Na edição de 2017, há uma metáfora visual bastante expressiva para
representar

como

Naldo

ficou

atordoado

com

a

descoberta

da

homossexualidade do pai. O texto diz que o menino foi dormir, pensando em
tudo o que tinha ouvido e vivido por causa dessa situação. A ilustração concretiza
essa cena com um enorme roda moinho no lugar da cabeça do menino, em que
figuram as pessoas mais próximas a ele, dando relevo ao fato de o menino se
sentir confuso. Já a ilustração da edição de 2010 evoca um clima de tensão,
simbolizado pelo fundo vermelho, em que a representação das silhuetas do pai
de Naldo e do Celso parecem atemorizar o garoto.

Figura 7: Carrasco, 2017, p. 38 - 39

Figura 8: Carrasco, 2010, p. 32 - 33

As ilustrações das duas edições revelam a interpretação que os
ilustradores fizeram sobre o texto do escritor, embora não na mesma medida, já
que o ilustrador da primeira edição parece ter desfrutado de mais liberdade,
estabelecendo uma relação de complementaridade mais evidente que a
ilustração da segunda edição. Como uma pausa na narrativa (NIKOLAJEVA e
SCOTT, 2011), nas duas edições, a ilustração parece ser a continuidade da
narrativa em linguagem icônica, mostrando o ponto de vista interno do
protagonista (CHARAUDEAU, 2008).
Considerações Finais
A obra em questão, já em sua segunda edição, publicada, em 2017, por
uma editora diferente daquela que a lançou, recebendo ilustrações de outra
artista e alguns enxertos textuais do próprio escritor, imprime modificações no
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texto verbo-visual que contribuem para alterar o sentido da obra, seja ampliandoo, seja tornando-o mais condensado. No entanto, percebe-se que a mudança
das ilustrações é o que parece fazer da segunda edição uma obra totalmente
distinta da primeira. Esse fenômeno questiona a autonomia da parte verbal dos
livros com ilustração, já que esse tipo editorial poderia, a priori, prescindir de
ilustrações.
Meus dois pais (CARRASCO, 2010, 2017), intencionalmente, é
ambientada em recintos domésticos, entre filho e pais, recriando um universo
fictício altamente verossímil e patêmico o suficiente para comover o leitor criança
e fazê-lo confrontar as representações sociais estereotipadas e depreciativas,
consolidadas na sociedade contemporânea, com as representações que lhe são
propostas na obra. Além disso, a cobertura figurativa dada pelo conflito em que
Naldo e seu pai passam promove a sensibilização do leitor, permitindo a sua
projeção à narrativa (CHARAUDEAU, 2004) e a empatia com as personagens
da história. Com isso, o leitor pode experimentar os (dis)sabores da rejeição e
do preconceito, provados não só pelos personagens homossexuais, mas
também pelas pessoas mais próximas de si, e as narrativas podem alcançar a
finalidade que almejam.
No entanto, como se pode presumir, livros como esses ainda não são
selecionados para compor as listas de leituras escolares, seja por serem
julgados inadequados para as crianças, seja por serem considerados
desafiadores para os mediadores. Consequentemente, limita-se a possibilidade
de expressão e de conscientização, intrínseca à literatura, propícia para a
humanização os indivíduos.
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THE INVENTION OF HUGO CABRET: LITERATURA E CINEMA NA
COMPOSIÇÃO DA OBRA LITERÁRIA155
Diogo Berns156
(UFSC)
Este artigo tem o objetivo de apresentar o diálogo entre literatura e cinema
na composição da obra literária The Invention of Hugo Cabret, publicada em
2011, escrita e ilustrada pelo autor estadunidense Brian Selznick. Hugo possui
doze anos, vive sozinho, às escondidas, na Estação de trem, Montparnasse,
Paris, onde conhece Georges Méliès, um dos primeiros cineastas da história que
se acreditava estar morto. A narrativa é uma homenagem ao cinema, sobretudo
aos primórdios dessa arte. Ao se analisar a composição da obra literária de
Selznick, constata-se que a narrativa é formada pela intercalação entre palavras
e imagens (das 536 páginas, 318 são constituídas, a maior parte, de ilustrações,
em preto e branco, remetendo aos primeiros filmes). Essa intercalação entre
palavras e imagens na literatura foi denominada por Lund (2002) de ilustrações
antifonais, termo vindo de antífona, canto litúrgico, no rito romano, cantado de
forma alternada entre dois coros (GROVE, 1994). Em The Invention of Hugo
Cabret, observa-se que, em alguns trechos, as palavras descrevem os
ambientes e situações por meio de uma linguagem semelhante a um roteiro
cinematográfico, por exemplo, a escrita que remete ao contexto visual, muitas

155 "O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de
Financiamento 001”
156 Doutorando no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução da
Universidade Federal de Santa Catarina (Bolsista CAPES). É Mestre em Estudos
da Tradução e Bacharel em Cinema pela referida Instituição. Cursa a
Especialização em Música Litúrgica pelo UNISAL (Centro Universitário
Salesiano de São Paulo – Campus Pio XI). E-mail: diogo.cinestar@hotmail.com
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vezes, moldando o olhar do leitor como os enquadramentos cinematográficos e
diálogos majoritariamente concisos. A obra literária de Selznick expressa que a
literatura infantil, em alguns casos, incorpora múltiplas linguagens, formas de
escrita e combina outros materiais, como ilustrações na composição das
narrativas (BASEIO & CUNHA, 2012), sendo, portanto, que o aspecto da
materialidade dessas obras não pode ser ignorado (HUNT, 2010). Desse modo,
comprova-se o que Necyk (2007) teorizou acerca da interação entre palavras e
imagens na literatura infantil: são suscitadas múltiplas camadas de leitura pelo
diálogo dessas formas que gera outro envolvimento no leitor durante a leitura.
Palavras-chave: Hugo Cabret. Literatura. Cinema.
Introdução
The Invention of Hugo Cabret (A Invenção de Hugo Cabret no Brasil) é
uma obra literária escrita e ilustrada por Brian Selznick. Publicada em 2007, foi
comercializada como uma obra infantil pela Editora estadunidense Scholastic
Press. A narrativa de Selznick é apresentada em 536 páginas, sendo que 318
são imagens em preto e branco, a maior parte dela de ilustrações. A dinâmica
dessa apresentação é feita ao leitor pela alternância entre o texto escrito e o
imagético, o que torna o verbal e o visual indissociáveis para a construção de
sentidos (CORDEIRO & FERNANDES, 2016, p. 146). Palavras e imagens são
recursos pelo qual Selznick fez a composição do enredo, criando uma narrativa
antifonal, conceito ao ser apresentado neste artigo.
A narrativa é uma homenagem ao cinema, sobretudo aos primórdios da
cinematografia. The Invention of Hugo Cabret é uma híbrida graphic novel, pois
se vale de uma variedade de gêneros - livros ilustrados, histórias em quadrinhos,
filmes, fotografia, além da tradição narrativa ilustrada, familiar às novelas
gráficas (BROMLEY, 2014, p. 2). O diálogo com as demais artes evidencia o
meio eclético que a literatura infantil apresenta na composição das narrativas.
Esse diálogo, que aqui se dá destaque entre literatura e cinema, confere novas
sensações, interpretações, reflexões ao leitor diante do que lhe é apresentado.
A narrativa da obra literária The invention of Hugo Cabret
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A narrativa escrita e ilustrada por Brian Selznick apresenta o personagem
Hugo Cabret, um menino de doze anos, que mora sozinho, às escondidas na
estação de trem, Montparnasse, em Paris. O ano é 1931. Hugo foi levado ao
local pelo tio, Claude, após a morte do pai do menino. O pai era relojoeiro e
trabalhava meio expediente em um museu onde encontrou um autômato, robô
mecânico, utilizado em truques de mágica. Os dois estavam tentando consertálo, pois sabiam que os autômatos eram programados para escrever mensagens.
O pai do menino, porém, morreu durante um incêndio no museu. Hugo tirou dos
escombros o autômato e o levou para a Estação, acreditando que o pai tivesse
terminado, em segredo, o conserto antes de morrer e teria lhe deixado alguma
mensagem. Hugo passa, então, a tentar consertá-lo, roubando pequenas peças
de brinquedos na loja de Georges Méliès. O vendedor apanha Hugo roubando e
o obriga a trabalhar para pagar pelo que roubou. Hugo conhece Isabelle, também
de doze anos, que mora com Méliès. Hugo e Isabelle consertam o autômato que
desenha uma imagem do filme Le Voyage dans la Lune (Viagem à Lua),
produzido por Méliès em 1902. A imagem os leva a descobrir que Méliès foi um
dos primeiros cineastas da história que, após o declínio da carreira, passou a
trabalhar na Estação para sobreviver.
Figura 1 – Ilustração do filme Le Voyage dans la Lune (Viagem à Lua),
de 1902, de Georges Méliès, desenhada pelo autômato

Fonte: Obra literária The Invention of Hugo Cabret
(SELZNICK, 2007, p. 252-253)
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A narrativa da obra literária The Invention of Hugo Cabret é dividida em
duas partes. A primeira compreende as 256 páginas iniciais: 12 capítulos que
apresentam os personagens, os locais em que a narrativa se passa, conflitos,
bem como as ações que resultam desses conflitos. A finalização da primeira
parte ocorre quando o autômato faz o referido desenho. A segunda parte possui
o mesmo número de capítulos que a primeira, e apresenta, em 280 páginas, o
enfoque na busca dos personagens Hugo e Isabelle em descobrir qual a ligação
do autômato e do desenho com Georges Méliès. Por fim, Méliès é aclamado pelo
público e pela crítica cinematográfica; Hugo passa a morar com ele e Isabelle.
A obra literária de Selznick expressa que a literatura infantil, em alguns
casos, incorpora múltiplas linguagens, formas de escrita e combina outros
materiais, como ilustrações na composição das narrativas (BASEIO & CUNHA,
2012). A narrativa de Selznick, por exemplo, é apresentada ao leitor por meio de
palavras e imagens. Através delas, Selznick homenageia o cinema,
especialmente os primórdios da arte cinematográfica. As palavras descrevem a
narrativa, muitas vezes de forma visual, como um roteiro cinematográfico. Ela é
parte integrante dessa homenagem ao cinema, evidenciando a cinematografia
como o berço da narrativa.
A escrita, de modo geral, obedece às normas da língua, às leis
gramaticais e sintáticas, limitando-se a alguns sinais gráficos, como o
exclamação e o reticências, para expressar a mensagem, podendo convencer,
persuadir e encantar o leitor mesmo que a obra tenha chegado às mãos dele
séculos depois de ter sido escrita (KADOTA, 2009, p. 47). As palavras revelam
fatos e situações, conduzem o leitor a adentrar no universo dos personagens.
Elas instigam a imaginação, abrindo portas e janelas que expandem a interação
do leitor com a obra. Elas têm o poder de captar a atenção, de envolvê-lo
emocionalmente ao conectar-se a lembranças, fatos importantes da vida dele.
As palavras despertam sensações que estão no íntimo do leitor, estimulam
reflexões acerca da história, da sociedade e temas ligados a ela.
Em The Invention of Hugo Cabret, os diálogos dão a sensação de o leitor
visualizar os intertítulos utilizados nos filmes chamados de silenciosos dos
primeiros anos do cinema. Eles mostravam as falas dos personagens e
indicavam alguma passagem de tempo ou descrição de cena. As descrições dos
cenários, por exemplo, e os diálogos curtos, assim como a maioria das frases e
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parágrafos, conferem agilidade à narrativa (SANTOS, 2010, p. 6). O ritmo da
escrita também envolve o leitor ao enredo, pois é possível sentir que está imerso
na atmosfera da narrativa, no universo dos personagens, na busca de Hugo por
consertar o autômato e depois em descobrir a ligação do autômato e o desenho
com Méliès. O ritmo pode condicionar a experiência de leitura, moldando a
percepção do leitor durante o ato da leitura.
[…] Hugo hadn’t thought of that. “I don’t know,” he said. “I just knew
your key would fit when I saw it.”
“So you stole it”, said Isabelle.
“I didn’t know how else to get it,” Hugo said.
“You could have asked.”
Isabelle wiped her hair away from her face with her one free hand.
“What happens when you wind it up?” she asked.
“I don’t know. I’ve never had the key before.”
“Well, don’t just sit there,” she said to him. “Turn it.”
“No,” said Hugo.
“What do you mean, no?”
“I… I want to be by myself when I turn it.”157 (SELZNICK, 2007, p. 236
– 237)

157 Minha Tradução (M. T): [...] Hugo não havia pensado naquilo. “Não sei,” ele disse. “Quando vi sua
chave foi que percebi que ela se encaixaria”.
“Foi por causa disso que você a roubou,” disse Isabelle.
“Não imaginava como fazer de outra forma”, Hugo disse.
“Você poderia ter pedido.”
Isabelle passou no cabelo a mão que estava livre para afastá-lo da face. “O que acontece quando você dá
corda?” perguntou ela.
“Eu não sei. Nunca tive a chave antes.”
“Então, não fique aí sentado”, ela disse para ele. “Gire a chave”.
“Não,” disse Hugo.
“Por que não?”

“Eu... eu quero estar sozinho quando girar a chave”
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A escrita requer uma construção minuciosa na escolha das palavras, por
vezes na métrica, na entonação, pensando na dicção de como esses
personagens falariam para conceber o ritmo narrativo. As palavras também
descrevem os ambientes, moldando o olhar do leitor como os enquadramentos
fazem nos filmes. Elas os apresentam com detalhes, situando-o no contexto
dramático.
Ao ler The Invention of Hugo Cabret e ser impactado pelas imagens,
Martin Scorsese percebeu que a narrativa literária havia sido escrita para
crianças, que era um tributo ao cinema, apresentando potencial para ser
adaptada ao cinema (SCORSESE, 2011, 07” – 17”), além de tocar no que
chamou de obsessão pelas imagens pelo fato de elas o conectarem psicológica
emocionalmente a fatos da vida dele (SELZNICK, 2011, p. 31). As imagens, em
diálogo com as palavras foram recursos pelos quais Selznick homenageou o
cinema. Elas foram sistemas pela qual a narrativa foi apresentada ao leitor.
As imagens, em preto e branco, remetem aos primórdios do cinema, em
que as referidas cores não eram apenas a estética, mas também a delimitação
técnica daquele momento. As imagens descortinam para o leitor momentos da
história do cinema, bem como o estimulam a ler, em alguns trechos, utilizando,
prioritariamente, as ilustrações (CORDEIRO & FERNANDES, 2016, p. 157). Elas
o conduzem àquele período, evidenciando produções fílmicas, mas também a
tristeza e a dor de alguns personagens sobre o impacto da Primeira Guerra
Mundial, como Méliès, obrigado a trabalhar em uma loja de brinquedos para
sobreviver.
As imagens na obra literária The Invention of Hugo Cabret estão
distribuídas da seguinte forma:
•

284 páginas de ilustrações de Brian Selznick;

•

18 páginas de fotos de arquivos (mais precisamente, de frames de
filmes);

•

14 páginas de desenhos do cineasta francês Georges Méliès
(Marie-George-Jean-Méliès), nascido em 8 de dezembro de 1861
e falecido em 21 de janeiro de 1938;

•

2 páginas de uma foto de arquivo de um acidente de trem ocorrido
na Estação de Montparnasse, na França, em 22 de outubro de
1895.
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Quadro 1 – Exemplos de imagens na obra The Invention of Hugo Cabret: acima,
à esquerda ilustração de Hugo e Isabelle; à direita, frame do filme Le Voyage
dans la Lune (Viagem à Lua), de 1902, dirigido por Georges Méliès; abaixo, à
esquerda, desenho de Georges Méliès baseado em L’Homme `a la tête em
caoutchouc (O Homem com a cabeça de Borracha), de 1901; à direita, acidente
de trem na Estação Montparnasse.

Fonte: Elaborado pelo autor deste artigo com base na obra literária The Invention of Hugo Cabret
(SELZNICK, 2007, p. 372 – 373; 352 – 353; p. 286 – 287; 382 – 383)

As imagens, especialmente as ilustrações, estão intercaladas com as
palavras ao longo da obra. Em determinados trechos a narrativa é apresentada
em páginas com palavras; em outras, em páginas com imagens. Cada imagem
ocupa duas páginas. A referida interação em The Invention of Hugo Cabret pode
ser exemplificada pelo seguinte exemplo:
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Quadro 2 – Intercalação entre Palavras e Imagens em The Invention of
Hugo Cabret, de Brian Selznick
Hugo looked at the Picture, but then Isabelle said,
“Quick, the manager is coming.”
She and Hugo hurried from the lobby into the theater,
sank down into the soft red-velvet seats in the black row,
and waited for the movie to start158.

158 M.T: “Hugo olhou para o cartaz e, então, Isabelle disse: ‘Rápido! O gerente!’
Ela e Hugo saíram correndo do saguão para a sala de cinema num piscar de
olhos, sentaram-se naquelas cadeiras vermelhas de veludo tão confortáveis que
haviam no fundo e esperaram o filme começar”.
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“The blank white screen reminded Hugo of a brand-new piece of paper,
and he loved the wonderful whirring sound from the projector
that filled the theater159”.
Fonte: Elaborado pelo autor deste artigo com base no livro The Invention of Hugo Cabret
(SELZNICK, 2007, p. 193 - 202)

Para o teórico Lund (2012, p. 175), essa intercalação na literatura, que aqui
foi denominada também por diálogo entre palavras e imagens, constitui uma
canção antifonal. O termo antifonal é apresentado pela Enciclopedia de la
Musica (HOWELER, 1978, p. 18) como uma música executada por um coro
alternado; o Dicionário de Música Grove (GROVE, 1994, p. 33) o apresenta como
um termo que descreve obras ou a maneira de executá-las (em “antifonia”), em
que é dividido em dois ou mais grupos distintos, executados alternados e juntos.
O referido termo está relacionado à palavra antífona, oriunda da palavra grega
anti-foné: som ou canto contrário, algo que se responde (ALDAZÁBAL, 2002. p.
36), uma canção executada em celebrações judaico-cristãs em adoração ao
Transcendente.
No campo das artes, Selznick valeu-se da mesma dinâmica do canto
antifonal para prestar uma homenagem ao cinema, elevando-o ao patamar de
lugar de onde vem os sonhos. Ao invés de apresentar dois coros intercalando
uma canção, esta é expressa na materialidade da obra The Invention of Hugo
Cabret. O teórico Hunt (2010. p. 107) enfatiza que a materialidade nas obras da
literatura infantil é um aspecto que não pode ser ignorado. A narrativa não é
apresentada somente pela escrita – que possui um estilo; uma determinada
linguagem - culta, científica, regional; a fonte; o tamanho, mas em cada detalhe
que a compõe, como as ilustrações, o papel utilizado para a impressão, cores,
decorações, estilo da capa. A estética desse material tem sido uma das razões

159 M. T: “Aquela tela branca, ainda sem imagens, lembrou Hugo de um papel
novinho em folha, e ele estava encantado pelo maravilhoso som do projetor que
ecoava pela sala”.
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de atrair a atenção dos leitores, que, em muitos casos, não são o público-alvo,
neste caso, o infantil.
Em The Invention of Hugo Cabret, a intercalação entre palavras e imagens
é uma introdução à arte, à literatura, à cultura, ao cinema. A interação entre
palavras e imagens gera múltiplas camadas de leitura (NECYK, 2007, p. 31). A
obra literária estimula o leitor a contemplar o passado, a refletir acerca das
metáforas nas imagens e palavras, a construir a narrativa pela dinâmica da
intercalação entre elas. Os livros ilustrados podem desenvolver no leitor
distinções entre o ato de ler palavras e o de ler imagens, orquestrando o
movimento dos olhos (HUNT, 2010, p. 234). A leitura de ambos os recursos faz
com que se tenha momentos distintos de “experimentar”, “degustar” e digerir a
narrativa.
Para o teórico Peter Hunt (2010, p. 43), a literatura infantil apresenta os
textos mais interessantes e experimentais no uso de técnicas de multimídias,
combinando palavra, imagem, forma e som. Essa combinação de elementos
potencializa a narrativa dramaticamente, pois a presença e interação entre eles
suscita emoções. Além disso, explora sentimentos e sensações como os medos,
ansiedades, angústias (MEDEIROS, 2011, p. 68). Não é de esperar que tal
interação desperte o anseio de cineastas e também de outros campos por
realizar adaptações dessas narrativas.
O processo de adaptação que consolidou a literatura infantil
permanece de alguma forma presente em algumas produções atuais.
Embora existam adaptações de narrativas adultas para livros infantis,
como, por exemplo, a Bíblia para Crianças, na atualidade os processos
de adaptação se dão mais no sentido transmidiático. Ou seja, a mesma
história será produzida como livro infantil e posteriormente como
cinema, como o livro O Menino Maluquinho, de Ziraldo. Entre cinema,
teatro, história em quadrinhos, games, aplicativos web, livros
multimídias e livros impressos no suporte de papel, existe uma
reprodução de narrativas, o que visa naturalmente à exponenciação
dos lucros. O livro infantil cuja série editorial constitui o maior sucesso
da última década – Harry Potter –, ao ser adaptado para o cinema,
conseguiu potencializar o consumo, pois seu enredo, além de bem
servir à criança, também agrada ao adulto. (NECYK, 2007, p. 25)
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Dessa forma, percebe-se que personagens de narrativas da literatura infantil,
muitas vezes, passam a ser explorados financeiramente, sendo comercializados como
bichos de pelúcia, fantoches, chaveiros, bijuterias. Eles são estampados em camisetas,
bonés, mochilas e demais materiais escolares. As narrativas são incorporadas também a
outras mídias, como CDs com trilhas sonoras, DVDS, Blu-rays e games. No entanto,
essas derivações não visam apenas o consumo por parte das crianças, mas também dos
adultos, que, em muitos casos, possuem alguma apreciação pela narrativa literária ou que
se sentem atraídos por consumir esses produtos.
No caso da obra literária The Invention of Hugo Cabret, além da adaptação para
o cinema, foram publicados o roteiro do filme, intitulado The Shoting Script Hugo, escrito
por John Logan, com o prefácio de Brian Selznick; e um livro de entrevistas acerca dos
bastidores da produção fílmica com imagens da equipe, dados de pesquisas e ilustrações
que haviam na obra literária. Este recebeu o título The Hugo Movie Companion: a behind
the scenes look at how a beloved book became a major motion Picture e foi escrito pelo
autor da obra literária, que a iniciou expondo como surgiu a ideia de escrever The
Invention of Hugo Cabret.
Desse forma, não se demonstra apenas o apelo comercial, mas também o potencial
das narrativas infantis de serem contadas em outras plataformas e de outros modos. É esse
meio eclético da literatura infantil que possibilita que as narrativas sejam apresentadas
em outros signos. O diálogo entre palavras e imagens em The Invention of Hugo Cabret
evidencia as possibilidades criativas na composição de um enredo. Elas foram essenciais
para a homenagem que Brian Selznick orquestrou ao cinema por meio da intercalação das
formas utilizadas na obra literária.
Considerações finais
A literatura infantil está em constante mudança. Os autores, cada vez
mais, incorporam novos elementos às narrativas. The Invention of Hugo Cabret
exemplifica

que

a

literatura

infantil

é

um

espaço

para

reflexões,

experimentações, constituindo-se em um vasto campo aberto a possibilidades
criativas. A variedade de elementos e formas na construção da narrativa chama
a atenção do leitor para um universo ficcional vinculado, por vezes, à fantasia
que estimula a criatividade, a percepção para com o mundo ao redor dele. A
escrita o faz adentrar nesse universo, com as sutilezas das palavras; as
interjeições; os símbolos e expressões que evocam a percepção auditiva.
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The Invention of Hugo Cabret é uma alegoria para a imaginação e o
aprendizado acerca da história do cinema. A obra literária de Selznick demonstra
que a literatura infantil, em muitos casos, é um meio eclético ao apresentar
imagens, fazer referência ao cinema, conter uma linguagem simples capaz de
ser entendida pelas crianças e adultos. A estética da obra literária, bastante
visual, marcada pelo o que aqui se denominou antifonal, evidencia o potencial
narrativo capaz de ser explorado em outras mídias.
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A TRADUÇÃO DE LITERATURA INFANTIL E JUVENIL PARA LÍNGUA
BRASILEIRA DE SINAIS
Neiva de Aquino Albres
(UFSC)
Francine Anastácio da Rocha
(UFSC)
Introdução
Este trabalho tem por objetivo apresentar o levantamento de literatura infantil
produzida em Libras, seja obra original ou traduzida. Com a popularização dos
computadores e celulares, da criação de softwares e aplicativos, as pessoas
comuns tiveram mais acesso à tecnologia podendo fazer uso dela e o suporte
material em vídeo adequa-se a exposição em língua de sinais. Assim, o registro
da Libras por meio de vídeo e a produção materiais instrucionais se tornaram
mais comuns na educação de surdos (SARUTA; ALBRES, 2013).
Na tecnologia digital aconteceram várias revoluções, a primeira foi a escrita,
a segunda foi a invenção do livro, a terceira revolução foi a criação da imprensa.
Essas mudanças tecnológicas levam à mudança dos textos escritos que hoje em
dia são textos multimodais favorecendo multiletramentos porque compõem-se
de som, imagens e personagens animados (SANTAELLA, 2012).
Com a ampliação da tecnologia vem se tornando possível o uso de
diversos recursos por meio dela, somam-se a tal benefício quando se utiliza de
textos multimodais para a educação dos surdos.
Referencial teórico
A multimodalidade é realizada nos diferentes gêneros textuais usados na
escola, podemos citar os materiais impressos ou em vídeo que tenham
elementos como imagem, escrita, som, música, linhas, cores, tamanho, ângulos,
entonação, ritmos, efeitos visuais, melodia todos esses elementos juntos formam
o modo multimodal, mas para isso acontecer precisa ter a junção de outros
modos para criar sentidos, todos esses modos contribuem para a construção de
significado.
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Nessa perspectiva entende-se que a comunicação e a representação
envolvem mais que a língua, propondo conceitos, métodos, perspectivas de
aspectos visuais, corporais, auditivos, interação e a relação com o ser humano
tudo isso usando a fala, os gestos, a escrita, os recursos visuais, entre outros
(DIONÍSIO, 2014).
A linguagem verbal, tradicionalmente (linguística), refere-se à língua,
enquanto sistema linguístico. A libras é verbal, por mais que não seja produzida
oralmente ela é produzida por gestos visualmente, pois usa expressões visuais
como a postura corporal, as expressões faciais e o olhar. Libras é uma língua,
um sistema abstrato de regras que possui uma gramática própria como indica a
lei de Libras. Libras não deve ser classificada como um sistema não-verbal
(BRASIL, 2002).
A língua falada é a mais natural para as pessoas ouvintes, aprendemos a
falar imitando o que ouvimos, é espontânea, imediata, repetitiva e redundante,
usa-se

dos

recursos

extralinguísticos,

como gestos, expressões

faciais, entonação, postura, que facilita a disseminação de ideias, emoções e
possibilita refazer a mensagem, caso esta não seja assimilada ou bem
interpretada. A linguagem escrita para ser aprendida exige treinamento,
memorização e exercício, não é apenas a reprodução da língua falada
(FERRAZ, 2008). A língua escrita, por sua vez, só é aprendida depois que
dominamos a língua falada, ao longo do tempo permanece o registro da língua
escrita, a linguagem escrita é mais valorizada na escola, as crianças vão à escola
para aprender a falar, e quando precisamos ir para determinado lugar, tudo é
informado através da palavra escrita e isso faz com que ela seja um tipo de
linguagem extremamente valorizada, o verbal escrito. Segundo Dionísio:
Os gêneros orais e escritos se constituem em fenômenos multimodais,
porque, quando falamos ou escrevemos um texto, usamos pelo menos
dois modos de representação: “palavras e gestos, palavras e
entonações, palavras e imagens, palavras e tipográficas, palavras e
sorrisos, palavras e animações, etc. (DIONÍSIO, 2005, p.161-162).

Por fim, temos a linguagem híbrida ou mista que é uma mescla de tipos
de textos e gêneros textuais. Estes textos são encontrados em diferentes
ocasiões.
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Antigamente as pessoas tinham textos exclusivamente escritos, hoje com
a tecnologia, temos muitas imagens, mais recursos multimodais associadas ao
texto escrito. Um bom exemplo aonde podemos encontrar gêneros textuais são
as charges, quadrinhos, tirinhas, poesias, entre outros. A linguagem híbrida é
uma mistura de linguagem verbal e não-verbal.
Na contação de histórias, seja oralmente ou sinalizadas, ocorre
comunicação face a face, pois descreve-se o personagem, a situação, já em uma
conversa com outras pessoas partilhamos as novidades, além de mantermos
sempre o contato ocular e adaptarmos a nosso tom de voz com aquela pessoa,
os gestos também costumam aparecer nas conversas. Durante essa
comunicação, a multimodalidade está presente, pois usamos os tablets,
computadores, smartphones para fazer apontamentos ou apresentar qualquer
elemento seja ele um texto, fotos, vídeos, assim explorando os recursos visuais
mesmo que estando frente a frente com seu interlocutor (SILVA, 2014).
Nota-se que há uma diferença com relação aos materiais indicados para
cada idade, tal fato pode ser evidenciado nas preferências por cada nível de
compreensão de mundo. No ensino fundamental, os livros que contém histórias
pequenas e recheadas de figuras são os preferidos. Com o crescimento, essas
leituras acabam seguindo um padrão mais formal e cultural que pode ser
observado entre os jovens do ensino médio. As crônicas jornalísticas são as
preferidas dos adultos. O fato é que a tecnologia movimentou o mundo da leitura.
O acesso a livros, documentos e tudo que contém cunho informativo contribuiu
para o interesse pela leitura.
A evolução de livros e a nova era da tecnologia trouxe a exploração da
linguagem hibrida, ou seja, a multimodalidade, que está embutida na escrita
juntamente com as imagens, sendo essas duas modalidades denotadas nos
textos. A multimodalidade exibi o visual e o verbal juntos, pois, esses elementos
dificilmente encontram-se separados nos textos atuais. Os textos multimodais
são de linguagem verbal escrita e visual e os textos com elementos alfabéticos
e imagéticos (jornais, histórias em quadrinhos, gibis, entre outros) são aqueles
mais recorrentes, pois, estes possuem a junção de letras, palavras, frases, fotos,
imagens e figuras.
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A maioria desses estudos enfoca a linguagem visual, ou seja, as
imagens, que são uma presença marcante em materiais didáticos. De
fato, uma tendência atual nos materiais didáticos de língua materna e
estrangeira é a presença de fotos, desenhos, cores, fontes diversas, e
outros elementos visuais. Podem-se fazer duas observações sobre as
imagens nos livros didáticos atuais. Uma é que as imagens têm, às
vezes, traços peculiares devido às adaptações para o fim pedagógico,
um processo chamado também de didatização. A outra é que,
retomando o que foi dito anteriormente, as imagens refletem a
visualidade

que

permeia

as

nossas

atividades

acadêmicas,

profissionais e sociais na vida contemporânea. Nesse respeito, as
imagens estão imbricadas nos significados das nossas atividades
sociais, tendo inclusive um papel forte na construção dos valores e das
crenças em nossa “cultura visual” (STURKEN, CARTWRIGHT, 2001,
p. 1).

Estão presentes nos livros didáticos textos multimodais, que não é
composto somente pela escrita, mas sim por uma série de outros elementos
como a formatação, o tipo de fonte, tabelas, gráficos. Já a imagem ou figuras
dispõem do papel de chamar a atenção, pois apresentam a posição corporal,
gestos, direção do olhar, tamanho, enquadramento, entre outros. A importância
de analisar o livro em português é uma missão incipiente ainda, além disso, a
escolha feita pelo tradutor contém um embasamento na multimodalidade e na
teoria dos espaços mentais (ALBRES, 2012). É muito importante observar como
as pessoas que produzem ou recebem os textos multimodais, compreendem e
leem as formas simbólicas que compõem estes textos.
A multimodalidade encontra-se, portanto, nas múltiplas linguagens que
utilizamos em situações de comunicação. Quando falamos, por
exemplo, utilizamos, além da fala, gestos, movimentos corporais,
entoações, etc. que vão ajudar a construir o sentido do texto que
estamos elaborando. Na escrita, a multimodalidade ocorre quando
temos o texto escrito incorporado a uma imagem ou outra linguagem
visual, como desenhos, fotografias, gráficos, cores, etc. (PINTO, 2007,
p.2).

Considera-se que quando o material é traduzido, o corpo do tradutor faz
parte do novo material multimodal, pois ele estará coadunando o verbal e o
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visual. A autora diz que existem estratégias para serem pensadas neste
processo de tradução. A tradução de livros de literatura infanto-juvenil, por
exemplo, requer a criação dos enquadres de espaço, de motivação pelas
ilustrações, das tomadas de notas, dos gestos, do fluxo dos sinais, entre outros
elementos. Tudo isso faz parte da multimodalidade em material traduzido
(ALBRES, 2014).
Assim, as novas tecnologias trouxeram a multimodalidade, considerando
que desenvolvem recursos semióticos, temos como exemplo web site, charges,
infográficos, CD-ROM, desenhos, fotografias, vídeolivro, textos escritos, orais,
entonações, entre outros elementos, estes gêneros textuais estão ligados a
multimodalidade.
A leitura de textos multimodais não se dá apenas pelo texto verbal, mas
também pelo texto não verbal, com as cores, as ilustrações, e outros elementos
presentes no material. Os textos multimodais ativam a cognição das pessoas,
uma vez que precisasse redescobrir os sentidos que estão em cada texto. O
leitor precisa aprender a ler as palavras, imagens e sons presentes no texto, ao
mesmo tempo exigindo assim certa aprendizagem multimodal.
Metodologia
Inicialmente, realizou-se um levantamento histórias de literatura infantil
vinculados a diferentes editoras com tradutores surdos atores ou ouvintes na
equipe de tradução e de vídeos de literatura infantil em língua de sinais na
plataforma Youtube.
A partir do estudo bibliométrico e usando a técnica de sowbolling de teses
e dissertações sobre Literatura surda, compilamos mais 43 trabalhos de
literatura em Libras. Analisamos a multimodalidade na construção do livro digital.
Análise dos dados
É notório saber a relevância em exibirem-se as produções dos livros de
literatura infanto-juvenil traduzidas para Libras existentes no Brasil, haja vista a
abrangência em que estas traduções podem ser utilizadas nas mais demasiadas
formas de ensino e comunicação. A Editora Arara Azul fomenta a elaboração de
materiais didáticos, tais como: livros acadêmicos, livros infanto-juvenil, e-books,
produções audiovisuais. A seguir, apresentamos algumas de suas publicações
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com tradução para Libras com a ilustração da capa: Alice no país das maravilhas
(figura 1); As estrelas de natal (figura 2); Primeiros diálogos em Libras; Peter Pan
(figura 3). Há também vários outros materiais traduzidos, como: O cortiço;
Pinóquio; Casa da Vara; Aladim; O velho da horta; A ilha do tesouro;; Iracema;
O Alienista; Missa do galo; Relógio de ouro; A cartomante; Primeiros sinais em
Libras; Dom quixote; João e Maria; O soldadinho de chumbo; Uma aventura do
Saci Pererê; O gato de botas; Fábulas.
Figura

1

–

Capa

do Figura

2

–

Capa

do Figura

3

–

Capa

do

CD/DVD de uma literatura CD/DVD de uma literatura CD/DVD de uma literatura
infanto-juvenil

com infanto-juvenil

com infanto-juvenil

com

tradução para Libras - Alice tradução para Libras – As tradução para Libras –
para crianças

Estrelas de Natal

Peter Pan

Fonte:

Fonte

Fonte:

http://editora-arara-

:http://editora-arara-

http://editora-arara-

azul.com.br/site/produtos/3 azul.com.br/site/produtos/3 azul.com.br/site/produtos/3
Tabela 1: Publicações com tradução para Libras

Há outras editoras, como a LSB criada pelos professores Luiz Carlos
Freitas (ouvinte) e Nelson Pimenta (surdo) que comercializam materiais didáticos
e literários em Libras tendo como exemplo 6 fábulas (figura 4), uma poesia e 2
literaturas: 1. A lebre e a tartaruga; 2. O sapo e o boi; 3. O lobo e a cegonha; 4.
A reunião geral dos ratos; 5. O leão apaixonado; 6. A queixa do pavão; Poesia:
Árvore de Natal (figura 5); Literatura em LSB e As aventuras de Pinóquio em
LSB (figura 6).
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Figura 4 – Capa do livro Figura 5 – Capa do livro Figura 6 – Capa do livro
digital

CD/DVD

em digital

CD/DVD

em digital

CD/DVD

em

Libras – 6 fábulas de Libras – Poesia: Árvore Libras – Aventuras de
Esopo

de Natal

Pinóquio

Fonte:

Fonte:

Fonte:

http://www.lsbvideo.com http://www.lsbvideo.com

http://www.lsbvideo.com

.br/

.br/

.br/

Tabela 2: Publicações com tradução para Libras

Outros livros infantis são da editora brinque-book, voltada para o público
ouvinte, mas tem dois livros com tradução para Libras. Os livros traduzidos são:
O homem que amava caixa (figura 7) e Guilherme Augusto Araújo Fernandes
(figura 8).

Figura 7 – Capa do livro infantil Figura 8 – Capa do livro infantil
com tradução em Libras – O com
Homem que Amava Caixas

tradução

Guilherme

em

Augusto

Libras

–

Araújo

Fernandes
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Fonte:

Fonte:

https://www.brinquebook.com.br/o- https://www.brinquebook.com.br/
homem-que-amava-caixas.html

titulos/index/busca/?q=guilherme
Tabela 3: Publicações com tradução para Libras

Além das editoras citadas, existe também a Universidade Luterana do Brasil
- ULBRA que abarca vários temas e livros infantis atendendo a todos os públicos
inclusive o público surdo com seus livros: Patinho Surdo; O feijãozinho surdo;
Cinderela Surda (figura 9); Rapunzel Surda (figura 10); Adão e Eva surdos.
Todos estes livros são com histórias e ilustrações em Libras. Autoras como
Cláudia Alquati Bisol que produziu o Tibi e Joca (figura 11).
Figura 9 – Capa do livro Figura 10 – Capa do livro Figura 11 – Capa do
infantil

em

Libras

Cinderela Surda

– infantil

em

Libras

Rapunzel Surda

– livro infantil em Libras
– Tibi e Joca uma
história

de

dois

mundos
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Fonte:

Fonte:

Fonte:

http://www.editoraulbra.c

http://www.editoraulbra.c

http://maesamigas.co

om.br/

om.br/

m.br/wp-

index.php?menu=pesqui

index.php?menu=pesqui

content/uploads/2013/

sa_outros_

sa_outros_

09/capa-tibi.jpg

secoes&tipo_produto=1&

secoes&tipo_produto=1&

secao=1

secao=1
Tabela 4: Publicações com tradução para Libras

Carmem Oliveira e Jaqueline Boldo produziu A Cigarra e a Formiga (figura
12). Por sua vez, a autora Márcia Honora tem várias coleções de livros com
interpretação em Libras como, Contos e Lendas Africanas; Ciranda da
diversidade; Ciranda das diferenças 1 e 2; Africanidades; Ciranda da inclusão;
Fono na escola (figura 13); Pedagógica contos clássicos; Contos clássicos em
Libras (figura 14).
Figura 12 – Capa do livro Figura 13 – Capa da Figura 14 – Capa da
infantil em Libras – A coleção dos livros junto coleção
cigarra

surda

e

as com

formigas

os

dos

livros

CD/DVD infantis em Libras –

infantis em Libras – Contos Clássicos em
Fono na Escola

Libras

Fonte:

Fonte:

Fonte:

http://www.libras.ufsc.br/c

http://www.marciahonor http://www.marciahonor

olecaoLetrasLibras/

a.com.br/loja.html

a.com.br/loja.html

eixoFormacaoPedagogic
o/metodologiaDe
EnsinoEmLiteraturaVisual
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/assets/622/
TextoBase_MLS_2011.p
df
Tabela 5: Publicações com tradução para Libras

Conforme mencionado anteriormente, existem vários livros infantojuvenis com tradução para Libras, além destes existem também os livros
didáticos para as disciplinas curriculares produzidos pela editora Arara Azul com
várias coleções diferentes como apresentaremos no próximo tópico.
Conclusão
A partir da apresentação dessa literatura, foi possível compreender
melhor a produção de uma literatura visual, além de compreendê-la como apoio
na construção de uma educação bilíngue (Libras e português). Constatamos que
os tradutores surdos em frente à câmera, vestem-se de personagens, atuam
como atores, inclusive com figurinos, centralizados no material e compondo o
projeto editorial híbrido e multisemiótico dos videolivros. Os tradutores, atores ou
contadores encenam as histórias por meio da sinalização em Libras, da
corporificação de elementos imagéticos e atuação performática baseadas em
releituras e adaptações.
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TEXTO E IMAGEM NAS PAISAGENS CONSTITUÍDAS NA OBRA “UMA
ESCURIDÃO BONITA”, DE ONDJAKI
Sandra Fonseca Pinto
(UPF)160
Carlete Maria Thomé
(UPF)161
Resumo
Esta investigação tem o objetivo de analisar como a relação entre texto e
ilustrações constituem as paisagens, na perspectiva do leitor, na obra “Uma
escuridão bonita”, do autor angolano Ondjaki. A literatura infantil é essencial para
despertar a imaginação e a criatividade, desenvolver habilidades e aprimorar a
escrita das crianças, pois toda narrativa quer comunicar algo ao leitor e as
ilustrações contribuem para uma melhor compreensão da história narrada. Além
disso, a criança se projeta para dentro da história, identificando-se com os
personagens e com as situações, em uma experiência única de envolvimento
entre leitor e livro, na qual as paisagens contribuem significativamente. Portanto,
para atingir o objetivo traçado, esta pesquisa tem o aporte teórico de Collot
(2004, 2013, 2014), sobre os estudos de paisagem, Barthes (2013), Hunt (2010),
Nikolajeva (2011), Van der Linder (2011), Camargo (1995) e Aguiar (2004), sobre
a literatura infantil, texto verbal e não verbal e ilustrações. Os resultados apontam
para paisagens constituídas entre texto e imagem, por meio da percepção do
leitor, o qual experiencia um envolvimento e compreensão da história muito mais
profundos, pois, a cada paisagem da narrativa, há a identificação do leitor, em
um processo intersubjetivo de leitura.

160 Doutoranda – PPGL (Programa de Pós-Graduação em Letras) – UPF/Passo Fundo-RS,
E-mail: sandrafonsecalit@gmail.com
161 Doutoranda – PPGL (Programa de Pós-Graduação em Letras) – UPF/Passo Fundo-RS,
E-mail: carletethome@gmail.com
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Palavras-chave: Paisagem; Ilustrações; Ondjaki.
Introdução
A literatura infanto-juvenil tem um papel importante no desenvolvimento
cognitivo e imaginário dos leitores. No entanto, as pesquisas em relação a esse
tipo de literatura ainda são recentes. Faz-se necessário, portanto, explorar cada
vez mais esse universo, envolvendo as mais inúmeras perspectivas, unindo-as
com as teorias literárias mais diversas. Nesse sentido, esta investigação tem o
objetivo de analisar como a relação entre texto e ilustrações constituem as
paisagens, na perspectiva do leitor, na obra “Uma escuridão bonita” (2013), do
autor angolano Ondjaki.
A escolha do romance se deu devido ao engendramento entre texto e
ilustração, bem como as paisagens constituídas pela perspectiva do sujeito,
presentes nesse romance. Com isso, pretende-se demonstrar, também, como a
literatura pode desenvolver habilidades e aprimorar a escrita das crianças, pois
toda narrativa quer comunicar algo ao leitor e as ilustrações contribuem para
uma melhor compreensão da história narrada.
Além disso, a criança penetra profundamente na história, identificando-se
com os personagens e com as situações, em uma experiência única de
envolvimento entre leitor e livro, na qual as paisagens contribuem
significativamente.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de cunho bibliográfico, cujas seções
de dividem da seguinte maneira: Na primeira seção, serão abordados os
conceitos de paisagem e sujeito encarnado, com aporte teórico de Collot (2004,
2013, 2014), sobre os estudos de paisagem.
Em seguida, na segunda seção, serão abordados alguns conceitos sobre
a literatura infantil, o texto verbal e o não verbal e sobre ilustrações, com base
nas teorias de Barthes (2013), Hunt (2010), Nikolajeva (2011), Van der Linder
(2011), Camargo (1995) e Aguiar (2004).
Na terceira seção, será feita a análise do romance selecionado, a fim de
demonstrar a constituição das paisagens e do sujeito encarnado, bem como a
hibridização do texto verbal com o não verbal na composição do sentido da obra.
Na última seção estão as considerações finais, que apontam para
paisagens constituídas entre texto e imagem, por meio da percepção do leitor, o
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qual experiencia um envolvimento e compreensão da história muito mais
profundos, pois, a cada paisagem da narrativa, há a identificação do leitor, em
um processo intersubjetivo de leitura.
Paisagem e a percepção do sujeito
Novas reflexões sobre a ação do homem no espaço natural fizeram com
que a paisagem passasse a integrar parte importante da escrita e análise
literária, possibilitando diálogos entre os estudos da paisagem e outras áreas do
conhecimento (ALVES; FEITOSA, 2010).
A relação entre o sujeito e o mundo é explicada por Michel Collot, por meio
dos estudos de paisagem, que explica o conceito de fenomenologia. Para Collot
(2013, p. 18), o campo fenomenológico define o território vivido como um
prolongamento do próprio corpo, reunindo “o sensível e o inteligível”. Essa
percepção acontece quando o sujeito observa a paisagem a uma certa distância
e, além de fazer a síntese dos dados sensoriais, ultrapassa-os em direção ao
horizonte. Essa concepção se refletiu na literatura, em um princípio relacional
entre a subjetividade e a alteridade (COLLOT, 2013).
A representação de lugares nos textos literários ou a inclusão da literatura
no espaço estão presentes em quantidade significativa de estudos e pesquisas.
É de interesse das geografias humana e cultural descobrir como o espaço é
imaginado, percebido, habitado ou representado, conforme a experiência
(COLLOT, 2014). Isso significa que, por meio do afeto que sente pelo lugar
observado, o sujeito se envolvido na paisagem percebida, através e da
correlação que estabelece com o espaço:
A paisagem aparece, assim, como uma manifestação exemplar da
multidimensionalidade dos fenômenos humanos e sociais, da
interdependência do tempo e do espaço e da interação da natureza e
da cultura, do econômico e do simbólico, do indivíduo e da sociedade.
A paisagem nos fornece um modelo para pensar a complexidade de
uma realidade que convida a articular os aportes das diferentes
ciências do homem e da sociedade. [...] a paisagem não é apenas um
procedimento social, econômico e político, mas que nela podem ser
investidos significações e valores tanto coletivos como individuais, todo
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um imaginário ao qual a ficção e a poesia podem dar sua plena
expressão. (COLLOT, 2013, p. 15)

A paisagem é uma extensão de região que se abre ao observador e é
apreendida por um sujeito, sob uma perspectiva do olhar, por ser um espaço
percebido, o qual une, complexamente três componentes: um local percebido,
um olhar que observa e uma imagem formada a partir dessa relação. Assim, há
uma íntima relação entre a paisagem e o ponto de vista do sujeito (COLLOT,
2013).
A paisagem é como um “espelho da afetividade do sujeito” (COLLOT,
2010, p. 22), visto que há uma reciprocidade entre ambos: a paisagem nos leva
a pensar; o pensamento se desdobra em paisagem. Esta relação se dá por meio
da espacialidade, a consciência espacial do sujeito no mundo, que não se impõe
às coisas, mas está aberto às possibilidades.
Para Collot (2013), o horizonte da paisagem é confundido com o campo
visual do sujeito que observa, e este se confunde com o horizonte da paisagem.
Essa interação define o sujeito como ser-no-mundo, pois o sujeito, por meio de
recordações, faz uso de experiências pré-existentes em sua vida quando
percebe uma paisagem, visto que a percepção responde aos estímulos externos,
por meio dos fenômenos.
Ao observar uma paisagem, o sujeito se relaciona com ela e,
consequentemente, com o mundo: “A paisagem implica um sujeito que não
reside mais em si mesmo, mas se abre ao fora. Ela dá argumentos para uma
redefinição da subjetividade humana, não mais como substância autônoma, mas
como relação. [...]” (COLLOT, 2013, p. 30). O sujeito se percebe ao se relacionar
com o todo. O sujeito se projeta para fora, para se reencontrar e se firmar no
mundo, em uma consciência existencial, que o coloca nem como sujeito, nem
como objeto, mas como uma consciência projetada para apreender-se a si
mesma. Há uma exteriorização (COLLOT, 2013).
A essa exteriorização está ligado o conceito de encarnação do sujeito,
que se comunica com a carne do mundo através do seu corpo, abrindo um
horizonte que o engloba e o ultrapassa, participando de uma “complexa
intercorporeidade que fundamenta a intersubjetividade”, que é desdobrada na
palavra: “O sujeito não pode se exprimir senão através dessa carne sutil que é a
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linguagem, doadora de corpo a seu pensamento, mas que permanece um corpo
estrangeiro” (COLLOT, 2004, p. 167).
A partir da orientação que o sujeito tem do espaço, unem-se natureza,
cultura e sujeito para formar uma unidade de sentido, em um processo de coprodução. De acordo com Collot (2013), tal orientação do espaço se exprime por
incontáveis transferências metafóricas do corpo ao cosmo, o que depende da
consciência postural do sujeito. O espaço é a continuação do sujeito, que possui
valores, crenças e conceitos que influenciarão na construção e no sentido que
ele atribuirá à paisagem.
A paisagem ganha sentido a partir da interação constante entre o dentro
e o fora, o interior e o exterior, o psíquico e o físico, que são indissociáveis, visto
que “[...] a consciência se constitui como ser no mundo e o mundo só existe para
um sujeito, que se amplia enquanto o mundo se interioriza em paisagem”
(COLLOT, 2013, p. 83). Sendo experiência muito além de uma imagem ou
espetáculo, a paisagem é um ambiente de troca entre o mundo que se interioriza
e o eu que se exterioriza.
A paisagem pode, portanto, ser o lugar de uma transformação e de uma
invenção, e não um conservatório. Ela também não se identifica mais com o
território. O horizonte não é uma fronteira: dá seus contornos familiares à
paisagem, mas abre também a um alhures invisível, que convida à viagem e
à exploração. Por isso, a paisagem não é necessariamente o lugar de um
enraizamento; ela comporta um longínquo interior, que nos inicia à “relação
de desconhecido” (COLLOT, 2013, p. 191).

O sujeito perceptivo, em seu lugar e por meio de seu ponto de vista, dirigese às coisas, sem ter a chave de acesso a elas, mas trazendo no mais profundo
de si o projeto para abrir-se a um outro absoluto. Quando o sujeito observa uma
paisagem, tem parte de seu pensamento ligado ao lugar, pois seu corpo é o
ponto fixo entre a consciência e o mundo, e a perspectiva que o leva a
compreender-se no mundo, por meio dessa consciência (COLLOT, 2013). É por
meio desta relação entre paisagem e sujeito encarnado que o sujeito atribui
sentido e valor ao seu mundo, pois há uma singularidade nas das experiências
por ele vividas.
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A literatura infanto-juvenil e as cenas compostas por ilustrações
Segundo Barthes (2013), as diversas formas de narrativas estão
presentes em todas as sociedades, em todos os tempos, em todos os lugares e
são quase infinitas. Para o autor, a narrativa começa com a própria história da
humanidade, não existe grupo social que não tenha narrativas. As narrativas
estão presentes no mundo “como a vida” (BARTHES, 2013, p. 19). Há diversas
formas em que as narrativas nos são apresentadas:
A narrativa pode ser sustentada pela linguagem estruturada, oral ou
escrita, pela imagem, fixa ou móvel, pelo gesto ou pela mistura
ordenada de todas estas substâncias; está presente no mito, na lenda,
na fábula, no conto, na novela, na epopeia, na história, na tragédia, no
drama, na comédia, na pantomima, na pintura [...], no vitral, no cinema,
nas histórias em quadrinhos, no fait divers, na conversação.
(BARTHES, 2013, p. 19).

Para Hunt (2010), a literatura infantil brasileira, por ter pouco mais de um
século, apresenta discurso teórico, crítico e historiográfico ainda muito recente,
em termos históricos. Portanto, cada obra nos possibilita diversas possibilidades
de sentido e interpretação, por meio de diversos tipos de análise. Tzvetan
Todorov aponta que o sentido ou a função de um elemento da obra é sua
possibilidade de “entrar em contato em correlação com outros elementos desta
obra e com a obra inteira”. (TODOROV, 2013, p.119).
A literatura infantil e juvenil influencia positivamente no crescimento
emocional e cognitivo da criança, uma vez que faz despertar nela a sensibilidade
e a criatividade. De acordo com Coelho (2000), a literatura é valorizada como
experiência humana, pois há a dialética entre a razão e a imaginação, além da
descoberta do poder da palavra e a redescoberta do eu na interação com o outro,
que faz com que o caos do mundo moderno seja entendido como um fenômeno
de transformação. Para complementar essa ideia, pode entender que, de acordo
com Barthes (2013):
Compreender uma narrativa não é somente seguir o esvaziamento da
história,

é

também

reconhecer

nela

“estágios”,

projetar

os

encadeamentos, horizontais do “fio” narrativo sobre um eixo
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implicitamente vertical; ler (escutar) uma narrativa não é somente
passar de uma palavra a outra, é também passar de um nível ao outro.
(BARTHES, 2013, p. 27).

A literatura faz com que as crianças “apreciem a essência da arte literária,
possibilitando uma inter-relação com seu cotidiano”, caracterizando-se por um
no caráter formador (BURLAMAQUE; MARTINS e ARAUJO, 2011, p. 81).
Dessa maneira, não se pode ignorar detalhe algum do livro infantil, que,
na maioria das vezes, é composto por texto verbal e não verbal, com as
ilustrações. De acordo com Salisbury e Morag (2013), o livro ilustrado é uma
verdadeira criação híbrida da arte e da literatura, pois há a perfeita e indissolúvel
união entre texto e imagens, como dois eixos narrativos, de modo que a leitura
integral não fruiria se faltasse um desses dois elementos, o que inviabilizaria a
leitura em sua integridade.
Nesse sentido, o livro ilustrado pode ser considerado como uma forma de
arte que alia o texto verbal e o visual, e expressa seu conteúdo por meio de
signos convencionais e icônicos, estes representados pelas figuras que
compõem a narrativa, o que dá origem a uma “tensão” comunicativa entre as
esferas verbal e não verbal do texto, pois não há instruções de como interpretálas (NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011).
Para Van der Linden (2011), nos livros com ilustração o texto predomina
à imagem, em relação ao espaço da obra. Para a autora, o texto sustenta a o
sentido da narrativa, fazendo com que o leitor penetre na história por meio dele.
Em relação aos livros que contêm apenas imagens, Camargo (1995) afirma que
são livros sem texto, pois acredita que somente as imagens não são capazes de
contar uma história.
Aguiar (2004) afirma que a intenção comunicativa de todo artista está
relacionada a uma significação geral, e não por um único sentido, o que faz com
que o sentido seja reconhecido por diversos leitores, a qualquer tempo. Para
essa autora, o ser humano ultrapassa os modelos de comunicação, por ter
capacidades criativas e cumulativas, criando códigos capazes de satisfazer suas
necessidades intelectuais e afetivas para viver em sociedade. Dessa forma, a
comunicação entre os seres humanos não se dá apenas horizontalmente, mas
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de maneira vertical, entre o passado e o presente, o que faz com que o sujeito
seja capaz de projetar o futuro.
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O sentido composto entre imagem e texto nas paisagens de Uma escuridão
bonita, de Ondjaki
“Uma escuridão bonita” (2013) é uma narrativa infanto-juvenil, escrita pelo
autor angolano Ondjaki, e ilustrada por António Jorge Gonçalves. Já no início,
percebe-se que as lustrações e o texto não verbal têm um significado importante
na obra, pois suas páginas são da cor preta, o que representa a escuridão do
título da obra. Com as escritas na cor branca, a narrativa é em primeira pessoa,
e conta a história de um adolescente, em um dia que “a luz faltou de repente”
(ONDJAKI, 2013, s/p). É possível perceber que a ilustração é responsável por
atribuir sentido à história, pois, conforme Salisbury e Morag (2013), complementa
a informação contida no texto, em uma verdadeira hibridização entre arte e
literatura, como é possível conferir a figura 1:
Figura 29 - Texto e ilustração

Fonte: Ondjaki (2013, s/p)

O livro tem o número das páginas de forma não linear, pois algumas
páginas são marcadas, outras, não. O personagem protagonista, um garoto que
não é nomeado, conversa com uma garota, também não nomeada, em um
momento de possível paixão adolescente.

Já nas primeiras páginas, há a

exteriorização do sujeito, que percebe a paisagem como extensão de si, como
afirma Collot (2013): “Nessa escuridão de melodia doce ou silêncio quente, entre
zumbidos de mosquitos e o cheiro dos fósforos a acender a primeira vela dentro
de casa, ganhei coragem na voz e falei:” (ONDJAKI, 2013, s/p).
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O sujeito encarnado, que se percebe nas cenas do romance, expressa o
território vivido, conforme a concepção de Collot (2013), uma vez que une o
“sensível e o inteligível”, ao dizer: “O silêncio é uma esteira onde nós podemos
deitar” (ONDJAKI, 2013, p. 18). A constituição dessa paisagem do romance vem
ao encontro da teoria de Barthes, pois é uma narrativa sustentada pela imagem,
além misturar as substâncias do texto, como o verbal e o não verbal, para gerar
sentido.
Conforme afirma Collot (2014), há a representação de lugares nos textos
literários, como este, uma vez que as paisagens desse romance são uma
manifestação

multidimensional

dos

fenômenos

humanos

e

sociais

e

demonstram como a interação da natureza e da cultura e do simbólico
representam a intersubjetividade do indivíduo. É possível perceber essa
interação quando o personagem principal compara o respirar de sua pretendente
com elementos da natureza: “Era uma onda cega, numa praia distante, uma
onda comprida de subir areias e espantar caranguejos, de penetrar num chão
de algas e colher conchas pequeninas. [...] Pulmar vai, pulmar vem ...”
(ONDJAKI, 2013, s/p).
Outra demonstração de ambiente encarnado, com projeção do sujeito
para o fora (COLLOT, 2013) é quando o garoto expressa seus sentimentos,
comparando-os com elementos da natureza:
Fosse esquecimento ou não, a mão dela tinha ficado ancorada na
minha, concha e búzio nesse silêncio inventado pelos anjos. [...] No
brilho aceso do Universo, um candeeiro-estrela alumiou mais forte que
os outros – em celebração de ofuscamento” (ONDJAKI, 2013, p. 40).

É possível perceber que a literatura influencia positivamente o
desenvolvimento emocional e cognitivo da criança, pois desperta a criatividade
e a sensibilidade (COELHO, 2000), quando faz o leitor experienciar essa
projeção para o fora junto com o personagem. Assim, reconhece a si e se
percebe no mundo, gerando sentido e experiência de vida. Ao vivenciar a
expectativa e ansiedade de uma noite sem luz, junto com o personagem, a
criança eleva sua imaginação, colocando-se na situação lida, gerando a “tensão”
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comunicativa entre o verbal e o não verbal para poder interpretar a história
(NIKOLAJEVA; SCOTT, 2011).
O garoto pede um beijo para a garota, que, em princípio, é negado.
Durante a expectativa do beijo e do carinho ao entrelaçarem as mãos, mais uma
personagem entra na história, a avó dezanove, que faz parte do enredo e do
assunto dialogado entre os dois jovens personagens. A presença da avó em
momentos de tensão da história, representa para o leitor a presença de um
adulto

monitorando

suas

ações.

Isso

contribui

para

desenvolver

responsabilidade, mesmo diante de novas descobertas, como o primeiro beijo, o
que não limita a imaginação da criança leitora para perceber como se daria a
mesma situação se fosse com ela. Dessa forma, as narrativas ilustradas, que
compõem paisagens formadas de texto e imagens fazem com que o espaço da
narrativa seja de verdadeira experiência ao leitor, já que, conforme Van der
Linden (2011), o texto sustenta a o sentido da narrativa, fazendo com que o leitor
penetre na história por meio dele.
Dessa forma, “Uma escuridão bonita” demonstra ao leitor essa
possibilidade de mergulhar na história, ao gerar sentido por meio de todos os
elementos presentes no livro. É possível perceber essa hibridização de signos
conforme a figura 2:
Figura 30 - Texto e imagem 2
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As páginas 76 e 77 do romance demonstram a hibridização entre o verbal
e o não verbal ao representar o farol de um carro contra uma parede, criando o
“cinema bu” (ONDJAKI, 2013, p. 71), despertando, assim, a imaginação do leitor
para além da história, pois os próprios personagens se encontram na expectativa
de imaginar cenas, por meio do reflexo dos faróis na parede.
Considerações finais
Esta pesquisa teve o intuito analisar como a relação entre texto e
ilustrações constituem as paisagens, na perspectiva do leitor, na obra “Uma
escuridão bonita” (2013), do autor angolano Ondjaki.
Com a análise dos excertos retirados do romance, foi possível demonstrar
como as paisagens constituídas por texto verbal e não verbal (visual) expressão
um sujeito encarnado, que se projeta para o fora, em um processo de
intersubjetividade.
Além disso, a composição entre texto e imagens, compostas pelas
ilustrações, formam uma arte literária híbrida, capaz de desenvolver a
imaginação e o intelecto do leitor, pois permite que ele mergulhe na história,
vivenciando mais profundamente as situações narradas.
Com esta pesquisa, foi possível demonstrar como se constitui as
paisagens, sob o ponto de vista de um sujeito, a uma perspectiva do olhar. Dessa
forma, percebe-se que a literatura tem um papel importante na formação do leitor
e precisa ser estudada mais profundamente.
Tem-se, no romance analisado, um sujeito encarnado, que percebe seu
espaço e se projeta para o fora, relacionando-se com seu ambiente encarnado.
Portanto, as experiências vividas no romance promovem o desenvolvimento do
leitor, por expressar situações semelhantes às da vida real e possibilitar a
criatividade e a imaginação.
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PRÁTICAS DE HUMANIZAÇÃO: A LEITURA LITERÁRIA E O
CONHECIMENTO DE SI MESMO
Elisa da Silva Ribeiro Santos
(PUC- SP)
No livro que inspirou o filme Sete Minutos depois da meia-noite O
chamado do monstro (originalmente, A monster calls), de Patrick Ness, traduzido
por Antônio Xerxenesky e publicado pela editora Ática, em 2011, o personagem
Conor, um menino de 13 anos, imerso em situações assombrosas do cotidiano
(como o bullying, a separação dos pais, a doença terminal da mãe e a rigidez
da avó) cujas implicações qualquer pessoa já experimentou ao longo da vida,
defronta-se em seus pesadelos noturnos com um ser monstruoso que lhe propõe
contar três histórias, mas, em contrapartida, pressiona-o a contar somente uma:
a história que Conor não quer enfrentar- a verdade. Levado a refletir sobre as
fantásticas aparições, o garoto diz para si mesmo: “Não seja tolo, você está bem
crescido para acreditar em monstros!”, no entanto, diante da imponente
narrativa, é questionado: “Mas o que é um sonho? Quem ousará dizer que não
é o resto que é um sonho?”. A narrativa de Ness, valendo-se dos simbolismos
dos textos oníricos, proporciona ao leitor um interessante exercício de reflexão,
em cujas abstrações encontra possibilidades para o enfrentamento dos
problemas.Tais julgamentos, subjacentes a liberdade imaginativa do leitor mediada pelo texto literário -, de forma empírica, real e única no processo de
elaboração de si mesmo, é o que se propõe com essa leitura, visando
estabelecer um diálogo entre a obra, o cotidiano juvenil e a elaboração da
subjetividade. Para tanto, apresenta-se como escopo teórico: Candido (1995),
Colomer (2014), Cosson (2014, 2017), Dalvi (2013), Jouve (2012, 2013), JoverFaleiros (2013), Petit (2008, 2009, 2013), Langlade (2013), Osakabe (2004),
Rouxel (2013), Rezende (2013), dentre outros.
Palavras-chave: leitura literária; humanização.
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“Histórias são as coisas mais selvagens que
existem, trovejou o monstro. Histórias
perseguem e caçam e mordem.
Isso é o que os professores sempre falam,
resmungou o garoto. E ninguém acredita
neles.”
Patrick Ness

Ao defender o caráter humanizador da leitura literária, Candido (1995),
p. 174, afirma:
[...] a literatura aparece claramente como manifestação universal de
todos os homens em todos os tempos. Não há povo e não há
homem que possa viver sem ela, isto é, sem a possibilidade de
entrar em contacto com alguma espécie de fabulação. Assim como
todos sonham todas as noites, ninguém é capaz de passar as vinte
e quatro horas do dia sem alguns momentos do universo fabulado.
O sonho assegura durante o sono a presença indispensável desse
universo, independentemente da nossa vontade.

O saudoso sociólogo e crítico literário, no trecho acima, discorre em
favor do acesso à literatura como um direito básico do ser humano. Suas ideias
se tornam ainda mais contundentes na medida em que o autor, a fim de
fundamentar sua tese, mobiliza aspectos inerentes da própria condição
humana como, por exemplo, a necessidade diária de fabulação, o que
acontece até mesmo de forma inconsciente, durante o sono, por meio dos
sonhos. A literatura, para Candido, é o sonho acordado da civilização,
constructo pelo qual, potencialmente, pensamos e vivemos dialeticamente as
mais diversas circunstâncias das práticas sociais humanas, corroborando,
assim, para a formação dos sujeitos.
As múltiplas faces da leitura literária instauram um espaço-tempo no
qual o leitor encontra-se como o “outro” em relação ao escritor, essa condição
leitora confirma o homem à sua humanidade, inclusive porque, conforme
Candido, atua em grande parte no subconsciente e no inconsciente, pelo fato
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de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo, ela organiza e liberta o
homem do caos e, portanto, humaniza. Dessa forma, em todos os tempos,
todos os homens, de maneira mais ampla possível, devem, ou deveriam,
desfrutar do universo literário, pois “assim como não é possível haver equilíbrio
psíquico sem o sonho, durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a
literatura” (CANDIDO, 1995, p.175).
Diante das implicações do texto literário, do leitor e da leitura, vale
lembrar que não podemos conjugar leitura e benignidade, pois o contato com
a ficção é uma experiência e, como toda experiência, é factual, implica
casualidades.

Por

expressarem

diferentes

culturas,

afetos,

crenças,

costumes, assim como na vida, as obras literárias não corrompem nem
edificam, humanizam. Os conflitos existenciais e, também, das relações
humanas emergem naturalmente como na realidade, numa dimensão
simbólica construída pela linguagem, por meio da qual, potencialmente,
instaura-se um movimento sensitivo entre o corpo que lê em presença da voz
do corpo que escreve, de modo que o leitor, ao mesmo tempo que toca, é
tocado por ela, pois “o sentir é esta comunicação vital com o mundo que o
torna presente para nós como lugar familiar de nossa vida” (MERLEAUPONTY, 1999, p. 84).
Dado que é pela linguagem que nos relacionamos com o mundo e
somos edificados como sujeitos, quando se assume um papel de mediador de
leitura e, obviamente, aspira-se por uma interação texto-leitor, convém pensar
na pluralidade de modos de compreensão e apropriação dos textos a fim de
haja de fato uma experiência sensível do fenômeno literário. Sendo assim,
reconhecer que os sujeitos estão inseridos em comunidades - sejam elas reais
ou virtuais -, com histórias de vida, repertórios, e trajetórias diferentes,
possibilita articular e intervir nos aspectos envolvidos nesse processo,
afastando-se da possibilidade de uma abordagem técnica, marcada pelo
didatismo da literatura.
Considerando que, somente a partir do engajamento desse leitor
empírico, que a leitura literária pode ajudar na elaboração da subjetividade,
embora não seja o propósito desse estudo adentrar no campo da educação
de modo restrito, observa-se que, nas últimas décadas, tem havido uma
intensa discussão acerca das práticas escolares de (não) leitura do texto
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literário. Geralmente, na escola, o ensino da literatura está muito mais atrelado
às estratégias e habilidades leitoras que na possibilidade de proporcionar a
fruição literária e a flutuação das percepções singulares dos jovens. Nesse
sentido, os PCN - Parâmetros Curriculares Nacionais (pp.45 e 46) esclarecem:
Trata-se de um período da vida em que o desenvolvimento do sujeito
é marcado pelo processo de (re) constituição da identidade, para o
qual

concorrem

transformações

corporais,

afetivo-emocionais,

cognitivas e socioculturais. (...) A busca de reinterpretação das
experiências já vividas e das que passa a viver a partir da ampliação
dos espaços de convivência e socialização possibilita ao adolescente
a ampliação de sua visão de mundo, na qual se incluem questões de
gênero, etnia, origem e possibilidades sociais e a rediscussão de
valores que, reinterpretados, passam a constituir sua nova identidade.

Para a questão aqui proposta, pinçamos desse texto o significado do
uso recursivo do prefixo “re”, no qual repousa a ideia da constante
re(construção) de um espaço simbólico pessoal, uma volta ao “si”; o que,
nesse sentido, destaca a importância atribuída à literatura, ao leitor e a sua
recepção, por realçar que a cultura, no caso, a cultura literária não se encerra
em um consenso fixo e ilusório, mas em possibilitar uma interação do sujeito
na e pela linguagem, que lhe permita ressignificar seus valores e crenças e
ampliar sua visão de mundo pela própria singularização de suas experiências
leitoras, no corpo a corpo com o texto.
A exemplo dessa abordagem, COSSON (2017, p. 24), faz a distinção
entre dois conceitos de cultura: “cultura- como- bens” e “cultura- comoinstrumento”. A “cultura- como- bem”, perecível, pode ser comparada com a
obsolescência do verniz burguês e cultural que a tradição literária valoriza; por
outro lado, a “cultura- como- instrumento” concebe a cultura como ferramentas
que organizam o viver individual e social, as quais, na prática da literatura,
podem ser compreendidas como as diferentes maneiras de ler e se apropriar
do texto literário.
Essa consideração coloca em evidência os avanços e as mudanças
importantes nas pesquisas em literatura. Ressalta as propriedades existentes do
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fazer literário no que tange a questões de (con)vivência, de elaboração da
subjetividade e construção de si mesmo, isto é, das práticas de humanização
por meio da literatura, em detrimento de imposições de ordem utilitária do texto
literário, nas quais ocorre a inapreensibilidade da dimensão individual, social e
histórica da experiência leitora. Na década de 1990, em A Pedagogia da
Autonomia, Freire (1996) já trazia a público a preocupação de que os livros de
literatura adotados nas escolas, não estabeleciam relação com o que vinha
ocorrendo no país, na cidade, no bairro, enfim, nos espaços sociais nos quais os
sujeitos estão inseridos.
Nesse sentido, o que se discute aqui, distancia-se de uma concepção de
leitura que prima por uma atividade diagnóstica e pela formação de um leitor
modelo. Propõe-se olhar para a singularidade do indivíduo que lê, em carne e
osso, compreendendo-o como um ser à escuta de textos que tocam no que há
de mais profundo na experiência humana, diz respeito a força que tem a literatura
na organização do caos do mundo (CANDIDO,1995), na esperança de que a
leitura literária não permaneça à margem das práticas de leitura, sobretudo, nas
escolares.
Não se trata de uma simples teorização sobre a prática para posterior
aplicação,

senão

do

imbricamento

entre

teoria

e

prática,

incitando

questionamentos, não só ao exercício docente, mas ao que se entende por
mediação de leitura. Diferente do que usualmente se propõe, essa didática
invoca uma observação de nossa própria trajetória como leitores, requer a
escuta do outro, o confronto com outros mediadores, o acolhimento da
diversidade, a interatividade e a colaboratividade. Empenha-se, portanto, em
uma concepção que consinta a participação do leitor na elaboração de um texto
singular, engendrado pelas próprias experiências, sempre únicas.
Assim, levando em conta as reflexões suscitadas:
a linguagem não pode ser reduzida a um instrumento, tem a ver com
a construção de nós mesmos enquanto sujeitos falantes. O que
determina a vida dos seres humanos é em grande medida o peso das
palavras, ou o peso da sua ausência. Quanto mais formos capazes
de nomear o que vivemos, mais aptos estaremos para vivê-lo e
transformá-lo. Enquanto o oposto, a dificuldade de simbolizar, pode
vir acompanhado de uma agressividade incontrolada. Quando se é
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privado de palavras para pensar sobre si mesmo, para expressar sua
angústia, sua raiva, suas esperanças, só resta o corpo para falar: seja
o corpo que grita com todos os sintomas, seja o enfrentamento
violento de um corpo com o outro, a passagem para o ato. (PETIT,
2008, p.71).

Na esteira dos pensamentos de Candido, de Freire e de Cosson, as
apreciações de Petit, acodem à tese de que a experiência de leitura promove
ressonâncias subjetivas fundadoras de uma outra dimensão de espaço e tempo.
Esse deslocamento possibilita outros modos de organizar os afetos, sensações
e sentimentos humanos, promovendo possibilidades diante dos impasses e
situações inevitáveis da vida cotidiana.
Tal deslocamento, assim como a promoção das ressonâncias subjetivas,
pode ser identificado na obra O chamado do monstro (originalmente, A Monster
Calls) de Patrick Ness, livro que inspirou o filme Sete Minutos depois da meianoite, traduzido por Antônio Xerxenesky e publicado pela editora Ática, em 2011.
Nele, o personagem Conor O’ Maley, de 13 anos, imerso em situações
assombrosas do cotidiano (como a separação dos pais, a distância da figura
paterna, a doença terminal da mãe, o bullying e a rigidez da avó), defronta-se
em seus “possíveis” pesadelos noturnos, com um ser monstruoso que lhe propõe
contar três histórias, e, em contrapartida, pressiona-o a contar somente uma: a
verdade, a história que Conor não quer enfrentar.
Por meio de tal interação, a obra proporciona uma metáfora da relação
literatura/leitor, na qual a leitura literária apresenta-se encarnada de figura de um
monstro, que propicia a construção do sujeito leitor, remetendo ao conceito de
leitura subjetiva por meio da qual ingressa qualquer investimento fantasmático,
ético e estético do leitor como sujeito (ROUXEL, 2013, p. 192). Em outras
palavras, o monstro assume a dimensão literária - a fabulação - estruturante da
condição humana, e o personagem Conor O’ Maley, a dimensão do leitor
empírico, interação na qual é também observado um confronto das
representações do leitor sobre diferentes universos culturais, notadamente o da
ficção, o da linguagem e o da realidade.
Primeiramente, verifica-se que é em torno do “chamado” desse monstro e
das histórias contadas por ele que se desenvolve toda a narrativa: “Histórias são
as coisas mais selvagens que existem”, trovejou o monstro. “Histórias
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perseguem e caçam e mordem”. “Isso é o que os professores sempre falam”,
resmungou o garoto. “E ninguém acredita neles.” (NESS, 2011, p. 45). No trecho,
embora, aparentemente, conste uma alusão e crítica à fala do professor,
assenta-se, também, um paradoxo, pois a figuração do monstro só é possível,
por conta das memórias dos textos contados pela mãe do personagem, em sua
infância, ou seja, por conta do próprio Conor que, apesar de demonstrar
resistência às falas dos professores, recorre às experiências de leituras da
infância para resistir às adversidades.
Essas memórias, ressaltadas por meio do discurso literário, constituemse, portanto, como verdadeiras metáforas de uma experiência viva de leitura no
contato singular com a obra. Assim, tomando o monstro como a própria literatura
– fabulação, propõe-se aqui perseguir suas histórias, por meio da investigação
dos indícios de apropriação e singularização realizadas pelo o menino Conor,
que geram suas respectivas ressonâncias subjetivas.
O enorme monstro, um teixo, espécie de árvore que se tornou conhecida
por Conor devido às histórias contatas por sua mãe, aparece logo no início da
narrativa, exalando um odor úmido de terra, madeira e seiva, no momento de
dor e angústia: “Conor estava acordado quando ele surgiu. Ele não havia tido
um pesadelo. O pesadelo. Aquele que ele andava tendo sempre. (...) Aquele das
mãos escorregando por entre os seus dedos, mesmo com todo esforço que ele
fazia para segurá-las. Aquele que sempre terminava com...” (Ness, 2011, p. 11).
Assim, desde o início da trama, a materialidade do monstro é questionada, em
um constante ir e vir entre os momentos de vigília e de sonho do personagem
Conor, jogo do imaginário que se torna um importante fator de equilíbrio psíquico
para o enfrentamento dos problemas.
Sobre tal fator, Freud (2012) afirma, em Interpretação de sonhos, que uma
técnica da psicanálise que torna possível interpretar os sonhos, quando
empregada, revela como uma estrutura psíquica pode ser inserida num ponto
resignável nas atividades mentais da vida de vigília. Dessa forma, para a
psicanálise, a vida cotidiana, com suas dores e seus prazeres, suas alegrias e
mágoas, jamais se repete nos sonhos. Pelo contrário, os sonhos têm como
objetivo verdadeiro libertar-nos dela, ou seja, assim como a literatura, teria um
papel reparador.
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Ainda na alternância entre os momentos de vigília e sono de Conor, na
sequência das aparições, o monstro aparece com o personagem completamente
acordado, sendo visto pela janela, após Conor afastar as cobertas e sair da
cama. O teixo - de frutas venenosas, como a mãe dissera -, transformara-se em
um monstro no quintal como se tivesse músculos e pulmões. Contudo, Conor
não fugiu, porque esse não era o monstro que ele esperava, pois já tivera visto
coisa muito pior: “Você não está com medo, está? Não, disse Conor, pelo menos
não de você. O monstro franziu as sobrancelhas e disse: Você vai ficar, ele falou.
Antes do fim. (Ness, 2011, p. 19).
No capítulo A escrita da vida, o garoto Conor enfrenta o desafio proposto
por sua professora de escrever sobre a própria vida, tema da redação que teria
que criar sobre si mesmo. Conor no retorno da escola pensa com repulsa:
“Histórias. (...) Histórias, pensou outra vez. Suas histórias, tinha dito a sra. Marl
durante a aula. Não pensem que por serem novos vocês ainda não têm histórias
para contar.” Conforme o personagem, conseguiria pensar em diversas coisas
importantes que tinham acontecido, mas não gostaria de escrever nenhuma
delas: seu pai indo embora; o gato que um dia saiu e nunca mais voltou; a tarde
em que sua mãe anunciou que eles precisavam ter uma conversa.
E, diante de todo esse terror que o perseguia acordado, o monstro
reaparece, como sempre, no horário em que os monstros costumam aparecer12h07 - e propõe a ele contar as três histórias: “Quero conversar com você.
Porque é isso que os monstros querem. Conversar.” (Ness, 2011, p. 39). E assim
conta-lhe a primeira história, Conor somente a ouve e, em determinado
momento, indaga “O que você quer de mim?”, momento no qual o monstro
revela: “Não é o que eu quero com você Conor O’ Maley. É o que você quer de
mim. (Ness, 2011, p. 40).
Na narrativa do monstro havia reino, rei, rainha, batalhas, dragões,
príncipe... o menino, desconfiado, achou que estava com jeito de conto de fadas,
mas no final, houve um ensinamento: “Às vezes as pessoas precisam mentir
para elas mesmas, mais do que para qualquer outro. (Ness, 2011, p. 72). “Nem
sempre há um bonzinho. Nem sempre há um vilão. A maior parte das pessoas
fica entre um e outro.” (Ness, 2011, p. 74). E ainda, valendo-se desse jogo
fantástico, acrescenta: “É uma história verdadeira. Muitas coisas verdadeiras
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parecem enganação. Neste momento da trama, o personagem se pergunta:
“Droga! Tô sonhando ou não?”.
Na segunda história, com o adensamento dos problemas e de ser forçado
a morar com a avó, com a qual não tinha uma boa convivência por achá-la
egoísta, o monstro reaparece e conta sobre um homem que só pensava em si
mesmo e sofreu punições muito, muito severas. Diz, ainda, que a história
terminaria em uma verdadeira destruição e convida Conor a participar, dizendo
ser muito gratificante: “O monstro deu um passo para a frente, equiparando-se
ao seu segundo eu, e com o pé esmagou um sofá bastante similar ao da vó de
Conor”. (Ness, 2011, p. 120). Diante dessa junção: DERRUBA TUDO!, rugiu
Conor. (Ness, 2011, p.121). E “Quando finalmente parou, notou que o monstro
o observava em silêncio, distante dos destroços. Conor arfante, se apoiou no
galho para não perder o equilíbrio” (Ness, 2011, p. 121).
Na terceira história, conta o monstro: Era uma vez um homem invisível,
que cansou de não ser notado (Ness, 2011, p.156). E então Conor pergunta a
ele o que teria feito para ajudar o homem invisível, e escutou a voz do monstro
novamente, como se ela estivesse dentro de sua cabeça. “Eu obriguei que todos
o vissem.” (Ness, 2011, p.162). E então, Conor enfrentou Harry, o colega de
escola praticante de bullying: “O corpo de Conor tencionou ainda mais. E então
o monstro lançou-se à frente para fazer Harry enxergar. (Ness, 2011, p.162).
Na segunda e terceiras histórias, o monstro, em determinados momentos,
funde-se a Connor. Nesse sentido, conforme Todorov, 2009, pp. 23-24:
Mais densa e mais eloquente que a vida cotidiana, mas não radicalmente
diferente, a literatura amplia o nosso universo, incita-nos a imaginar outras
maneiras de concebê-lo e organizá-lo. Somos todos feitos do que os
outros seres humanos nos dão: primeiro nossos pais, depois aqueles que
nos cercam; a literatura abre ao infinito essa possibilidade de interação
com os outros e, por isso, nos enriquece infinitamente.

Chega então a vez de Conor contar a quarta e última história, a verdade,
sentindo que o verdadeiro monstro se aproximava. Esse era o pesadelo, o
verdadeiro monstro feito de nuvens e cinzas e chamas escuras, mas com
músculos de verdade, com uma força de verdade, com olhos vermelhos que o
encaravam e dentes reluzentes que mastigariam sua mãe viva. Já havia visto
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coisa pior, Conor havia dito ao teixo naquela primeira noite. E aqui estava a pior
coisa que já vira. A verdade. As ambivalências humanas. “Não aguento saber
que ela vai embora! Só quero que acabe! Só quero o fim disso tudo!” (Ness,
2011, p. 198). E o monstro, enfim, se desvela com a verdade: “Parte de você
queria que tudo simplesmente acabasse, mesmo que isso significasse perdê-la
(Ness, 2011, p. 200).
Assim, diante dos diversos problemas enfrentados por Conor, o menino,
tendo que sobreviver diante de tantos infortúnios, “ouve” o chamado do monstro
que aparece logo depois da meia-noite, quando eles, os monstros, costumam
aparecer, e, levado a refletir sobre as fantásticas aparições, o garoto diz para si
mesmo: “Não seja tolo, você está bem crescido para acreditar em monstros!” e
é interpelado pelo monstro: “Mas o que é um sonho? Quem ousará dizer que
não é o resto que é um sonho?”. (Ness, 2011, p. 40).
No trânsito dessas dimensões que se misturam na obra, a narrativa de
Ness, valendo-se dos simbolismos dos textos oníricos, proporciona ao leitor um
interessante exercício de reflexão, em cujas abstrações a partir desse
deslocamento

de

caráter

alteritário,

encontra

possibilidades

para

o

enfrentamento dos problemas.
Sobre essa questão Petit, em A arte de ler (2013), concebe a literatura
como um meio de resistência às adversidades, dado que em algum momento da
vida, assim como o menino Conor, cada um de nós é um espaço em crise.
Conforme ela, a leitura literária, além de instaurar um espaço acolhedor, ou seja,
a construção de um espaço psíquico, íntimo, possibilita uma narrativa interna e
reparadora, propiciando conexões entre a ficção e a realidade.
Ressalta ainda que a literatura é um espaço outro para os espaços em
crise, visto que permite iniciar um exercício de narração e estabelecer vínculos
por meio de fragmentos de uma história, entre os participantes de um grupo e,
às vezes, entre universos culturais. Dessa maneira, esse direito cultural, não
parte de um locus pré-estabelecido pelo outro, parte de si no encontro com as
palavras do outro. É a construção de um espaço crítico do indivíduo que, por
meio da leitura literária, encontra condições para que não se detenha imobilizado
diante de importantes questões sociais, sacudindo a representação que tem de
si mesmos, resultantes de uma estereotipação do que vem a ser cultura. Tudo
isso ocorre, por preterir construções literárias possibilitadoras de uma
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reorientação do olhar do leitor que, diante da ficção, envolvido pela multiplicidade
de representações simbólicas, acaba por descobrir-se. Assim, a leitura não tolhe
as próprias palavras do leitor, ao contrário, elabora uma posição de sujeito.
Alinhada a essa concepção, Todorov (2009) considera no capítulo “O que
pode a literatura”:
A literatura pode muito. Ela pode nos estender a mão quando estamos
profundamente deprimidos, nos tornar ainda mais próximos dos outros
seres humanos que nos cercam, nos fazer compreender melhor o mundo e
nos ajudar a viver. Não que ela seja, antes de tudo, uma técnica de cuidados
para com a alma; porém, revelação do mundo, ela pode também, em seu
percurso, nos transformar a cada um de nós a partir de dentro. A literatura
tem um papel vital a cumprir; mas por isso é preciso tomá-la no sentido
amplo e intenso que prevaleceu na Europa até fins do século XIX e que hoje
é marginalizado, quando triunfa uma concepção absurda do literário
(TODOROV (2009), p. 76).

Dessa forma, a partir da metáfora do Chamado do monstro, de Ness, da
mesma forma que o personagem Conor evocou e (re) inventou os textos que o
marcaram para superar as circunstâncias da vida, espera-se que, pela e na ação
de um mediador, a experiência literária, muito além de significar realidades
estéticas, permita que os jovens, de modo sincrônico ou anacrônico à leitura,
construam e mobilizem recursos que possam transcender às atividades
escolares, cooperando primeiramente para o conhecimento de si mesmo e,
posteriormente, para a transformação do mundo (JOUVE, p. 135).
Como podemos notar nessa proposta a partir da metáfora monstruosa da
literatura- ficção- e da importância que teve nos momentos difíceis do jovem
Conor, as práticas literárias devem ser práticas como essa narrativa, práticas de
humanização, assim como as palavras do monstro: “Você apenas desejava que
o sofrimento acabasse, o monstro falou. Sua própria dor. O fim do modo como
ela o isolava. É o desejo mais humano de todos (Ness, 2011, p. 201). E ainda
acrescenta: “Sua mente acreditará em mentiras reconfortantes mesmo sabendo
que são as verdades dolorosas que fazem tais mentiras necessárias. E sua
mente o punirá por acreditar em ambas as coisas (Ness, 2011, p. 201).
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Contudo, na construção da trama, há um jogo envolvente, pois ora parece
que o monstro aparece nos momentos em que o personagem está acordado,
sendo, assim, simbolicamente os problemas dele e ora que o monstro aparece
nos sonhos. O que parece ser um texto fantástico, no qual o real funde-se à
ficção, desvanece na narrativa na medida em que, o texto retoma a lógica usual
da realidade e insere o monstro como uma metáfora da realidade, isto é, das
diversas circunstâncias negativas que Conor está vivendo, as quais acontecem
frequentemente com hora marcada, sete minutos depois da meia- noite, quando
os monstros costumam aparecer. E quem será que não os vê na hora do medo?
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A POESIA DE MARIO QUINTANA NA FRONTEIRA INFANTOJUVENIL:
(RE)ENDEREÇAMENTO E MERCADO
Fred de Souza Campos
(UERJ)
Resumo
Aguiar e Ceccantini (2012) dizem que a produção poética infantil do último
quinquênio passou a contar com obras não só especificamente escritas para
crianças, mas a elas reendereçadas por uma série de motivos, sendo o interesse
editorial um dos mais relevantes. Mario Quintana, apesar de ter escrito apenas
dois poemas dedicados especificamente à criança leitora, comporta, em sua
antologia, textos reeditados para suprir essa evidente demanda comercial. Neste
contexto, o fenômeno de reendereçamento dialoga com o que Friedrich (1978)
diz quando expõe que Rimbaud promove uma poesia desumanizada, no sentido
de não se dirigir a ninguém específico. À obra de Quintana é plenamente
possível agregar a universalidade de uma voz que se dirige a quem escuta. Ao
adentrar às criações do poeta gaúcho pretende-se demonstrar que embora a
questão mercadológica no processo de transposição ao leitor infantil seja
relevante, o texto não é coadjuvante nessa relação entre literatura, partilha,
recepção estética e mercado. No entanto, atrelar o reendereçamento ao
processo de identificação ou gênero tão somente, de maneira superficial,
descaracteriza a força intrínseca da arte. É necessário pensar nos sinais de vida
do poema que são capazes de se tornar a partilha do sensível prenunciada por
Rancière (2009). A experiência estética, nesse estudo faz-se notória face à
obviedade dos recursos os quais as editoras fazem uso para adornar o objeto
livro de uma atratividade apelativa para o consumo. Torna-se imprescindível,
portanto, observar, a respeito do texto, como esse comum se apresenta à
apreciação e como se chega ao compartilhamento dessa sensibilidade de
maneira universal.
Palavras chave: poesia, Mario Quintana, reendereçamento.
Introdução
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O valor de uma obra literária pode ser transitório, uma vez que situações
específicas, épocas distintas ou experiências culturais diferentes influenciam a
maneira de se fazer e de interagir com a literatura. Até mesmo o cânone teve
que percorrer um caminho para adquirir este status e nada garante que
permaneça assim ad aeternum. Por isso, o juízo valorativo, ante ao ato de leitura,
torna-se instável. Para Barthes, o que aqui se nomeia como valor está atrelado
ao prazer do texto que, em suas palavras, “é isto: o valor passado ao grau
suntuoso de significante” (Barthes, 2005). Se refletirmos sobre o posicionamento
do semiólogo francês, veremos uma aproximação com o trato dado às criações
poéticas, posto o fato de promoverem o extrapolamento da palavra em contextos
improváveis.
Calvino (1993), também pode nos direcionar a um norte de reflexão sobre
a apreciação da leitura quando diz que “Os clássicos são livros que exercem
uma influência particular quando se impõem como inesquecíveis e também
como se ocultam nas dobras da memória, mimetizando-se como inconsciente
coletivo ou individual.” É nesse sentido que se possibilita a releitura dessas obras
literárias. Mais que isso, permitem-se precedentes para que as mesmas obras
possam transitar entre gerações. No entanto, torna-se interessante analisar a
receptividade desses textos em diferentes épocas.
No mesmo caminho de apreciação estética, a poesia representa um
universo de sensibilidade cuja partilha com o leitor é ampliada pela capacidade
de revelar lacunas polissêmicas. Eis o espaço em que a ação do leitor se torna
produtiva, no sentido de que sua interação com o texto e suas experiências
sensitivas remetem a um espaço de possibilidades de ressignificações de
sentimentos que são universais. O terreno de imprecisões dentro da escrita
poética traz, evidentemente, para o campo da recepção teorizada, por exemplo,
pela Escola de Constança, por meio de Wolfgang Iser. Não só Iser, mas outros
teóricos pertencentes a esta linha de estudos que ora se complementam,
reiteram ou rechaçam em alguns pontos da Estética da Recepção.
Por isso, a recepção é um ponto importante para reconhecer a força do
leitor diante dos implícitos em que se ancoram as interpretações das obras, face
à interação com suas experiências de leitura anteriores. Para esse tipo de leitor
adequado, sob o olhar da Estética da Recepção, a receptividade atinge com
mais eficiência. Todavia, essa teoria é apenas um dos pontos relevantes no que
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concerne ao entendimento da ação leitora relacionada à concretização da obra
em si. O prazer ou a fruição descrita por Barthes também deve ser um fator a
ser considerado no julgamento do mercado para o reendereçamento de obras.
Para a obra do poeta de Alegrete é fácil verificar o tônus de
universalidade engendrado. Em seu artigo, componente da obra Poema para
crianças: reflexões, experiências e sugestões, organizada por Hélder Pinheiro,
Leda Maria Braga Jorge aponta para o fato de a escrita do poeta gaúcho ser
atraente a diversos perfis de leitores, inclusive as crianças, o que corrobora para
despertar o interesse das editoras em muitos dos seus poemas publicados, no
intuito de identificar elementos que legitimem a publicação destes como poesia
voltada para o público infantil e, mais ainda, escolar. A mesma autora fala sobre
o alcance da forma de comunicação do poeta Mario Quintana:
Por sua amplitude temática, a obra de Quintana pode despertar
interesse de leitores de diferentes faixas etárias e diversos níveis de
iniciação à poesia. O que se encontra é uma temática sem fronteiras,
(grifo meu) desde os mais singelos temas até os que tocam a
complexidade da existência humana, que interessam, emocionam e
intrigam pessoas em qualquer idade, inclusive alguns temas interditos
à criança por muito tempo, como sexo, morte, solidão e velhice.
(JORGE, 2000)

No grifo do adendo, é notória a proximidade da noção de fronteira com a
experiência do fazer poético que compartilha sua arte de maneira irrestrita para
que cada leitor tome parte dos seus direitos de coautoria na construção dos
sentidos. O mesmo texto que se apresenta numa literatura direcionada a priori
para um público diferente do infantil, se torna atraente para públicos mais novos.
Com base nisso, é imprescindível reverenciar as escolhas do poeta que se vale
de uma voz encantadora em sua beleza e profunda em seu alcance. E mesmo
as editoras tendo descoberto neste poeta um nome de segurança para venda de
livros, a arte não perde sua força primitiva de ser essência e alma dos objetos
apreendidos. Além disso, deve-se considerar o trabalho sensível da arte literária
partilhada que privilegia o “modo de ser específico daquilo que pertence à arte,
ao modo de ser dos seus objetos”. (RANCIÈRE, 2009)
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Partilha e recepção como reflexos do reendereçamento na obra de Mario
Quintana
A Estética da Recepção logicamente considera a atuação do leitor dentro
do processo de ressignificações das obras. Quando tratamos das sensações que
um texto pode causar no ato da leitura devemos observar quais os atores
coparticipantes nos processos, bem como os mecanismos que influenciam o
resultado da experiência apreciativa da arte. Para Eagleton (2006), o leitor é tão
importante quanto a obra na construção de sentidos. Isso pressupõe um pacto
de partilha cuja obra do artista é urdida de aptidão por capturar a alma do seu
objeto. Como consequência disso, o leitor não necessariamente precisa ser
possuidor de uma bagagem literária desenvolvida, pois o espaço de
compartilhamento artístico se fragmenta até onde qualquer leitor tenha sua parte
comum para aproveitar enquanto experienciação de prazer.
A poesia, por ser arte, também possui essa força de mobilização da alma
do objeto. Como extensão, o poeta, artista da palavra, se incumbe de
compartilhar sua maneira de fazer com os possíveis apreciadores. Ranciére
diferencia o que ele chama de regime ético das imagens, regime poético
(representativo) e o regime estético, uma vez que os expedientes de criação
partem de modos diferentes de fazer. Sendo o segundo regime, responsável
pela mimesis, a arte poética em sua essência escrita e técnica, ao modo de
Aristóteles. E terceiro é, para ele, uma extrapolação, inclusive da barreira
mimética. Isso significa a autonomia da construção das artes, uma vez que,
parafraseando o autor, confirma o que há de singular e destrói qualquer
pragmatismo concernente aos critérios dessa singularidade. Instaura-se, assim,
a autonomia. Em acréscimo, é possível perceber o que é vida pulsante na
criação literária, bem como os marcos identitários presentes nas diferentes
maneiras de fazer artístico.
O caráter epistemológico dos estilos das artes inerente a certas épocas
foi confrontado pelas ideias vanguardistas. Obviamente, há inserção de
tendências novas dentro do módulo das práticas artísticas antes do pensamento
de vanguarda fosse instaurado. No entanto, com o tempo a novidade era
absorvida pela regra e o fazer passava pelo modo ditado pelo que fora novo. A
literatura participa desse movimento que, dialogando com a ideia de Ranciére, é
resultado do regime estético das artes. O desprendimento das noções estéticas
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trouxe grande ganho também para a literatura. Os grandes clássicos universais
o são justamente por atravessarem barreiras e, de alguma forma, dialogarem
com todas as épocas, até o presente. A força do autor e da obra formam, em
consonância com o leitor e as demandas modernas de lucratividade, os
elementos preponderantes para os interesses de mercado.
O mercado é o incentivador para a produção de determinadas obras
direcionadas a um público específico. É provável que o interesse monetário
influencie o trabalho de muitos produtores de obras. O endereçamento, pelo que
fora exposto até aqui, tem uma característica menos objetiva se comparado ao
que se propõe o reendereçamento. Este, visa realocar o status de uma obra
literária e adequar-se ao novo leitor, enquanto o primeiro, se almeja atingir a
certo público, o faz de maneira específica, com o tratamento intencional para
atingir o leitor pressuposto. Tudo isso, sem alterar o texto originalmente escrito
pelo autor. Ambos os fenômenos expostos podem limitar o poder intrínseco à
arte, em maior ou menor escala, dependendo da análise que se faz. É importante
ressaltar também, sobre o segundo termo, que, embora pareça óbvio, não se
costuma destinar ao caminho contrário. Não se reendereçam obras infantis ou
juvenis. O que acontece é uma obra juvenil atrair a outros públicos, mas esta
não passa por um processo de diagramação para servir ao novo mercado.
Dentro de “A partilha do Sensível”, Rancière problematiza uma
experiência sensorial e cita o suprematismo de Malevitch para exaltar a
sensibilidade em detrimento da forma. Embora o argumento do catedrático
francês conclua uma limitação no que tange à representatividade da arte, há
como seguir o caminho dele até certo ponto: o de que é “na interface criada entre
suportes diferentes, nos laços entre o poema e sua tipografia ou ilustração (...)
que se forma essa “novidade” que vai ligar o artista, que abole a figuração, ao
revolucionário, inventor da vida nova.” (Rancière, 2009). É essa união entre
aquele que cria e, dentro dessa criação, inaugura e dita a cifra do seu tempo que
podemos pensar no processo de universalização de juízos.
Reitera-se, desta feita, a capacidade de partilha do sensível em
determinadas obras literárias. Temos, nesse caso, a máxima potência da palavra
dialogando com o que é essencial nos sentidos humanos. Numa linguagem
romantizada, teríamos a alma da obra de comunicando com a alma do leitor. Em
caráter prático, podemos falar em universalização de sentidos propostos nas
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obras. Tecnicamente, recorre-se ao excerto de Friedrich, citado no resumo deste
trabalho, apesar de estar se referindo à poesia de Rimbald, cabe a outros textos
poéticos que:
“Não falando a ninguém, monologa, portanto, procurando atrair quem
escute, (...) parece conversar com uma voz para a qual não existe
intérprete concebível, sobretudo lá, onde o Eu imaginado cedeu lugar
a uma expressão sem o Eu.” (FRIEDRICH, 1978)

Tal voz que monologa procurando por um ouvinte é a essência da partilha
do fazer poético, fragmentado e lacunar por essência.
Hunt (1945) expõe que “A singularidade da produção de livros para
crianças está intimamente ligada à ideologia e ao mercado, à tradição e ao
gênero”. A facilidade em aceitar o argumento do autor reside na assertividade
de sua explanação. Ele esclarece, na mesma obra que “a literatura da criança
pode não ser a mesma que a literatura para criança” (ibidem). No entanto, o
mercado não diferencia técnica entre qualidade do texto e o potencial de venda
advindo do nome do autor consagrado. O livro infantil não será comprado pelo
seu consumidor final, por mais que este possa influenciar seus intermediários, a
decisão pesará sobre o nome de autores que legitimem o juízo de valor das
obras adquiridas.
Por ser essa voz monológica que flui à vulnerabilidade da audição, a
poesia de Mario Quintana é reconhecidamente alvo de reendereçamentos. Em
números, o poeta escreveu dois poemas cujo público é deveras infantil, a saber:
O batalhão das letras (1947), e Pé de pilão (1975). Nessas obras podemos
verificar claramente o cuidado exacerbado com a direção que tomava cada
palavra, cada colocação de versos, estrofes, intenções. Cabe ressaltar que ainda
há um movimento latente ao encontro da obra do poeta gaúcho no que tange ao
resgate de poemas que remontem o estilo consolidado para o gênero infantil. Tal
tática nos direciona para o endereçamento claro de sua obra. As escolhas do
poeta são políticas adotadas por ele como estratégia para compartilhar a sua
prática de produção. Para estes dois títulos, embora caiba o efeito de mercado,
por meio de novas diagramações, ainda não recai a perspectiva de relançar as
obras com novos suportes, mas sem perda ou adaptação textual. Antes da morte
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do poeta, na década de 90, a sua obra passava pelo processo de
reendereçamento. Foram coletâneas realizadas a partir de obras já lançadas e
que ora foram organizadas pelo próprio, ora por especialistas em literatura
infantil. Dentre essas coletâneas estão Lili inventa o mundo (1983), Sapo
amarelo (1984) e Nariz de vidro (1984), organizados por Mery Weiss; Primavera
cruza o rio (1985), organizado por Maria da Glória Bordini; Sapato furado (1994),
com a seleção dos poemas feita por Diogo de Oliveira Biazús (com dez anos de
idade) e organização de Mario Quintana e, postumamente, Só meu (2010)
organizada pela sobrinha do poeta, Elena Quintana de Oliveira.
Na realidade, nem sempre esse processo de reconhecimento a respeito
do que pode ser reendereçado parte de um conhecimento técnico. Também não
é garantida a eficácia das escolhas, no que tange ao que há de conteúdo capaz
de alcançar algum ponto em comum com algum ouvinte da referida voz. São
ligações complexas, de caráter subjetivo, feitas por critérios avessos ao
empirismo. O próprio Quintana explica, na edição de 1994 de Sapato furado, seu
critério de seleção para compor a obra: “Eu já escrevi o Sapato florido. Como,
porém, nesta vida nem tudo são flores, apresento-vos agora o Sapato furado,
que tem grande significação pois seu texto foi escolhido exclusivamente pelos
leitores a que se destina: a gurizada a partir de dez anos”. Das poesias de
Quintana, grande parte foi aproveitada pelo mercado para servir ao público
infantil. Isso não significa que os textos não fossem escritos exclusivamente para
as crianças. De fato, é algo que merece um olhar mais apurado, pois talvez não
se trate de reendereçamento inerente à recepção, se entendermos o modo de
fazer como o que Ranciére chama de regime estético. Em jogo aqui, está a forma
com que se apreende o modo de ser do objeto. Nesse caso o objeto é o poema
em si, com mais ênfase no conteúdo, em detrimento da linguagem.
Afinal, o que é vida nos poemas de Quintana para faze-los tão presentes
dentro da perspectiva de desumanizada da linguagem que monologa em voz
poética, em busca de um ouvido que a escute?
Eagleton (2006), enquanto problematiza a recepção, responde que os
leitores não encontram os textos no vácuo. Portanto, estão social e
historicamente situados e sua maneira de adentrar nas lacunas das obras é
condicionada a essa condição. E Iser, diria que os textos de Quintana têm um
leitor implícito e este seria o leitor ideal que completaria com mais competência
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as lacunas do texto poético. Nesse sentido, o ato de leitura desse leitor implícito
é o que daria, junto com o texto, vida aos poemas que são lidos. Rancière
argumentaria que a arte é anterior à maneira pela qual pode ser percebida ou
pensada, mas as intenções que regem a inserção social do artista colaboram
para a maneira de partilha do sensível. Assim, a poesia de Mario Quintana,
mesmo passando pelo caráter político condicionado aos fatores exteriores, ainda
possui a fragmentação que habilita sua universalidade.
Poesia e partilha de Mario Quintana
Quando recorremos às páginas das obras do poeta de Alegrete notamos
a peculiaridade de sua voz prosaica conquistando verso a verso o leitor que se
lança em imersão. Um claro exemplo disso pode ser tirado do corpus da obra Lili
inventa o mundo (2005), onde se encontra o poema “Cidadezinha”, originalmente
publicado em A rua dos cataventos (1940). Este, por sua vez, embora seja o livro
de sonetos que inaugura a carreira do autor, demonstra o que se esperar do
modo de partilhar sua arte. Observa-se em relevância, no referido poema, uma
potência introspectiva em que o uso de diminutivos e de certo tom saudosista
exerce íntima aproximação com o leitor em forma de potência universalizante.
O título nem de longe soa pejorativo, apesar do morfema minimizador. Em
sentido adverso à semântica do elemento mórfico supracitado, encontra-se teor
pleno de afetividade que se revela no decorrer da leitura. As imagens que
seguem nos versos justificam a afirmação de não se tratar de uma cidade
qualquer. Por ela são expressos os desejos de permanência por parte do sujeito
que se manifesta ao longo do poema. Evidencia-se, então, em tom confessional,
o desejo de pertencimento: “Ah, quem me dera ter lá nascido” (v. 11), bem como
o de morada duradoura: “Lá toda a vida poder morar!” (v. 12). Nesse sentido, a
imagem do lar acolhedor, sem pretensões de abrir discussões psicanalíticas,
remonta não somente o ambiente acolhedor sob um teto, mas também as
memórias embrionárias de proteção e calor gestatório e do seio materno.
O primeiro quarteto “Cidadezinha cheia de graça.../ Tão pequenina que
até causa dó! / Com seus burricos a pastar na praça.../ Sua igrejinha de uma
torre só... insiste no tom afetivo trazido pelo uso de diminutivos. Este fato
transporta o leitor para o aconchego do espaço que, embora pequeno, se mostra
gracioso.
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entrelaçamento da escrita autoral e das ressignificações do leitor. Em direção ao
segundo quarteto, observa-se a cidadezinha pacata com construções antigas
que podem ser captadas “num só olhar” (v.14). Nela, movimentação se dá pelos
elementos da natureza que sobrevoam e pelos animais que habitam o quarteto
anterior.
Assim como a cidadezinha temos outros poemas que retomam essa
temática do aconchego, da afetividade. No mesmo livro encontramos os poemas
“Dorme cidadezinha”, “Canção da ruazinha desconhecida”, “Cantiguinha de
verão” e “A Porteirinha”. Além disso, algumas escolhas que passam pelas
escolhas do poeta em dividir sua percepção do sensível podem ser levadas em
consideração ao que pretendemos lançar como justificativa para os
reendereçamentos na obra de Mario Quintana. Na opinião de Coelho (2000), “na
criança, o conhecimento da realidade se dá através do sensível, do emotivo, da
intuição”. Para a autora o popular e o infantil se aprazem da mesma formas de
recepção estética. Por isso, em Quintana, temos alguns elementos que fazem
parte do universo comum e palpável a esse tipo de leitor, como por exemplo os
animais, nos poemas “Uma vaca”, “A galinha preta”, “O dragão”, “Segredos da
natureza” (uma formiga protagoniza), “A borboleta”. Esses são títulos de poemas
retirados da coletânea Sapo Amarelo (2006). Todas essas são escolhas que o
poeta elege e que o inscreve dentro de uma solicitação de um particular que se
desdobra em camadas acessíveis a todos.
Conclusões
Tendo em vista a atuação do leitor, vale ressaltar que mesmo sem uma
experiência notória, este consegue estabelecer um grau de fruição e prazer na
leitura. Partindo do pressuposto de que o leitor, ou mesmo ouvinte (consciente)
de literatura, não faz nem mesmo essa escuta de forma inocente, há de se
esperar que qualquer contato com obras literárias gera um efeito receptivo,
prazer ou fruição. Para os leitores que tiverem uma imersão um pouco mais
elaborada, ainda que seja um leitor juvenil, por exemplo, o processo de recepção
da poesia pode aparentemente ser mais notado. No entanto, há de se considerar
que na partilha do comum, cada um tem sua parte no todo fragmentário das
artes. A poesia figura nessa arte em que o preenchimento de lacunas é essencial
durante o ato de leitura. E para este gênero a experiência, por ser absolutamente
subjetiva, pode ser pouco levada em consideração se tomarmos como
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parâmetro as políticas de compartilhamento da escrita dos versos. Não obstante,
é possível questionar até que ponto, na linguagem poética, o estético sobressai
ao sensível. Nas lacunas dos textos poéticos podem coexistir congruentemente
experiencias sensitivas que incluem qualquer tipo de leitor. Nesse caso, o
escritor verdadeiro da poesia em questão seria quem lê. Ou no mínimo, há uma
coparticipação na construção de sentidos, como prevê a Recepção.
A poesia de Mario Quintana, de modo geral, transcende alguns critérios de
identificação com o leitor, no que concerne à questão etária e da experiência de
leitura. Os diversos temas atravessados pela poética dos seus versos são
envoltos por um lirismo que fala diretamente à alma e se apresentam
praticamente isentos de carga doutrinária ou pedagógica. O homem que fala do
menino em uma cidadezinha qualquer está presente no mesmo eu-lírico que,
menino, tematiza, por metalinguagem, o labor poético que pode ser observado
no teor dos versos que compõem o poema a seguir:
“Juquinha estava lendo, em voz alta, A Confederação dos Tamoios.
Tarararararará, tarararararará,
Tarararararará, tarararararará
Lá pelas tantas, Gabriela deu o estrilo:
-Mas não tem rima!
Sensação. Ninguém parava de não acreditar. Juquinha, desamparado,
lê às pressas os finais dos últimos versos... quérulo... branco... tuba...
inane... vaga... infinitamente...
Meu Deus! Como poderia ser aquilo?!
A rima deve estar no meio, - diz, sentencioso o major Pitaluga.
E todos suspiraram, agradecidos”.
(QUINTANA, 2009, p. 182)

Uma dose de coloquialidade advinda do tom confessional de muitos de
seus textos marca uma parte significativa da sua produção em prosa poética.
Desta talvez advenha a zona fronteiriça que faz essa voz que ressoa do poema
traga o olhar inaugural sobre questões do cotidiano, por vezes se deparando
com o ilogismo da vida, ou mesmo se confrontando com algo extraordinário, que
pode ser interpretado como o maravilhoso na poesia de Quintana. Este tom
prosaico tem sido explorado em muitas das suas criações, como pode ser
observado seguintes versos do Caderno H, em Poesia completa:
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Desde pequeno, tive a tendência para personificar as coisas. Tia Tula,
que achava que mormaço fazia mal, sempre gritava: “Vem pra dentro,
menino, olha o mormaço!” Mas eu ouvia o mormaço com M maiúsculo.
Mormaço, para mim, era um velho que pegava crianças! Ia pra dentro
logo. E ainda hoje, quando leio que alguém se viu perseguido pelo
clamor público, vejo com esses olhos o Sr. Clamor Público, magro,
arquejante, de preto, brandindo um guarda-chuva, com um gogó
protuberante que se abaixa e levanta no excitamento da perseguição.
(QUINTANA, 2009, p. 355.)

Longe de se aproximar da histórica vocação pedagógica que tendencia
para juízos morais, o poeta Quintanares não se limita em lançar mão de
moralismo para passar uma mensagem supostamente edificante para a criança.
A presença de um tom educativo inerente à temática da poética do autor não
pressupõe uma carga pedagógica. Complementa a ideia de que a estética
quintaneana retrata encontros rotineiros e os transforma em material poético
para além das discussões acerca da carga educacional imposta na poesia dentro
daquele contexto histórico. Há quem diga que por influência desse contexto,
próprio das primeiras décadas dos anos 90, O Batalhão das Letras desviou-se
do projeto estético do autor para figurar dentro das exigências que as demandas
educacionais requeriam. Ao agregar um tom de ensinamento nesta obra,
postulou-se, por certo, a intenção de alcançar preferencialmente as crianças em
fase escolar e, por consequência, o mercado editorial. O próprio Mario Quintana
por um tempo, talvez reconhecendo um baixo valor artístico da obra, embargou
a impressão de novas edições.
Vê-se, então, a vocação do poeta em se dirigir ao ser humano de forma
universal, posto que ao mesmo tempo sua comunicação alcança pontos
distantes da experiência leitora, se estabelecendo de maneira íntima com os
indivíduos em fase adulta por recorrer à memória como meio de aproximação.
Paralelamente existe uma forte ligação com os anseios da infância no que
concerne à interação desses indivíduos com o mundo, incluindo as
personificações e abstrações possíveis de se alcançar nesta idade. A
sensibilidade do poeta faz com que ele perceba que a tessitura verbal
intencionalmente projetada à infância pode gerar um movimento introspectivo a
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um mundo de incompletude, ou melhor, em processo inicial de construção. Tal
precedente reitera a ligação com elementos de criação por meio do ilogismo
peculiar à comunicação com o leitor-mirim. Este, mesmo que já esteja desperto
para a racionalidade que em certa parte da infância ainda está sendo
desvinculada da fantasia e é reconhecida como possibilidade única no mundo
ainda se atrai pela construção de uma atmosfera mágica.
Um outro questionamento é descobrir se a máxima: para quem se escreve?
É realmente indicativa de que o escritor, mesmo sendo veementemente
indiferente ao a quem vai ler sua obra, ainda assim tem implícito um tipo de leitor
no seu ato de escrever. Tal investigação reafirma e fundamenta o fazer, em
função da partilha da arte, dentro de uma estética, bem como a recepção por
parte de quem realiza a leitura. O reendereçamento, portanto, é um fenômeno
que envolve recepção e partilha. Embora não haja uma maneira absolutamente
empírica para se comprovar esta tese. De fato, o texto poético, sendo um canto
que canta a si próprio, só emana vida quando o modo de fazer evoca o modo de
ser do objeto poético. Os textos que não atendem a este critério de ordem
estética dificilmente serão notados por especialistas ou leigos enquanto
potencial de partilha do sensível.
Para finalizar, a partilha parece ser a origem do ato de reendereçar. O
fazer poético compromissado com a essência da universalidade que capta o
sentimento a partir da linguagem tende a ser desumanizado. A boca que fala é
o poeta que assim se faz e usa de seu expediente criativo para materializar as
formas apriorísticas dos objetos. O ouvido que escuta é o leitor que participa
dessa partilha colhendo o comum que lhe é possível.
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A REPRESENTAÇÃO DA VELHICE NOS CONTOS DE “QUANDO A
PRIMAVERA CHEGAR”, DE MARINA COLASANTI
Catia Toledo Mendonça
UNESPAR - Campus Paranaguá
A obra de Marina Colasanti tem sido estudada sob a perspectiva da
representação feminina, provavelmente pelo fato de a autora, nos anos 70, ter
estado diretamente ligada ao movimento feminista, do qual fez parte, e por sua
coluna na revista Nova, na qual respondia às cartas das leitoras, sobre questões
ligadas a seus relacionamentos com os companheiros. Lá se vão quarenta anos.
A autora está com mais de oitenta anos (completos em setembro de 2017) , e a
representação da mulher em sua obra já tão variada, com situações de confronto
entre os casais, como por exemplo, em “Contos de amor Rasgados” (1986), são
contemporâneas a mulheres que buscam seu equilíbrio justamente no
relacionamento com o companheiro, como acontece em “Entre a espada e a
rosa”, publicado no mesmo ano, conto que dá título ao livro e que apresenta uma
princesa em busca de sua realização, que não abre mão de sua identidade, mas
também não ignora o amor quando esse aparece. Ela, então, despe-se da
armadura e do elmo que a protegiam contra tudo e todos, para se deixar amar
pelo rei, que já era dono de seu coração. Nas primeiras décadas do século XXI,
outros aspectos do feminino surgem, como veremos agora.
Em sua obra, além de alguns temas que refletem as mudanças pelas
quais a sociedade vem passando- penso em “O leopardo é um animal delicado”,
livro de contos em que surgem as relações virtuais, tão comuns em nossos
tempos- há, no último livro de contos de fadas publicado em 2015- Quando a
primavera chegar- uma presença indelével, mas que se torna importante: a figura
da velha, rara nos primeiros livros.
Dois contos, em particular, chamaram atenção na coletânea: Alguém bate
à porta e A casa da morte, por terem os dois, como protagonistas, mulheres
“velhas”.
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A velhice e a sociedade
Os estudos antropológicos voltados para a velhice no Brasil têm se
intensificado, isso porque o envelhecimento da população é notório.
Segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil, em 2016, tinha a quinta
maior população idosa do mundo, e, em 2030, o número de idosos ultrapassará
o total de crianças entre zero e 14 anos.
A revista Valor Econômico, de 26 de maio de 2019, afirma que
A população residente no Brasil no ano passado foi estimada em 207,8 milhões
de pessoas, 5,1% a mais do que em 2012. As pessoas com 65 anos ou mais de
idade representavam 10,5% desse total, o correspondente a 21,872 milhões de
pessoas. (https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/05/22/populacao-idosa-nobrasil-cresce-26-em-seis-anos.ghtml In 29/10/19)
Ou seja, a velhice deixa de ser privilégio de poucos para ganhar
representatividade na população, embora há cerca de 50 anos o Brasil fosse
visto como um país de jovens, “o país do futuro”, como apregoava a propaganda
oficial da década de 60.
Estudos necessários para entender esse novo e importante grupo da
sociedade surgem nas universidades, nos campos da Antropologia e da
Assistência Social. O primeiro para tentar entender a pessoa nessa fase da vida,
que tradicionalmente é vista como alguém “prestes a morrer” e o segundo pautase na preocupação com o despreparo para atender esse grupo, em busca de
leis que amparem os direitos dos idosos. Nesse sentido, em outubro de 2003 foi
criado o “Estatuto do Idoso”, no qual são explicitados os direitos dos idosos. No
artigo 4, por exemplo, pode-se ler: “ Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo
de negligência, discriminação, violência, crueldade ou opressão, e todo atentado
aos seus direitos, por ação ou omissão, será punido na forma da lei”
(http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2003/l10.741.htm- 29/10/19).
Sobre a pessoa idosa
As pessoas envelhecem de forma diferenciada, dependendo de como
organizam suas vidas e de circunstâncias sociais.
Myriam Moraes Lins de Barros, em seu texto “Trajetória dos estudos de
velhice no Brasil”, afirma que há uma “ideia difundida socialmente de que não
cabe

aos

velhos

ter

planos

para

o

futuro”

(In
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http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0873652920060
00300006 -29/10/2019). Essa ideia tem a ver com outra: a de que a pessoa velha
está apenas esperando a morte, que deverá chegar em breve. Essa percepção,
no entanto, foi relativizada, uma vez que as pessoas ditas idosas, hoje, estão
frequentando

universidades,

encontrando

novos

amores

e

deixando

relacionamentos falidos, antes levados até o túmulo. É a própria Myriam de
Barros que nos afirma em seu texto: ” Ao contrário, é a própria percepção da
velhice como o último momento de vida que torna possível a formulação e
execução de um projeto de vida”. (IDEM, p.4). No entanto, é necessário que a
pessoa idosa tenha consciência de si, de seu potencial para continuar atuando
na sociedade. Infelizmente, entre as mulheres, essa consciência é, geralmente,
abalada pela perda de um companheiro. Ainda ligadas à tradicional dependência
da mulher em relação ao homem, muitas são as mulheres que, ao se verem
idosas e sozinhas, seja por viuvez, seja por não terem tido um casamento,
perdem a percepção de que ainda podem ser úteis à sociedade, de que ainda
podem ter realizações pessoais e sociais.
A perda de entes amados, de amigos, de companheiros está entre as
maiores causas de depressão na velhice e de desistência em relação à vida.
Como as mulheres parecem ser mais longevas que os homens, essa situação é
mais comum entre o feminino. A morte, para muitas, parece ser, assim como foi
para os românticos, a única forma de alcançar a felicidade, principalmente se
levar em conta o aspecto religioso, o que geralmente acontece.
Simone de Beauvoir, em seu livro “Velhice”, afirma que “Envelhecer é
um fator biológico. Todos os seres vivos envelhecem. Já a velhice é um fator
cultural” (BEAUVOIR, 1990.p.56). A forma como estamos envelhecendo hoje
é diferente daquela como nossos avós envelheciam, estamos mais ativos,
fazendo planos, mas isso não é uma realidade para todos. É comum vermos
uma certa idealização do passado, capturada pela expressão “no meu
tempo...”, quando as pessoas, em tom nostálgico, reclamam da insegurança
das cidades atuais, das mudanças ocorridas na própria estrutura familiar, na
qual a figura da avó, por exemplo, vem sofrendo alterações. A sua experiência
não é mas a última palavra para os cuidados com os netos: blogs, twitter e
outras mídias são hoje consideradas mais sábios, seguidos pelas novas
mães, roubando das avós a tarefa sublime de cuidar dos netos.
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Outro aspecto difícil de encarar na velhice, para algumas mulheres, é a
decadência do corpo. O Brasil é o terceiro país do mundo em cirurgias plásticas.
Ainda com Simone de Beauvoir, lemos em “A Velhice” (1990), “o destino da
mulher é ser, aos olhos do homem, um objeto erótico, ao tornar-se velha e feia,
perde o lugar que lhe é destinado na sociedade, tornando-se então um monstro
que suscita repulsa e até mesmo medo” (p.56). É o medo desse “monstro” que
leva muitas mulheres à procura de retardar a velhice, de apagar os sinais do
tempo em seu rosto, em seu corpo. Envelhecer, então, torna-se uma tortura e a
morte pode ser um alívio.
Mike Featherstone, eminente sociólogo inglês, em seu texto A velhice na
pós-modernidade, nos traz outra questão interessante: a falta de produtividade.
Segundo ele, a aposentadoria foi uma invenção do século XIX, que se fortaleceu
no século XX. São palavras dele: “Não se concebia que alguém, no final da vida,
não trabalhasse. Em algumas sociedades as pessoas trabalhavam até caírem
mortas” (1998, p.8). Longe de defender a ideia de trabalhar até cair morto,
embora esta talvez passe a ser uma realidade em nosso país, a aposentadoria,
tão sonhada por alguns, para outros é como uma morte em vida, já que ao sentirse improdutiva a pessoa anula-se para vida e passa a esperar a morte. Como a
expectativa de vida está aumentando, as pessoas com consciência de si e de
sua capacidade, passam a buscar outras ocupações, mas há aquelas que
passam mais tempo de pijamas, esperando a morte, ou em frente à televisão,
assistindo a novelas infindas, que apresentam uma vida de que têm saudades
ou que idealizaram e não tiveram, também esperando a morte.
É ainda Featherstone que, ao comparar a vida ao curso de um rio, nos diz sobre
a impossibilidade de falarmos com propriedade sobre uma etapa da vida que
ainda não alcançamos. Ele afirma: “Simone de Beauvoir dizia que a velhice é
algo não realizável, algo que não entendemos até sermos velhos. Podemos até
ter empatia com os que vão à frente no rio; mas não dá para saber realmente
como é”. (1998, p.10) Sartre dizia que não nos damos conta da morte; que não
podemos saber o que é morrer. Podemos ler, pensar, conversar sobre isso; mas
só compreenderemos esse fenômeno quando estivermos morrendo.
A partir dessa afirmação, podemos começar a pensar na presença da
imagem da velha nos contos de Marina Colasanti. Ela, agora com 82 anos,

1531

estaria falando com propriedade sobre uma personagem que navega paralela a
si, correnteza abaixo?
O fato é que a representação da velha não era comum em seus contos e
agora, temas como a velhice e a espera pela morte, se fazem presentes.
A figura da velha nos contos de fadas
A velha, nos contos de fadas, geralmente está associada à bruxa. São
figuras horripilantes, curvadas, com narizes aduncos e verrugas enormes. São
malvadas, invejosas, estereótipo consagrado pelos filmes de Walt Disney e pelas
ilustrações de livros infantis, que invadiram o imaginário das crianças.
Célia Cristina da Silva, em sua dissertação de mestrado defendida na
UFPR em 2016, Representações da velhice em contos populares e
maravilhosos, afirma:
A velha senhora ou a rainha sábia e bondosa, a bruxa velha e
assustadora, o velho senhor bonachão e jovial, o rei sábio e vivido, o
bruxo horrendo, o velho esquisito e o velho solitário são tipos comuns
encontrados na literatura clássica. Apesar de velhos reis e rainhas
sábios e bondosos serem considerados “modelos positivos”, numa
primeira leitura das histórias essas personagens não foram
identificadas como protagonistas – heróis ou heroínas, sendo velhos.
A elas parecem caber apenas papéis coadjuvantes. (SILVA, 2016,
p.15)

Os contos populares são fruto da transmissão oral, de geração para
geração, até que fossem registrados e legitimados pela publicação. Eles refletem
a cultura na qual surgiram, assim como o momento histórico no qual estão
inseridos. Dessa forma, as figuras das bruxas e das rainhas estão ligadas à
mitologia celta e a momentos na história da humanidade, quando o mundo era
dividido em reinados. Ainda assim, note-se que, segundo a citação feita por Célia
Silva, quando velhos, mesmo os monarcas não ocupam papeis de protagonistas
nas histórias. Estes são reservados a jovens príncipes e princesas.
Nos contos de literatura indígena, os mais velhos aparecem como
detentores do conhecimento, responsáveis por transmitir as tradições, os valores
da tribo. Esse comportamento cultural, percebido na literatura indígena, é
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apresentado por Myriam Barros como próprio da pessoa idosa. Ela afirma que
“A experiência de vida, valorizada pelos mais velhos como um dos poucos
ganhos da velhice, é o fundamento da narrativa da memória e, do ponto de vista
de quem lembra, a experiência é uma interpretação de seu passado.” Entre os
indígenas,
O passado é memorial. Serve para nos lembrar quem somos, de onde
viemos e para onde caminhamos. Um povo sem memória ancestral é
um povo perdido no tempo e no espaço. Não sabe para onde caminha
e por isso se preocupa tanto aonde vai chegar. O passado é a
ordenação de nosso ser no mundo (MUNDURUKU,2009, in
http://www.overmundo.com.br/overblog/sobre-o-tempo-e-o-trabalho)

Célia Silva, tentando entender a função dos idosos, afirma:
Os mais velhos “passam o bastão” para os mais jovens, assegurando
assim a continuidade dos ciclos de vida e preparando as gerações
futuras para assumirem sua posição. Num mundo em que não
houvesse envelhecimento, morte e sucessão, não haveria disputa pelo
poder. (2016, p. 67)

Ou seja, a velhice faz parte do processo de vida e morte e, como tal, está
presente também nas histórias infantis.
As velhas de Marina Colasanti
O livro Quando a primavera chegar, foi publicado em 2015. Dois anos
depois Marina Colasanti completou 80 anos. São 17 contos, inéditos até então.
A mulher continua a ser figura central na maioria deles, nem sempre aparecendo
como esposa ou companheira de um homem. Às vezes ela é a dona de seu
destino e “a chegada da primavera traz a tarde em que na floresta, onde tudo
brota e renasce, ela olha decidida para trás. Vê ao longe o castelo severo[...] –
Eu volto- murmura baixinho em despedida, sem ter certeza de estar dizendo a
verdade.” (p.366). Ou seja, a mulher independente, como em tantos outros, está
presente também aqui. No entanto, os contos que nos chamaram a tenção
trazem outra mulher.
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“No povoado abandonado, uma velha vive só” (p377) Esse é o início de
“Alguém bate à porta”. Quando damos continuidade à leitura, constatamos que
a mulher está só porque todos foram embora da cidade onde ela vive. Não há
homens “para cuidar e querer bem”. Somente ela “velha demais para que um
homem a quisesse”, mas ainda não tão velha para que a morte a quisesse,
permanece na estalagem, onde estivera a vida inteira, recebendo hóspedes,
cuidando deles. Já nestes primeiros parágrafos percebemos questões
interessantes sobre essa mulher. Ela não é uma bruxa, é mulher comum, embora
muito velha, tanto que nenhum homem a quis levar consigo quando deixou a
cidade. Essa mulher que não é mais atraente para os homens, que está próxima
ao monstro de que nos fala Simone de Beauvoir, ficou só porque seu corpo
envelheceu, porque não é mais sexualmente atraente. Considerando-se que as
personagens dos contos têm a ver com a cultura e o tempo em que surgem,
podemos imaginar que esta é uma mulher da contemporaneidade, que se vê
sozinha depois de uma vida a serviço a outros, pois costumava receber viajantes
“enchia-lhes o copo e o prato, oferecia uma cama aos que pudessem pagar aos
outros deixava a palha do celeiro” (p.377). Ela é a autêntica figura do eterno
feminino, “uma energia luminosa e casta, portadora da coragem, de ideal e de
bondade” (CHEVALIER, 2006 p.421) Mas nada disso foi suficiente para que a
quisessem levar.
O fogão em sua casa estava sempre acesso, sinal de acolhimento, e o
degrau de sua entrada já estava gasto, pelos inúmeros pés que ali passaram
para entrar na estalagem. Parte de uma escada, o degrau mostra que há um
desnível em relação aos pisos. Simbolicamente falando, “ Os degraus não são
destinos, são pontos de passagem, de onde se pode ver o que ficou para trás e
vislumbrar o que vem adiante”. (CHEVALIER, 2006, p.378). Era de onde ela via
as pessoas que lhe chegavam e foi dali também que, provavelmente, viu a
“última mulher do povoado desaparecer na curva da estrada”. Pensou em seguila, mas desistiu, diante da liberdade total que a solidão lhe oferecia: “ Agora que
só ela o habitava só a ela pertencia. Sentira-se rica como um Senhor” (p.377). A
solidão na velhice, como se viu, pode ter resultados diferentes: pode ser fonte
de tristeza, de depressão, mas também pode significar o momento em que, livre
das obrigações de criar filhos, de cuidar da casa e do marido, a mulher vê a
possibilidade de fazer novos planos, projetos que deixara para trás, como nos
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apontou Myriam de Barros. Esta parece ter sido a reação da mulher velha e só,
em um primeiro momento.
Para Lacan, a solidão corresponde ao final da análise, quando o analisado
reconhece que não depende de ninguém, que ele se basta. Estará então de alta.
Neste caso, a capacidade de viver só e bastar-se seria um indicativo de agora
ela poderia ser feliz.
Mas “um tempo de poeira e ausências transcorreu” e a “velha fez-se mais
velha” (p.378). O transcorrer do tempo, assinalado pela metáfora “tempo de
poeira”, nos faz pensar que os anos forra passando e a solidão começou a pesar
para aquela que “fez-se mais velha”, mas não saiu de seu lugar. Foi então que
começou a receber estranhas visitas, homens encasacados, enluvados, que não
comiam nem bebiam, chegavam no meio da noite e sem que lhes visse os rostos,
saiam pela manhã, deixando moedas de prata sobre a mesa. Ela teve mesmo a
impressão de ver, através do corpo do primeiro, “o tremeluzir das brasas”. Não
fez perguntas. Aceitou-os. Se eram pessoas, alucinações ou seres demoníacos
não fazia diferença. Eram companhia, eram seres que precisavam dela e davam
sentido à vida.
Chegou o dia em que ela foi levada. Desta vez, o ser era feminino e a
levou pela mão, quando ainda era noite, sem deixar moeda alguma. A esta altura
do conto, a autora parece descrever a passagem da estalajadeira para a morte
e nos leva a pensar na estalagem como algo semelhante à barca de Caronte, a
quem as almas deveria pagar antes de atravessar o Estige.
Durante um tempo longo que ela não saberia medir, a estalajadeira sentiu-se
como que suspensa, em viagem talvez, embalada por alguma carruagem de
negras cortinas fechadas. Depois tudo parou. Uma porta abriu-se para a noite,
ela saltou. Na escuridão, não se distinguiam os cavalos. Encontrava-se diante
de uma estalagem. Sentiu o peso de um manto sobre os ombros, levantou o
braço para bater à porta. E viu que sua mão estava enluvada. (p.379)
Percebe-se que a personagem “mulher velha” passa por todo um processo,
desencadeado pela solidão e pela idade avançada. Da euforia dos primeiros
momentos à solidão mais completa, ela passa de viva à morta, sem que se
descreva sofrimento algum. Uma passagem natural, uma etapa da vida, a morte,
que espera uma mulher muito velha e solitária.
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O outro conto selecionado, “A casa da morte”, também começa com uma
referência à idade da protagonista: “ Estando muito velha, uma mulher chamou
a filha”.(p.401)
Neste conto, ao contrário do outro, a protagonista não está só, mas
também é velha e agora deseja a morte, por isso pede a filha que a ajude a
encontrar a casa da morte, pois “não há mais homens na nossa família [...]Pelo
amor que me tem, peço que me leve até a casa da Morte”(p.401)
Assim como no conto analisado anteriormente, não existem homens na
família. A filha, que a acompanha na aventura não é suficiente para impedi-la de
desejar a morte. Seguem as duas em busca da indesejada das gentes. A velha,
deitada em um traçado de bambus e esteiras feito pela filha, é arrastada por um
burro, tão velho quanto ela e que , segundo o narrador, “aproveitaria a contento
o futuro endereço”- a casa da Morte. “O tempo de colheita havia passado” e por
não haver mais o que fazer naquele lugar, a mulher quer partir, assim como
querem partir aqueles que não veem mais sentido em suas vidas.
Na busca pela morte, as duas mulheres entram em um bosque, onde encontram
aves negras e um enforcado. O bosque, variante de floresta, tem grande
associação com o espaço místico, mágico. Para a psicanálise, a floresta
simboliza o inconsciente. É lá que elas encontram o enforcado. O enforcado, no
Tarô, pode ter vários significados, dentre eles “a expiração sofrida ou voluntária,
a renúncia”(CHEVLIER, p.371) A mulher velha desejava renunciar à vida,
desejava uma expiração voluntária, como anunciava o corpo encontrado,
trazendo ao plano real o seu simbolismo.
Em algumas culturas, o corvo, ave negra, é visto como mensageiro da
morte. Estariam elas próximas à casa da famigerada? Seguem em direção a
uma luz que veem ao longe, onde encontram “alguns homens ao redor da
fogueira em que uma carne assava no espeto” (p.402) A luz que as guardaria
era criada pelos homens, que as proveram de alimento e proteção, como a
sociedade e muitas mulheres esperam que façam. Por essa proteção, não
encontraram a morte ainda.
Afinal, a velha resolve voltar para casa, pois está cansada, e esperar por
ela. Ao chegar, descobre que enquanto vagava em busca da morte, esta havia
estado ali, a sua procura.
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Era isso, então, pensou a velha. Ela não havia achado o endereço da
Morte, mas a Morte sempre havia conhecido o seu. Voltará, pensou ainda, com
certeza voltará. E, entrando em casa, pediu à filha seu xale branco de lã.
Começava a sentir frio. (COLSANTI, 2015, p.404)
Esse final nos faz lembrar um outro conto de Colasanti, contido em
Contos de Amor Rasgados: A paixão de sua vida: Amava a morte, mas
não era correspondido. Tomou veneno. Atirou-se de pontes. Aspirou
gás. Ela sempre o rejeitava, recusando-lhe o abraço. Quando
finalmente desistiu da paixão entregando-se à vida, a morte,
enciumada, estourou-lhe o peito. (1986, p35)

O suicídio, sugerido tanto em um conto quanto no outro, não surge como
caminho para a morte, embora ela seja desejada nos dois casos. A famigerada
só chegará quando quiser. Não é a mulher quem decide seu destino. Quase
trinta anos depois, Marina Colasanti encontra um outro jeito de falar da força do
destino sobre a vontade das pessoas. Embora velha, quiçá sábia, a mulher não
pode decidir sobre sua hora de morrer.
Considerações finais
A representação da velhice nos dois contos analisados neste artigo nos
remete a percepções colhidas pelos estudos antropológicos e sociológicos sobre
a velhice no âmbito de feminino atual.
Não se pode afirmar um aspecto autobiográfico nos contos, mas não seria
absurdo conjecturar a relação entre a idade da autora e a representação da
personagem velha nos contos, uma vez que as características encontradas na
personagem se assemelham às características identificadas por antropólogos na
mulher contemporânea.
Diferente dos contos da tradição oral europeia, a mulher velha não
aparece como bruxa nem como má. Também diferente dos contos indígenas, a
mulher velha não aparece como sábia, detentora da sabedoria da tribo, de
conhecimentos acumulados.
É uma mulher comum, sem nome, cuja única função apresentada é a de
servir aos outros, como a estalajadeira, ou ser mãe. Nenhuma das duas funções
é suficiente para dar sentido à vida.

1537

Em ambos, a solidão, a ausência de um companheiro, a decadência do
corpo, que não é mais atraente para sexo oposto, aparecem como
consequências da velhice e como caminhos que levam à morte, ao desejo de
morrer, ao cansaço de viver.
Referências
BARROS, Myriam Moraes Lins. Trajetória dos estudos de velhice no Brasil. In
http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S087365292006000300006 -29/10/2019
BEAUVOIR, Simone de. Velhice. Rio de Janeiro, Noa Fronteira, 1990.
CHEVALIER, Jean & GHEEBRANT, Alain. Dicionário de Símbolos. Rio de
Janeiro: José Olympio, 2006.
COLASANTI, Marina. Contos de Amor Rasgados. Rio de Janeiro: Rocco, 1986.
__________. Quando a primavera chegar. In Mais de 100 Histórias
maravilhosas. São Paulo: Global, 2015.
FEATHERSTONE ,Mike. A velhice na pós-modernidade. In Revista A terceira
Idade. Ano X, nº14, agosto de 1998. Páginas 5-17
MUNDURUKU,Daniel.

in

http://www.overmundo.com.br/overblog/sobre-o-

tempo-e-o-trabalho- 31/10/2019
SILVA, Célia Cristina. Representações da velhice em contos populares e
maravilhosos. Dissertação defendida em 2016, na UFPR.

1538

AINDA HÁ LEITORES DE SACIS?162
Milena Ribeiro Martins
(UFPR)
Resumo
Este texto discute a permanência de enredos e personagens tradicionais
na literatura infanto-juvenil brasileira atual; para isso, analisa obras de Monteiro
Lobato (Reinações de Narizinho e Histórias de Tia Nastácia) e Alan de Oliveira
(O Saci Epaminondas, 2013), aproximando suas estratégias de atualização de
narrativas tradicionais. Nas narrativas referidas, guardadas as diferenças,
encontram-se a representação da permanência de histórias tradicionais, a
mediação histórico-cultural como forma de atualização de saberes e práticas, e
o estabelecimento de vínculo entre gerações via transmissão cultural.
Analisando e aproximando as obras dos dois escritores, discuto a representação
de transformações no modo de vida de crianças e jovens no século XXI,
estratégias de mediação de leitura, relação entre texto e experiência de mundo,
transformações na recepção de bens culturais, significação contextual e
ressignificação via leitura. Como suporte de análise, foram utilizadas reflexões
propostas pela antropóloga Michele Petit em A arte de ler, ou como resistir à
adversidade, especialmente aquelas relativas à força da literatura em tempos de
crise. A autora refere-se à incompletude, ao inacabamento e à insatisfação de
jovens modernos como resultado da vida em sociedades nas quais os jovens
enfrentam falta de projetos e percebem o futuro como algo sombrio. Embora seu
corpus de análise não seja o Brasil contemporâneo, suas proposições suscitam
a reflexão a respeito da importância da transmissão cultural nos dias de hoje.
A literatura infantil e o diálogo com os clássicos

162

Algumas ideias que deram origem a este texto foram apresentadas no evento “O Ensino de
Literatura: a Literatura feita para Crianças e Adolescentes e o Cânone”, realizado na UnB, em
24/11/2017.
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A leitura de obras clássicas, especialmente por crianças e adolescentes,
é um ato que exige esforço – seu e do adulto, quando é um adulto quem propõe
o encontro com um mundo que inicialmente não se parece com o do leitor, um
mundo ultrapassado. O encontro entre duas temporalidades – o tempo presente
do leitor e o tempo passado de uma história clássica – pode ser tenso, quando
a compreensão de elementos do passado é condição para a compreensão do
texto. As marcas de um tempo passado, entranhadas em textos clássicos, são
de ordem histórica (quando o texto exige o conhecimento de modos antigos de
organização social), linguística (quando a linguagem em que uma obra foi escrita
parece tão distinta da contemporânea ao leitor, que a língua-mãe se parece
língua estrangeira), estilística (quando o estilo ou o gênero textual já não é usual
e, por isso, se tornou desconhecido do leitor) e outras.
Esses e outros elementos constitutivos de textos antigos – ou de textos
recentes que representam universos antigos – precisam ser, de alguma forma,
enfrentados e superados a fim de que os textos se tornem compreensíveis e
significativos para o leitor. As adaptações de variados tipos e qualidades são
exemplos do esforço de alguns escritores e mediadores culturais em busca da
construção de pontes entre presente e passado.
Duas definições de clássico, segundo Ítalo Calvino, aludem a essa tensão
entre temporalidades. Para o escritor italiano,
13. É clássico aquilo que tende a relegar as atualidades à posição de
barulho de fundo, mas ao mesmo tempo não pode prescindir desse
barulho de fundo.
14. É clássico aquilo que persiste como rumor mesmo onde predomina
a atualidade mais incompatível. (CALVINO, 2004, p. 15)

Nessas formulações, Calvino parece minimizar a importância do presente,
ao passo em que maximiza a importância do que permanece, daquilo que,
embora tenha origem antiga, tem vida longa. O presente, na segunda
formulação, é apresentado como enquadramento, não como essência, o que dá
relevo ao passado que, não sendo perecível, permanece. Na formulação de Ana
Maria Machado, que parafraseia o escritor italiano, clássicos “são livros que
conseguem ser eternos e sempre novos.” (MACHADO, 2002, p.24)
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Curiosamente, as metáforas sonoras usadas por Calvino para representar
o presente incontornável e o passado eterno – “barulho de fundo” e “rumor” –
ajudam a construir uma noção densa de temporalidade: o presente não vem
depois do passado, mas convive com o que parece ser passado, como sons
sobrepostos, ou ainda como sons que convivem com imagens, odores, sabores
e texturas. A densidade das experiências culturais é dada pela coexistência de
elementos de temporalidades variadas: nessa proposição, mais densa será a
percepção da experiência, quanto mais camadas de significação forem
percebidas, forem desveladas e tornadas compreensíveis.
No primeiro episódio das Reinações de Narizinho (1931), personagens de
narrativas antigas, por estarem aborrecidas e entediadas, cogitam deixar seu
universo ficcional em busca de outros mais modernos. O Pequeno Polegar
efetivamente foge dos livros e é perseguido por Dona Carochinha, que explica o
problema à Narizinho e ao Príncipe Escamado:
[...] tenho notado que muitos dos personagens das minhas histórias já
andam aborrecidos de viverem toda a vida presos dentro delas.
Querem novidade. Falam em correr mundo a fim de se meterem em
novas aventuras. Aladino queixa-se de que sua lâmpada maravilhosa
está enferrujando. A Bela Adormecida tem vontade de espetar o dedo
noutra roca para dormir outros cem anos. O Gato de Botas brigou com
o marquês de Carabás e quer ir para os Estados Unidos visitar o Gato
Félix. Branca de Neve vive falando em tingir os cabelos de preto e botar
ruge na cara. Andam todos revoltados, dando-me um trabalhão para
contê-los. Mas o pior é que ameaçam fugir, e o Pequeno Polegar já
deu o exemplo. [...] Tudo isso — continuou dona Carochinha — por
causa do Pinóquio, do Gato Félix e sobretudo de uma tal menina do
narizinho arrebitado que todos desejam muito conhecer. Ando até
desconfiada que foi essa diabinha quem desencaminhou Polegar,
aconselhando-o a fugir. (LOBATO, s/d, p.12-13)

A coexistência do antigo com o novo é apresentada metaforicamente no
desejo de sobrevivência dessas personagens: elas querem viajar, entrar em
novas aventuras, reexperimentar suas próprias aventuras, querem conhecer
outros tempos, novas personagens, objetos e usos inexistentes no tempo remoto
em que foram criadas. Além das adaptações, a literatura que não adapta textos
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antigos também participa da permanência deles, na medida em que dialoga com
eles, retomando gêneros, espaços ficcionais, personagens, propondo variados
graus e tipos de relações intertextuais. (SAMOYAULT, 2008) As obras de Lobato
são exemplo disso numa variedade de títulos de sua produção para adultos e
crianças. Reinações de Narizinho e o Picapau Amarelo estão dentre os livros do
escritor em que a incorporação de histórias antigas mais se distancia de sua
adaptação, pela potencialização dos elementos criativos.
O ato criativo é parte constitutiva do próprio ato de leitura, dentre outros
motivos porque textos são estruturas incompletas, compostas inevitavelmente
por "lugares vazios", segundo formulação de Wolfgang Iser. (apud LIMA, 2002)
No processo de leitura, o leitor suplementa tais vazios de variadas maneiras:
[...] ao contrário de um quebra-cabeças, não há uma única maneira
correta de fazê-lo. Os lugares vazios, em suma, apresentam a
estrutura do texto literário como uma articulação com furos que exige
do leitor mais do que a capacidade de decodificação. [...] O vazio exige
do leitor uma participação ativa. (LIMA, 2002, p.26)

A identificação e o preenchimento de “lugares vazios” pode ser uma
decorrência da identificação da estrutura de textos ficcionais que já fazem parte
do repertório do receptor. É o que acontece na bem conhecida abertura de
Pinóquio (cuja 1ª edição data de 1883), quando o narrador dialoga com um leitor
implícito, surpreendendo-o ao contar não a história de um rei, mas a de um
pedaço de madeira. (COLLODI, 2009) Uma outra narrativa infantil, um pouco
anterior a Pinóquio, porém menos conhecida no Brasil, intitulada A princesa e o
goblin (1872), de George MacDonald (1824-1905), também apresenta um leitor
implícito que identifica uma estrutura tradicional na narrativa recém iniciada e a
desmerece, interpelando o narrador. Na página inicial desse conto de fadas
escocês, lê-se o diálogo:
There was once a little princess who –
“But, Mr. Author, why do you always write about princesses?”
“Because every girls is a princess.”
“You will make them vain if you tell them that.”
“Not if they understand what I mean.”
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“Then what do you mean?”
“What do you mean by a princess?”
“The daughter of a king.” […] (apud SILVA, 2019, p.51)163

As narrativas mencionadas de George MacDonald, Carlo Collodi e
Monteiro Lobato recuperam elementos de contos de fadas tradicionais, usam
como ponto de partida o reconhecimento (pelo suposto receptor) de suas
estruturas repetitivas, que caracterizam como coisa do passado; em resposta às
fábulas previsíveis, propõem novos enredos, personagens e ambientação,
novas formas de narrar e novos valores. Nenhum deles se desvencilha
totalmente das histórias antigas, que lhes servem de ponto de partida e diálogo
fecundante.
Leitores infantis de Lobato atuaram de forma semelhante ao escritor,
quando escreveram cartas a ele sugerindo ou solicitando temas e motivos para
novas narrativas. A leitora Lucília Alves Carvalho, de dez anos, pede que o
escritor a insira como personagem numa viagem com toda a turma do sítio à
China. (DEBUS, 2004, p.164) Renato Vivacqua, da mesma idade, sugere “que a
história da bomba atômica seja contada por Dona Benta”. (idem, p. 189) Arnaldo
Teixeira Mendes considera que “seria bem interessante” “uma aventura na
Amazônia”. (idem, ibidem). Severino de Moura Carneiro Júnior, de nove anos,
critica as ilustrações e recomenda ao escritor um outro ilustrador:
Para uma coisa eu quero lhe chamar a atenção: Há um desenhista
chamado Rodolfo que faz verdadeiros aleijões. Ele faz Dona Benta

163 A citação diretamente do original é necessária porque a tradução brasileira
baseou-se numa versão posterior, da qual foram subtraídos os deliciosos
diálogos metalinguísticos. A dissertação de Mestrado de Ana Laura de Brum
Kury da Silva analisa essa ausência, além de transcrever e analisar os
manuscritos, o texto da primeira edição e de edições posteriores, inclusive da
única edição brasileira conhecida até o momento, datada de 2003.
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feia, Tia Nastácia toda desajeitada, o Visconde nem parece o
Visconde, Emília uma coisa horrorosa, Pedrinho e Narizinho nem se
fala. Eu gosto do outro desenhista chamado Belmonte, que faz
desenhos muito bonitos. (idem, p.190)164

O desejo e a criatividade dos leitores assegura a sobrevivência das
histórias para além da última página dos livros. Assim, personagens e situações
narrativas permanecem (no imaginário de leitores e, em alguns casos,) no
imaginário coletivo, fecundando outras criações. O fosso – que se poderia
considerar intransponível ou de difícil transposição – entre passado e presente
diminui no momento em que um texto constrói pontes para o passado, abre
janelas comunicantes, por meio das quais histórias produzidas em um tempo
remoto voltam a viver num outro tempo presente.
Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades
Creio que seja bastante conhecido o episódio de Reinações de Narizinho
em que a turma viaja para o País das Fábulas, onde encontra La Fontaine e
assiste a uma reprise da fábula da cigarra e da formiga, ao vivo, acontecendo
diante de seus olhos. Sob outra ótica, Lobato reconta a velha fábula, passandoa pelo crivo dos valores de seu tempo. Só recontar não basta: o escritor
acrescenta um enquadramento em que aparecem alguns elementos contextuais
referentes ao fabulista La Fontaine e a elementos estruturantes do gênero
fábula. O efeito de estranhamento é duplo: as crianças estranham o aspecto de
La Fontaine, e ele não compreende as referências culturais de seus novos
interlocutores. A compreensão mútua é difícil. Emília não se satisfaz com
observar as histórias já conhecidas: demanda do fabulista uma fábula nova,
“onde apareça um carneirinho, uma boneca de pano e um tatu-canastra”.
(LOBATO, s/d, p. 261) Interpreto como sendo realistas, e não premonitórios, os
traços característicos de Emília, nessa cena: criatividade, insatisfação com a

164 Segundo informa Magno Silveira, trata-se de “Rodolpho Marques de Sousa,
que ilustrou O Picapau Amarelo, em 1939, e que no mesmo ano trabalhou em
parceria com Belmonte, em O Minotauro.” (SILVEIRA, 2015, p. 35)

1544

simples repetição do já sabido, sede de novidades e desejo de participação nos
acontecimentos são alguns dos elementos de seu realismo. São também
elementos observados nas cartas dos leitores, mencionadas acima.
Tais elementos são postos em ação na cena seguinte, quando Emília se
revolta contra o comportamento da formiga e a passividade da cigarra na fábula
bastante conhecida. Da mesma forma, revolta-se também contra o pressuposto
do fabulista de que as formigas formariam uma sociedade mais feliz.
Interpretando literalmente aquilo que o fabulista concebe de modo simbólico,
Emília suscita um novo olhar para a velha fábula, fazendo perceber que a
organização

das

formigas

é

afetada

por

ações

humanas,

elemento

desconsiderado por La Fontaine na sua análise segmentada e parcial.
Insatisfeita e perturbadora, Emília não apenas reclama, mas produz
mudanças na história antiga, fazendo a cigarra agir de forma vingativa e violenta,
devolvendo à formiga o tratamento que dela recebera:
— Chegou tua vez, malvada! Há mil anos que a senhora me
anda a dar com essa porcaria de porta no focinho das cigarras, mas
chegou o dia da vingança. Quem vai levar porta no nariz és tu, sua cara
de coruja seca!
E, voltando-se para a cigarra:
— Amor com amor se paga. Eu seguro a bruxa e você malha
com a porta no nariz dela. Vamos!
A cigarra cumpriu a ordem, e tantas portadas arrumou no nariz
da formiga, que a pobre acabou pedindo socorro ao senhor de La
Fontaine, seu conhecido de longo tempo. (LOBATO, s/d, p. 265)

A fábula tradicional, quando recontada em outro espaço para nova
audiência, adquire significados imprevistos, porque se submeteu à compreensão
de novos receptores. É o que acontece de forma mais estrutural nas Histórias
de Tia Nastácia (1937), quando as crianças reagem às histórias populares que
ouvem:
— Eu também acho muito ingênua essa história de rei e
princesa e botas encantadas — disse Narizinho. — Depois que li o
Peter Pan, fiquei exigente. Estou de acordo com Emília.
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— Pois eu gostei da história — disse Pedrinho — porque me dá
ideia da mentalidade do nosso povo. A gente deve conhecer essas
histórias como um estudo da mentalidade do povo. (LOBATO, s/d, p.
14)

Parte da riqueza do texto de Lobato está na representação da recepção
dos textos por crianças nada passivas, distintas umas das outras, que interpelam
o narrador ou o contador de modo mais constante do que haviam feito os leitores
implícitos de Collodi e MacDonald. As intervenções das personagens fazem com
que histórias de origem antiga dialoguem não apenas com leitores de outro
tempo, mas também com histórias de outro tempo.
— Esta história — disse ela [Emília] — ainda está mais boba que
a outra. Tudo sem pé, nem cabeça. Sabe o que me parece? Parece
uma história que era dum jeito e foi se alterando de um contador para
outro, cada vez mais atrapalhada, isto é, foi perdendo pelo caminho o
pé e a cabeça.
— Você tem razão, Emília — disse dona Benta. — As histórias
que andam na boca do povo não são como as escritas. As histórias
escritas conservam-se sempre as mesmas, porque a escrita fixa a
maneira pela qual o autor a compôs. Mas as histórias que correm na
boca do povo vão se adulterando com o tempo. Cada pessoa que conta
muda uma coisa ou outra, e por fim elas ficam muito diferentes do que
eram no começo. [...] Todas as histórias do folclore são assim. Há
sábios que pegam nessas histórias e as estudam, e vão indo até
encontrarem o seu ponto de partida. E mostram as mudanças que o
povo fez.
— Mudanças que as deixam sem pé nem cabeça — insistiu
Emília. — Essa do Sargento Verde, por exemplo. É tão idiota que um
sábio que quiser estudá-la acabará também idiota. Eu, francamente,
passo essas tais histórias populares. Gosto mas é das de Andersen,
das do autor do Peter Pan e das do tal Carroll, que escreveu Alice no
Pais das Maravilhas. Sendo coisas do povo, eu passo... (idem, p.2021)

Os comentários das crianças explicitam uma tensão entre o gosto mais
imediato de algumas (Narizinho e Emília) por histórias em que percebam a lógica
estrutural da escrita, e o interesse de outros (Pedrinho e Dona Benta) por
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compreender a lógica das histórias populares contadas por Tia Nastácia. A
audiência é plural, suas opiniões não são unânimes. Para além das opiniões, do
apreço ou desapreço, do prazer mais imediato ou do estranhamento, é relevante
que o grupo tenha mantido o interesse pela continuidade da situação narrativa.
Emília e Narizinho desgostam de parte das histórias, elaboram seu ponto de
vista crítico, mas mantêm-se na escuta atenta. Até que, depois da décima quarta
história, Emília começa a elogiar enfaticamente as histórias contadas por Tia
Nastácia: “— Ora até que enfim ouvi uma história que merece grau 10! — gritou
Emília. — Está muito bem arranjada, e sem rei dentro, nem príncipes, nem olho
furado, nem burro bravo. Ótima! Meus parabéns a tia Nastácia.” (idem, p.69) E
volta a elogiar a história seguinte: “— Gostei, gostei! — exclamou Emília. — Não
tem nada de boba essa historinha.” (idem, p.73)
A continuidade das histórias e a liberdade com que os comentários são
feitos propiciam a percepção de que há critérios para o desapreço das meninas:
elas desgostam sobretudo das histórias de origem europeia, que são as
primeiras a serem narradas, e começam a manifestar interesse por histórias de
origem indígena e afro-brasileira, que elogiam de maneira hiperbólica. O projeto
cultural nacionalista, de Lobato, sua crítica à dependência cultural e ao
desconhecimento das raízes brasileiras emerge da estrutura do livro, cuja
organização faz os comentários caminharem da crítica para o elogio, ainda que
não de modo uniforme.
O ato de contar e ouvir histórias tem efeitos não apenas sobre a formação
literária das crianças. As histórias aproximam adultas e crianças, de tal forma
que vão se tornando evidentes as diferenças entre esses grupos e também a
parcialidade da percepção infantil. É o que se nota neste diálogo, depois de
dezesseis histórias terem sido contadas:
— Bom — disse dona Benta. — O que estou observando é que
as crianças de hoje são muito mais exigentes do que as antigas. Eu,
quando era pequenina, ficava deslumbrada quando ouvia histórias
como esta. Hoje está tudo diferente. Em vez de meus netos
deslumbrarem--se, metem-se a criticar, como se fossem uns
sabiozinhos da Grécia...
Emília ficou muito admirada de saber que dona Benta já havia
sido criança.
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— Mas então a senhora também já foi criança, das
pequenininhas? — perguntou.
— Está claro, Emília. Que pergunta!
— E tia Nastácia também?... Que interessante! Está aí uma
coisa que nunca me passou pela cabeça.
E ficou pensativa, imaginando como seriam as duas velhas
quando criancinhas. (idem, p.77-78)

Dona Benta e Tia Nastácia não desistiram diante das críticas, dos
resmungos, da intensidade das emoções infantis. A persistência parece ter sido
premiada por esse pequeno diálogo iluminador.
A circulação de histórias tradicionais num sistema literário depende de
muitos fatores imponderáveis, mas, dentre os ponderáveis, depende da ação de
escritores, editores, tradutores, críticos e leitores interessados por essa
manutenção. No contexto da primeira metade do século XX (quando o cinema e
a publicidade despontavam como instrumentos poderosos da cultura de massa,
a que viria a se somar o rádio), a permanência de histórias tradicionais dependia
de sua edição em livro. Depois, de sua incorporação pelos outros meios de
comunicação.
Em 1918, o primeiro trabalho editorial de Monteiro Lobato, antes da
publicação de qualquer de seus livros autorais, foi fruto do seu investimento na
recuperação da figura lendária do Saci, como um movimento de descoberta e
recuperação de símbolos nacionais, fazendo frente à europeização e
descaracterização da cultura nacional. (CAMARGO, 2006) O livro O SacyPererê, resultado de um inquérito, teve como um de seus desdobramentos a
narrativa

infanto-juvenil

O

Sacy,

publicada

inicialmente

em

1921

e

significativamente ampliada nos anos seguintes até adquirir seu formato
definitivo no final da década de 1930. A versão infantil do Saci, de Lobato, se
tornou referência incontornável para escritores posteriores a ele, em cuja obra
se percebe a recuperação de traços cristalizados por Lobato na personagem de
origem indígena. (Camargo, 2006, p.359)
Histórias emboloradas combinam com crianças conectadas?
Assim como Lobato deu continuidade a fábulas antigas, recuperando-as
e atualizando-as, outros Sacis foram escritos depois do seu, frequentemente
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usando-o como matriz, mas também acrescentando a ele novos elementos. Uma
bela narrativa contemporânea que tem a lenda do saci como tema intitula-se O
Saci Epaminondas, de autoria do mineiro Alan Oliveira. O livro parece ter tido
um bom começo no mercado editorial: foi um dos 10 finalistas da 56a edição do
prêmio Jabuti (2014) e no mesmo ano foi incluído no acervo do PNBE. Talvez
ele tenha atingido, assim, um público importante em escolas, mas há pouca
informação disponível sobre sua recepção.
O Saci Epaminondas é uma narrativa em terceira pessoa, em que se
apresenta Eduardo Augusto, um menino de uns 10 anos, que nas férias é
deixado na casa da avó, contra sua vontade. Ele preferiria ter a cidade ao sítio,
localizado em alguma cidadezinha de Minas Gerais, cercado de natureza por
todos os lados. A avó Luíza não é um dona Benta, embora seu apreço por
histórias e a busca intensiva pela convivência com o neto favoreça o
estabelecimento de alguns laços de continuidade entre o universos ficcionais dos
dois escritores – embora o livro de Alan Oliveira se sustente sozinho, como
procuraremos demonstrar.
A avó é uma pessoa tranquila, em paz consigo e com a natureza, viúva,
mora num sítio na companhia do cachorro Feijão, tem uma forte relação com a
natureza, gosta de cavernas, montanhas, toma banho de rio, cozinha pratos
deliciosos, tem amigos e adora histórias do Saci. Ao modo dela, ela convive com
o Saci: deixa comida para ele, diz que recebe visitas dele, sai à sua procura
pelas montanhas. Ela quer contar essas histórias ao neto.
O neto, Eduardo Augusto, é um garoto chato, reclamão, preguiçoso para
as aventuras da avó, entediado para qualquer assunto que não sejam jogos
eletrônicos, televisão e shopping. Segundo a mãe, ele odeia tudo: “odeia mato,
bicho, ar fresco, montanhas, cavalo, galinha, pato, goiaba. Até dormir ele odeia”.
(OLIVEIRA, 2013, p.7) É capaz de ficar o dia todo no sofá. Anima-se ouvindo
seu estilo musical favorito, (idem, p. 34-35) que, no entanto, é insuportável para
a avó.
Essa é a situação inicial do livro. O problema de Luíza, que é semelhante
ao de muitas situações escolares e familiares, é fruto do encontro conflituoso
entre diferentes temporalidades que não conseguem se comunicar: cada uma
com seus valores, com seus gostos incomunicáveis. O embate discordante entre
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duas maneiras de enxergar o mundo é notável na cena em que a avó convida o
neto para tomar banho de rio:
— Esta água está suja, não vou entrar aí nem sonhando! [...]
— Suja? olha só — ela enfiou a mão mostrando. — É a água
mais limpa que eu já vi.
— Ah é? E esses insetos? E essa porção de folhas e galhos?
— Isso não é sujeira, é vida.
— É lixo!
— Lixo? ah ah ah… Menino, as coisas estão um pouco
desarrumadas dentro dessa sua cabecinha linda. Lixo são os sacos,
vidros e papeis com que vocês emporcalham sua cidade. O que está
escorrendo pelo riacho alimenta os peixes e ajuda as plantas a
crescerem, portanto é vida.
— Que vai grudar em mim feito lesma quando eu entrar na água.
Na piscina lá de casa não tem essa porcaria.
— Quer saber? Fui! — Ela desistiu do neto desaparecendo num
mergulho. (p.17)

A avó quer que o neto troque a televisão e o videogame por banho de rio,
caminhadas, visitas a cavernas e ruínas; no mesmo pacote, quer contar ao neto
a história do saci Epaminondas. A dificuldade do diálogo – e portanto a ausência
de vínculos – entre eles reside também na insistência da avó em contar histórias
sobre sua convivência com um ser em cuja existência a criança não acredita:
enquanto ela assegura que Epaminondas é seu amigo, que come seus bolos,
mora nas redondezas do sítio e pode ser encontrado se for procurado, ele
reafirma enfaticamente que o saci não passa de uma lenda.
Tirar o garoto do sofá é condição para o começo da aventura. Depois de
ter convivido (não sem dificuldades) com as idiossincrasias do neto, depois de
muita insistência e algumas trapaças, a avó consegue levá-lo para fora de casa.
É por meio da experiência física que ela faz o garoto entrar em contato com o
universo do saci: tomando banho de rio, entrando numa caverna, vivendo
situações de pavor na mata, no escuro da noite e numa casa em ruínas.
Tendo sentido na pele as delícias e os medos mais relacionados com o
universo do saci, Eduardo acaba seduzido pelo mistério das histórias da avó. O
movimento é, portanto, de compreensão do mundo do qual a história do saci faz
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parte, de identificação do personagem e de envolvimento com a avó, que é
mediadora entre dois universos antes incomunicáveis. A avó continua sendo,
para o neto, uma mulher esquisita, mas ele é conquistado por sua esquisitice,
que passa a ser interessante por ser fonte de emoções intensas e genuínas.
Para além da trama bem construída, em que se destaca a manutenção
do mistério, sem solução fácil, a linguagem discretamente criativa de Alan
Oliveira é um dos pontos altos do livro. A distribuição dos recursos expressivos
pelo texto é parcimoniosa: eles se apresentam como pequenas surpresas, aqui
e ali, contrastando com a linguagem coloquial que descreve o ambiente e narra
as ações das personagens: há neologismos, representação da linguagem infantil
pontuada por resmungos criativos e gírias realistas, repetições expressivas,
como nos apelidos de Eduardo: chatorildo, chatomax, chatolindo ou chato
mesmo (OLIVEIRA, 2013, p.8); expressividade na caracterização das reações
exaltadas do menino ("dizer que ele adorou [a comida da avó] é pouco, mas dizer
que lambeu até as unhas não está muito longe da verdade."; (p.15) "ficou numa
alegria de carnaval baiano, só faltou sair desfilando e cantando um samba pela
sala" (p. 28); quando ele se irrita com a insistência a respeito do saci, "ele cuspia
esqueletos,

parafusos

e

marimbondos

enquanto

gritava"

(p.25);

a

expressividade de descrições inovadoras e coloquiais, como em "o sol era uma
frigideira estalando sobre o fogo naquela manhã ali na roça. Sem vento nem
sopro, tudo era brasa simplesmente." (p. 17).
Uma família sem “espaço kids”
A precariedade da qualidade das relações intergeracionais e a sua
recuperação são representados nessa obra de Alan Oliveira por meio de um
encontro intenso, afetivo, propiciado pela cultura em sentido amplo: pelos
valores que a avó quer partilhar com o neto – não políticos nem morais, no
sentido estrito das palavras, mas ligados a uma experiência física de contato
com a natureza e com os seres que a habitam: seres da natureza e da cultura.
Como dona Benta e tia Nastácia, a avó Luíza precisou de persistência
para seduzir o neto para elementos da cultura que a ele pareciam embolorados,
ultrapassados. Como elas, Luíza age como mediadora cultural, interessada na
manutenção viva de uma história, na sua transmissão cultural, que, nesse caso,
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depende da imersão na natureza, ambiente de origem do Saci, no qual seus
elementos originais vicejam com maior força.
O isolamento cultural em que a criança vivia – desconhecedor que era de
elementos ao seu redor – foi abalado e ultrapassado pelo contato intenso com
essa figura que se porta como mediadora cultural, no amplo sentido da palavra
cultura. Tendo identificado na criança a falta de conhecimento do mundo físico e
do imaterial, a avó investe na transmissão desses conhecimentos, que se dá não
apenas pela partilha de histórias, mas também pela experiência física com a
natureza, com o medo, com o desconhecido.
A experiência vivida age sobre a identidade da criança – eternamente em
construção –, funcionando como um rito de passagem, de que faz parte a
atribuição de um novo nome para o menino. Por meio da avó, Eduardo Augusto
tornou-se Duda: o menino foi introduzido num mundo que estava à sua
disposição, mas para o qual ele não demonstrava interesse, nem curiosidade,
como se o que interessasse à avó consequentemente não pudesse interessar a
ele. E vice versa. A narrativa de Alan Oliveira parece propor a destruição dessas
paredes imaginárias, que separavam os espaços de interesse eventual de
crianças e adultos.
A antropóloga Michele Petit identifica no mundo contemporâneo
características de um “espaço em crise”. Ela define tais crises a partir de
transformações sociais profundas que “alteraram ou fizeram desaparecer os
parâmetros nos quais a vida se desenvolvia, vulnerabilizando homens, mulheres
e crianças de maneira obviamente bastante distinta”. (PETIT, 2009, p. 20-21)
Interessam aqui sobretudo suas considerações a respeito do acesso a bens
culturais por jovens habitantes de periferias. Segundo ela, as crises
contemporâneas
confinam [esses jovens] em um tempo imediato – sem projeto, sem
futuro –, em um espaço sem linha de fuga. Despertam feridas antigas,
reativam o medo do abandono, abalam o sentimento de continuidade
de si e a autoestima. Provocam, às vezes, uma perda total de sentido,
mas podem igualmente estimular a criatividade e a inventividade,
contribuindo para que outros equilíbrios sejam forjados. [...] Em tais
contextos, crianças, adolescentes e adultos poderiam redescobrir o
papel dessa atividade [a leitura] na reconstrução de si mesmos e além
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disso a contribuição única da literatura e da arte para a atividade
psíquica. Para a vida, em suma. (idem, ibidem)

Algumas das palavras usadas pela autora remetem a situações
enfrentadas por crianças e jovens em idade escolar. Quem lida com eles se
defronta cotidianamente com suas emoções, dentre as quais estão a falta de
projetos e a sensação de que o futuro é sombrio e sem perspectivas; o
isolamento tende a acentuar tais sensações.
Nesse contexto, considerando com Michele Petit que a literatura – a
cultura num sentido amplo – participa da construção psíquica dos jovens de
forma especialmente importante, dentre outros motivos porque os insere em
outros círculos de pertencimento, para além dos mais imediatos; considerando
que “os rumos de um destino podem ser reorientados por meio de uma
intersubjetividade, uma disponibilidade psíquica, uma atenção, e [...] isso, assim
como a simbolização, é o cerne da construção ou da reconstrução de si mesmo.”
(PETIT, 2009, p.41) destaco a relevância de obras como a de Alan Oliveira, a
qual representa um projeto de formação cultural fundamentado na busca por
vínculos entre temporalidades distintas, fazendo vicejar o que é tradicional e
potencialmente eterno, em detrimento do presente efêmero.
Para a realização desse projeto, a atuação de mediadores culturais é
fundamental. No caso da história do neto e da avó, ela foi a mediadora. No caso
de situações escolares, o professor e a biblioteca desempenham esse papel.
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PERFORMANCE E EXPERIÊNCIAS DE LEITURA NO ESPAÇO VIRTUAL: O
BOOKTUBER VICTOR ALMEIDA E O CANAL GEEK FREAK
Lucas Kammer Orsi
(UDESC)
Resumo
Lançada em 2005, a plataforma do YouTube mudou consideravelmente a
forma de consumir materiais audiovisuais, oportunizando o usuário a
possibilidade de compartilhar vídeos no espaço virtual de forma amadora,
favorecendo aquilo que Henry Jenkins compreende como cultura participativa,
ou seja, processo no qual consumidores se tornam produtores de conteúdo,
estimulando o debate de temas contemporâneos. Nesse cenário, surgem os
booktubers, indivíduos que se utilizam do espaço para debater temáticas
voltadas para literatura. Em seus canais, publicam vídeos contando suas
experiências de leitura, lembranças da vida de leitor e fatos cotidianos,
utilizando-se de suas artimanhas para conquistar seu público e alcançar cada
vez mais audiências. Dentre eles, temos a figura de Victor Almeida, natural do
Paraná e que em 2014 criou o Geek freak, discutindo em vídeo títulos literários
lidos, sendo eles em sua maioria fantasia, ficção científica e jovem adulto. O
presente trabalho teve como objetivo analisar a figura do booktuber, identificando
quais são as características do debate literário proposto pelo mesmo. Para isso,
recorreu-se aos estudos da performance, principalmente aqueles desenvolvidos
por Paul Zumthor, responsável pelas categorias de gestualidade, vocalidade e
função fática da linguagem, e Tiago Barcelos Salgado, que utiliza os conceitos
citados para analisar a figura do youtuber Felipe Neto em sua dissertação de
mestrado. A construção da reflexão teve como base as vídeo-resenhas
publicadas entre 2014 e 2018 no canal, buscando perceber como a
argumentação do produtor de conteúdo se modificou no período, ao mesmo
tempo destacando quais elementos de uma linguagem corporal estavam
colocados, utilizando-se aí das categorias mencionadas. Trabalhar com tais
materiais permite adentrar as experiências cotidianas dos sujeitos narradas no
formato audiovisual, percebendo o processo de construção do ser leitor e a
produção de sentido decorrida das leituras realizadas.
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A criação do YouTube num contexto de convergência e cultura
participativa
O YouTube foi lançado em 2005, sendo criado por Chad Hurley, Jawed
Kardim

e Steve Chen, ex-funcionários do site de comércio online PayPal.

Possuía uma interface integrada, através da qual o usuário podia fazer o upload,
publicar e assistir vídeos em streaming não havendo a necessidade de ter
grandes conhecimentos técnicos da área. Além disso, não havia limites para o
número de vídeos que poderiam ser publicados, ofertando outras funções
básicas, como a conexão com outros usuários como amigos e a formulação de
códigos HTML e URLS, permitindo assim, o compartilhamento dos materiais em
outros sites.
Tal iniciativa pode ser considerado como plataforma, pois “se refiere a una
idealizada forma colaborativa e inclusiva de distribución, intermediación o puesta
en valor de productos, contenidos o servicios de todo tipo” (VALDERRAMA,
VELASCO, 2018, p. 40), na qual se constrói valores, linguagens próprias e
práticas sociais. Por si só mais democrático na difusão dos conteúdos
audiovisuais amadores em comparação com as grandes emissoras de televisão
e rádio (VALDERRAMA, VELASCO, 2018), é também empresa de mídia e
agregador de conteúdo. Os usuários ficam responsáveis pela produção
audiovisual, utilizando para isso, as ferramentas fornecidas. Além disso,
oportuniza para as empresas a divulgação de seu produto através de anúncios,
podendo elas mesmas escolherem o público-alvo de sua divulgação, gerando
lucro tanto para o indivíduo quanto para o site.
O espaço audiovisual veio num contexto de convergência e cultura
participativa, categorias desenvolvidas por Henry Jenkins (2009). A primeira
refere-se ao “fluxo de conteúdos através de múltiplas plataformas de mídia, à
cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório
dos públicos dos meios de comunicação” (JENKINS, 2009, p. 29). Há um
compartilhamento contínuo dos materiais, favorecendo, assim, uma divulgação
dos mesmos e uma interação contínua dos usuários. Nesse processo, possibilita
que qualquer indivíduo “poste” vídeos amadores no ambiente virtual, o que
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podemos entender como cultura participativa. Esta inverte a posição dos
produtores e consumidores: quem geralmente apenas consumia as informações
também pode produzir e divulgar seu próprio conteúdo. Intrínseco a isso, está
presente elementos como imediatismo, vivacidade e comunicação direta
(BURGESS, GREEN, 2009, p. 78).
Nesse cenário, temos os booktubers, responsáveis por produzir e
compartilhar vídeos em seus canais discutindo temas voltados para literatura:
vídeo-resenhas, experiências de leitura, compras de livros, etc. O texto que
segue faz parte de um projeto de pesquisa desenvolvido entre 2017 e 2019 no
Programa de Pós-Graduação em História da Universidade do Estado de Santa
Catarina e que resultou na dissertação intitulada Booktubers: cibercultura e
experiências de leitura em três canais brasileiros (2014-2018). O recorte aqui
realizado objetivou o exercício analítico da figura de Victor Almeida, booktuber
responsável pelo canal Geek freak criado em 2014, e sua produção audiovisual
publicada no YouTube.
Comunidades online e a questão do booktube
Em época de internet, é comum a formação de comunidades, através das
quais se atribui papel fundamental das redes e a convergência de interesses por
parte de indivíduos em torno de temáticas em comum (CASTELLS, 2003; LÉVY,
1999). Para Robert Kozinets, tais iniciativas “estão se tornando ‘lugares’ de
pertencimento, informação e apoio emocional, sem os quais as pessoas não
ficam” (2014, p. 21). Algo semelhante aconteceu no booktube, tendo a literatura
como interesse central, seguido de uma interação contínua entre seus
participantes, gerando assim um comprometimento cada vez maior.
Catalina Lemus (2014) aponta que o fenômeno originou-se nos Estados
Unidos, inspirado em vídeos de mulheres que falavam sobre suas compras,
maquiagens, lugares que conheceram, entre outras assuntos do universo
feminino. Tal prática ganhou popularidade a partir de 2007, sendo que o termo
booktube passou a ser utilizado entre 2008 e 2011, quando outros termos
relacionados

ganharam

destaque

nas

estatísticas

do

Google

Trends

(CAMARGO, CHIARETO, 2016, p. 132). No mesmo período foi adotado pela
primeira vez no canal literário australiano “Bumblesby” (SILVA, 2017, p. 12). Em
terras brasileiras, Tatiana Feltrin foi responsável por criar um dos primeiros
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canais, o Tiny Little Things, em 2007, mantendo até hoje suas atividades. Em
pesquisa de 2017, Tauana Jeffman identificou 583 canais brasileiros voltados à
literatura e 630 booktubers. Entre 2009 e 2012 foram criados 164 espaços e 419
nos três anos seguintes.
O espaço aqui escolhido para análise foi criado em 10 de julho de 2014,
sendo coordenado por Victor Almeida. Na época, o rapaz já participava da
comunidade com o canal “Olhos de Ressaca”, junto de outros dois amigos. O
primeiro vídeo postado no Geek freak teve o título de “Friday Reads: leituras de
sexta”, indo ao ar dia 18 de julho de 2014. Nele, tece alguns comentários sobre
as leituras em andamento naquele momento, podendo destacar Harry Potter and
the Half-Blood Prince, de J. K. Rowling of Prince e Picta Mundi, de Gleice Couto.
Junto de tantos outros indivíduos, Almeida faz parte de um cenário no
qual há a presença massiva dos computadores, que interconectados por meio
das redes digitais de popularidade global se transformam em meios de
comunicação. Diante disso, torna-se recorrente a exposição da intimidade
desses indivíduos nesses espaços, seja por meio da escrita ou publicação de
fotografias e vídeos (SIBILIA, 2008, p. 11), tal qual ocorre com os booktubers.
Muito mais que experiências literárias, os produtores de conteúdo também
compartilham fatos cotidianos ou de sua própria trajetória. A partir de materiais
audiovisuais postados em 2014, 2015 e 2017, algumas considerações acerca da
figura de Victor Almeida podem ser tecidas: nascido em 1992, natural do Paraná,
tem formação em Marketing e Propaganda, toca violão e piano, quando mais
novo participou do fã-clube da banda McFly, seu maior medo é ser assaltado,
começou a ler com mais frequência em 2013 e não gosta de sorvete. Além disso,
é comum em seus vídeos a aparição de sua estante de livros (Figura 1), o que
nos leva a pensar que o local de gravação seja o seu quarto ou algum outro
espaço doméstico. Isso é discutido por Tauana Jeffman em debate com Jean
Burgess sobre a cultura de quarto, uma vez que “o quarto atua como espaço de
participação cultural semiprivado, pois torna-se publicizado através da câmera e
do compartilhamento nas redes sociais” (JEFFMAN, 2017, p. 212). Se antes
aquele espaço era destinado para o indivíduo se recolher e poder ler, distante
dos olhos e julgamento dos outros, a partir dos booktubers ele passa a ser um
local público.
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Figura 1 - Victor Almeida em vídeo-resenha de A cidade murada

Fonte: Geek freak, A cidade Murada : Ryan Graudin | Resenha (SEM SPOILERS). 2015.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=VL-3u2YxBrQ&t=350s> Acesso em: 30 out
2019.

As exposições “confessionais” da internet podem ser consideradas como
“manifestações renovadas dos velhos gêneros biográficos” (SIBILIA, 2008, p.
31), num processo em que ocorre o deslocamento de uma subjetividade
‘interiorizada’ em direção a possíveis e novas formas de se autoconstruir. No
decorrer do século XX, com a popularização de mídias, como a televisão e a
internet, há a menção constante para vida cotidiana, questionando-se acerca da
privacidade. Assim, estas práticas dariam “conta de um desejo de evasão da
própria intimidade, uma vontade de se exibir e falar de si” (SIBILIA, 2008, p. 77);
é algo novo, marcado pelo desejo da visibilidade por parte dos usuários, mas
também pela vontade de consumir vidas que não sejam necessariamente as
suas. (SIBILIA, 2008, p. 78).
Do mesmo modo, a passagem do privado para o público pode ser
compreendida como parte integrante do processo de virtualização. O filósofo
francês Pierre Lévy coloca que “uma emoção posta em palavras ou em desenhos
pode ser mais facilmente compartilhada” (1996, p. 73). O mesmo ocorre, de
maneira inversa, quando realizamos uma leitura ou escutamos uma canção:
internalizamos algo concebido como público. A partir da fala, emoções e
percepções de mundo são colocadas para fora, movimentando-se em termos de
espaço e temporalidade. “(...) as linguagens humanas virtualizam o tempo real,
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as coisas materiais, os acontecimentos atuais e as situações em curso” (LÉVY,
1996, p. 73) e, com o uso das tecnologias, têm-se a possibilidade de um alcance
muito maior. Victor Almeida, como booktuber, lê títulos escolhidos previamente,
internalizando sentimentos despertados pela leitura, e ao final desta externaliza
sua produção de sentido em formato de vídeo. Postando na plataforma
YouTube, facilita a circulação desses materiais e estimula uma interação por
parte de quem os assiste. Ao se virtualizar, a pessoa torna-se “não presente”
(1996, p. 21), ou seja, se desterritorializa. O corpo conquista novas velocidades
e espaços.
Sobre isso ainda, cabe ressaltar sobre os atos de leitura, formados nos
modos de ler, sejam eles públicos ou íntimos, coletivos ou individuais. Com os
booktubers, emerge uma nova forma de promover o debate literário, sendo este
não cabendo mais a um grupo de indivíduos com formação em área acadêmica
e publicado em periódicos acadêmicos ou jornais impressos, mas partindo de
sujeitos comuns que se utilizam de ferramentas ofertadas pelo universo digital:
plataformas e câmeras de vídeo que favorecem o compartilhamento de materiais
na rede. Intrínseco a isso, surgem valores e linguagens próprias da comunidade,
dentre os quais Victor Almeida faz parte e contribui para aquilo que podemos
denominar de “fazer booktuber”. Em frente às câmeras, Victor Almeida performa
o booktuber que é: debate literatura e procura cativar seu público, buscando a
maior aceitação possível daquilo que produz e espaço diante da existência de
outros produtores.
Análise dos vídeos
Inicialmente, os vídeos de Victor Almeida possuíam a seguinte estrutura:
abertura em que se fala a proposta do vídeo; vinheta; restante do conteúdo;
propaganda do canal, em que aparecem as outras redes sociais e a divulgação
de outros materiais que possam interessar ao expectador. A partir de 02 de
janeiro de 2017, abdicou do uso da vinheta e desfocou o fundo em que gravava
os vídeos (ainda assim era possível perceber que se encontrava uma estante).
No momento de gravação das resenhas temos as seguintes características:
enquadramento em primeiro plano, conforme classificação de Nielson Moro
(2008, p. 27), mostrando “um corte do tórax para cima”, de tal forma que se
consiga ver sua estante; ângulo da câmera normal, “equivalente à visão de uma
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pessoa que se encontra em pé” (2008, p. 31), gerando a sensação de
tranquilidade e estabilidade, conforme Moro.
O booktuber faz uso dos recursos de edição para dar dinamismo à sua
argumentação, sendo comum a realização de cortes sem transição para dizer
frases curtas; quando muda o ponto a ser discutido, insere efeito de transição.
Do mesmo modo, aplica efeitos do mesmo tipo para dar maior enfoque em seu
rosto e consequentemente na sua expressão (Figura 1); traz materiais de
conhecimento público para destacar algum objetivo da discussão realizada,
como ocorre com o uso da música Pare!, de Zezé di Camargo e Luciano, na
vídeo-resenha do livro Armada, de Ernest Cline; coloca uma foto preto e branco
segurando o livro expressando desespero e tristeza, junto da expressão feels
(meme que simboliza uma reação emocional intensa), na vídeo-resenha de Por
lugares incríveis (Figura 2), dentre outros.
Figura 2 - Victor Almeida em vídeo-resenha de Por lugares incríveis

Fonte: Geek freak, Por lugares incríveis : Jennifer Niven (SEM SPOILERS) | VEDA #5. 2015.
Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=260DiBoZt2I> Acesso em: 30 out 2019.

Pensando a questão da performance, Tiago Barcelos Pereira Salgado
(2013) ao analisar a figura do youtuber Felipe Neto, percebeu-o como “um
agente em performance, ou seja, sujeito que se apresenta e se exibe frente às
audiências.” (2013, p. 34). Enfatizou a presença de uma linguagem corporal nos
vídeos postados, como também uma gestualidade e vocalidade (ZUMTHOR,
2007; 2010). O corpo, por meio da linguagem, emprega voz e gestos, criando
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sentido, instaurando uma conexão com o outro e ocasionando a primeira
categoria mencionada. O seguinte, por sua vez, foca na voz como forma de
conexão da experiência do sujeito e sua narração, relacionada ao sentimento de
sociabilidade, ou seja, um modo de declararmos que estamos no mundo. Além
disso, teria a presença de um terceiro elemento: a função fática da linguagem,
marcada pelo modo através do qual o youtuber alcança o seu público.
Victor Almeida, nas primeiras vídeo-resenhas publicadas de livros young
adult como Picta-Mundi de Gleice Couto e A retribuição de Mara Dyer de Michelle
Hodkin, realizou comentários como “essa é minha primeira vídeo-resenha, não
sei ainda qual formato irei utilizar”, “esse vídeo está confuso”, pedindo que os
inscritos deixassem na aba destinada aos comentários o que eles queriam ver
no canal. Manteve-se tímido e retraído, esboçando expressões faciais forçadas
diante das leituras, muitas vezes dando a impressão de que não sabe o que dizer
e fala o que lhe vem primeiro à sua mente. Quando comenta da história de
Hodkin, Victor Almeida demonstra empolgação, algo decorrente da experiência
de leitura que o mesmo teve, porém não consegue organizar o raciocínio de
forma compreensível para quem está assistindo, como é possível verificar no
trecho abaixo. E reconhece isso, uma vez que na reta reta final afirma sobre a
confusão que poderia estar sendo assistir àquele vídeo.
E o livro às vezes ele alterna entre o presente dele e o passado que
conta a história da vó dela né, que a gente já tem um pouco disso no
segundo livro, aqui continua. Uma coisa que eu me surpreendi muito,
é que a história, o final desse livro, ele se junta com o começo do
primeiro livro... o jeito que acaba esse livro, você termina esse livro e
você fica assim “Meu Deus essa mulher é uma gênia!” Porque é um
círculo completo essa história... Na verdade, eu vou falar porque não é
spoiler. Aqui no primeiro livro, logo no começo, a Mara, ela escreve
uma carta dizendo que o nome dela não é Mara Dyer, mas a advogada
dela pediu para escolher um nome. E isso aqui você fica, com isso
aqui, assim, aqui na sua cabeça, você nunca sabe o que é, não explica
aqui, não explica no segundo, o terceiro ‘tava passando, ‘tava
terminando, até que o final finalmente explicou isso e ela fechou esse
círculo da série. Foi perfeito gente! (...) Espero que vocês tenham
gostado dessa resenha, desse formato que eu fiz. Qualquer coisa
deixem suas sugestões aqui embaixo e eu vou adorar saber porque é
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a primeira resenha que eu faço e eu ainda estou meio assim sem saber
aonde eu estou. (trecho da transcrição de vídeo publicado em
20/11/2014)

Outras características se mostram presentes na análise e permitem
refletir sobre o processo de experiência do booktuber. O envolvimento com a
história escrita por Hodkin gera uma expectativa em torno dos caminhos pelos
quais a mesma irá levá-lo, tornando sua leitura pautada por essa curiosidade e
pelo sentimento de que só alcançará a tranquilidade quando chegar ao final do
livro. Como o caso acima faz referência a uma trilogia, Victor Almeida dá um tom
maior de complexidade ao estabelecer conexões entre os três volumes. Quando
comenta que “Michelle Hodkin é uma deusa... rainha do planejamento de livros
(...) chega no final e ela faz a louca”, faz referência à autora da trilogia, uso da
linguagem informal e a coloca num mesmo patamar de igualdade, atribuindo
certo nível de intimidade. Não obstante, utiliza três perspectivas na construção
de seu argumento: a sua opinião, marcada pelo “eu”; o livro e seus personagens
como sujeitos da experiência de leitura; e “você”, recorrendo à função fática da
linguagem e supondo a existência do leitor comum que, ao ler a história, também
pode ter as mesmas dúvidas que o booktuber.
Em resenha do livro Objetos cortantes, de Gillian Flynn, publicado tempo
depois dos mencionados anteriormente, abre o vídeo com o seguinte
questionamento: “Imagina como seria a sensação de não se sentir seguro nem
ao redor da sua própria família?”, focando mais na questão da personagem
protagonista. O material é simbólico pois é perceptível variadas expressões e
modos do próprio booktuber de construir materiais desse formato. Utiliza-se de
dois pontos de vista, protagonizando à personagem em si como sujeita da
história, conforme trecho abaixo.
Mas o que eu gostei muito, aquilo que me fascinou é ler através dos
olhos da Camille, porque é uma personagem que ela tende a acreditar
no melhor das pessoas, mesmo quando essas pessoas não dão razão
alguma para ela acreditar no melhor delas. E, como consequência
disso, a gente acaba vendo como os personagens, todos os
personagens aqui, são muito distorcidos. Sério! A grande maioria, e
isso não é só desse livro. Todos os livros da Gillian Flynn, a grande

1563

maioria dos personagens são perturbadores. (trecho da transcrição de
vídeo publicado em 30/07/2015)

Outro caso que merece destaque é a vídeo-resenha do young adult A
cidade murada, de Ryan Graudin, publicada na mesma época que o suspense
de Flynn, no qual seu ritmo de fala se mantém cadenciado, como também o nível
de voz varia a cada momento. Faz uso do imperativo para enfatizar o lado
positivo da leitura e o desejo de que seus seguidores também pudessem ter algo
semelhante, algo próximo da função fática da linguagem, como vimos no trecho
abaixo.
(...) eu conseguia visualizar tudo aqui perfeitamente, gente. Foi um dos
livros mais imersivos que eu já li. Então mais uma vez eu vou ressaltar
o quão magnífica é essa escrita e o universo desse livro. Vocês
precisam ter essa experiência! Leiam! Leiam. (trecho da transcrição de
vídeo publicado em 04/05/2015)

Num sentido mais amplo, sua argumentação é construída numa
linguagem simples, com frases curtas, repetição de palavras e um vocabulário
reduzido, próximo de algo popular, simulando, assim, conversas informais entre
conhecidos. Por se tratar do espaço virtual, o contato se dá através do acesso
do seguidor ao material. Faz uso do tempo verbal pretérito perfeito, tratando-se
de experiências de leituras realizadas num período próximo à produção dos
materiais; além da terceira pessoa do singular e do plural, quando narra a história
enfatizando o desenvolvimento dos personagens e os colocando como como
pessoas “normais” e não apenas narrados no papel; ou da primeira pessoa do
singular, focando aquilo que gostou ou não ao longo do livro. Em alguns
momentos, sua argumentação é mais persuasiva, recorrendo aos recursos de
edição de vídeo como também um tipo de linguagem. Seu nível de voz varia de
acordo com a empolgação do livro: caso tenha sido algo positivo, aumenta, ou
se for o contrário, mantém igual. Algo semelhante é perceptível analisando suas
expressões faciais, na medida em que usam da vocalidade e gestualidade para
demonstrar empolgação diante de uma história lida, como também a decepção
por não encontrar aquilo que esperava.Do mesmo modo, utiliza-se do imperativo
para reafirmar ao seguidor a necessidade de ter aquela experiência literária, algo
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próximo de: “leia esse livro!”, “vocês precisam conhecer essa história”. Ademais,
é recorrente o uso de expressões que fazem parte do dia a dia de Victor Almeida
e que dão maior coloquialidade ao vídeo.
Outra característica é o esforço de desmistificar os autores e seus
respectivos personagens, quando tenta transmitir em suas vídeo-resenhas os
sentimentos que a leitura lhes despertou. Muito mais que avaliar a narrativa ou
proposta da história, é como se ele narrasse, em frente das câmeras, as
experiências tidas, explorando uma subjetividade decorrente da leitura. Assim,
dá vida para os personagens e indica para os inscritos o que eles também podem
aprender com os mesmos.
Victor Almeida constrói sua imagem de booktuber desde a criação do
canal, em 2014. No final do primeiro semestre de 2017, modifica a avaliação dos
livros lidos, algo que se é perceptível com a publicação da vídeo-resenha de
Matéria Escura, de Blake Crouch. O primeiro ponto a salientar é o título do
material: ao invés de colocar o nome do livro, utiliza-se da frase “Atenção para
um dos melhores livros do ano”, escrito em letras maiúsculas, o que demonstra
o intuito de chamar mais atenção para alguém assistir. Meses depois, dedica um
vídeo exclusivo para comentar o assunto, sendo este intitulado de “Como
descobrir um livro às cegas (e como faço resenhas)”. Tendo em vista uma
discussão iniciada em uma postagem no Twitter sobre a modificação da
produção de conteúdo, comenta que:
Mudei muito meu jeito de analisar o livro (...) quando eu terminava o
livro eu já fazia um comentário lá no Goodreads e aquele comentário
seria como um roteiro para o vídeo depois... (...) um comentariozinho
no final. Mas aquilo era muito simples, sabe? Aquilo era tipo minha
experiência resumida para vocês e o que eu tinha achado do livro no
final. E muitas vezes minha opinião no começo do livro não é a opinião
no final, não bate, sabe? Muitas coisas eu vou descobrindo coisas ao
longo da leitura, (...) eu vou descobrindo temas para serem discutidos.
(...) Eu anoto absolutamente tudo durante uma leitura. (...) E essas
anotações não são meio genéricas... eu realmente anoto tudo. Ah, eu
gostei desse personagem porque ele é assim ou assado; nossa, essa
cena foi muito massa porque me fez refletir uma coisa aqui (...). Eu
anoto de vez em quando até minhas dúvidas que eu tenho no começo
da história: (...) eu tô com uma suspeita que isso seja tal coisa (...). Na
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hora de produzir minha resenha eu tenho um arquivo imenso cheio de
impressões e opiniões e comentários e coisas que eu fico conversando
comigo mesmo durante a leitura, que é só ordenar, é só escolher o que
vou mostrar aqui para vocês. (...). Mesmo que você não tenha canal
(...) se proponha a fazer os comentários para si mesmo. (...) A gente
pode explorar várias coisas na literatura e nos livros. (...) (trecho da
transcrição de vídeo publicado em 03/10/2017)

A partir disso, temos seu engajamento tendo em vista dois pontos
principais: quando realiza suas leituras, atenta a elementos nunca antes
percebidos, tornando a experiência mais proveitosa e completa; por outro lado,
no momento de produzir os materiais, procura trazer a experiência mais
complexa e próxima daquilo que vivenciara. Isso pode ser explicado devida a
uma necessidade íntima de postura enquanto leitor crítico, mas também de
demanda decorrente do booktube de se diferenciar diante dos outros produtores
de conteúdo. Ainda faz uso de linguagem simples e informal, perceptível pela
repetição de termos cotidianos, como “massa” e “tipo”, mas assume outro
posicionamento diante da literatura; não restrita àquele momento da leitura, mas
analisando-a mais amplamente e abordando temas da sociedade e do cotidiano
no qual está inserido. Assim, propõe que quem esteja assistindo o vídeo faça tal
exercício, de tal modo a despertar um potencial crítico da leitura.
Tal iniciativa o fez dar atenção para autores nunca antes lidos, resultando
em materiais dos seguintes títulos: O fim da eternidade, de Isaac Asimov, Dois
irmãos, de Milton Hatoum, Não me abandone jamais, de Kazuo Ishiguro e
Capitães de Areia, de Jorge Amado. Neste último, por exemplo, Almeida explora
as razões pelas quais o livro fizera “despedaçar o seu próprio emocional”,
colocando-se no lugar dos protagonistas e a partir disso tirar lições e
ensinamentos possíveis de levar para a própria vida. Todavia, balanceia com
leituras às quais já estava acostumado, como o livro Chronos, de Rysa Walker,
abordando a ideia de que existe literatura para todo mundo, ou seja, quem não
gosta da atividade é porque ainda não encontrou o livro certo. Na ficção
mencionada, é escrita com uma linguagem mais acessível que torna a leitura
mais dinâmica e rápida, mas ainda assim tem o potencial de transmitir
mensagens relevantes.
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Considerações finais
Roger Chartier (2001, p. 78) aponta que “as significações dos textos,
quaisquer que sejam, são constituídas, diferencialmente, pelas leituras que se
apoderam deles.” Tal afirmação diz respeito a própria prática dos booktubers, no
sentido de compartilhar experiências de leitura no formato audiovisual. A
construção argumentativa pode variar de produtor para produtor, uma vez que
entra em jogo os gostos e preferências, as expectativas e a própria trajetória de
leitor. Victor Almeida iniciou o canal publicando vídeos comentando acerca da
literatura jovem, mas aos poucos foi se aventurando em novos gêneros e
autores. Isso se deu por uma necessidade própria do produtor, mas também a
partir da interação que acontecia tanto no espaço de seu canal, como também
no acesso a materiais produzidos por outros indivíduos. Da mesma forma, seu
repertório como leitor foi se solidificando, bem como a avaliação que realizava
dos próprios livros. Intrínseco a isso, tem-se o cenário de redes sociais, produção
de conteúdo e a conquista de audiências. Com o desenrolar do canal, percebeuse um cuidado por parte de Almeida de apresentar vídeos com um conteúdo
mais bem definido, estruturas diferenciadas e uma diversidade de títulos e
gêneros literários. São valores colocados em jogo, no sentido de despertar em
quem assiste aos vídeos o desejo e o hábito da leitura. Consequentemente, uma
possível avaliação crítica diante do que está lendo. Da mesma forma que se teve
a crítica literária desenvolvida nos espaços acadêmicos e publicada nos meios
impressos, como jornais, hoje o YouTube é um portal para se divulgar, interagir
e debater temas do universo literário. No desenrolar do processo do canal Geek
freak, teve-se uma consolidação da própria comunidade booktube brasileira, a
ponto de chamar atenção de empresas que queriam investir nos espaços para
divulgarem seus produtos (ORSI, 2019). O que é importante ressaltar seriam as
novas formas de se portar numa sociedade pautada pelo consumo da tecnologia
e das novas mídias e as mudanças nos valores e práticas dos indivíduos.
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TE DOU A LUA AMANHÃ..., DE JORGE MIGUEL MARINHO: SEIS
PERSONAGENS A PROCURA DE SEU AUTOR
Rafaela Stopa
(UENP/CJ)
Jorge Miguel Marinho (1947-2019) foi escritor premiado e consagrado no
campo da produção literária para a criança e o jovem. Sua produção apresenta
significativa originalidade ao revelar um diálogo produtivo entre a tradição
literária e a sensibilidade criativa do escritor. Justamente nesse caminhar entre
o clássico e o contemporâneo está um dos pontos altos dos romances do escritor
e também um dos recursos mais representativos de certa perspectiva formativa
de sua produção.
Vale destacar que o termo formação é aqui abordado de acordo com
proposta de Ceccantini (2000), de que a literatura juvenil pode ser entendida
como uma estética da formação, pois a expressão guarda diferentes sentidos,
como o processo de amadurecimento do jovem, a questão da recepção – os
textos se constituem de forma a respeitar seus supostos destinatários, – além
de referenciar um tipo de formação que só a literatura pode proporcionar: com
luzes e sombras, e altos e baixos, conforme Antonio Candido, em “A literatura e
a formação do homem” (1972).
Partindo dessa perspectiva, este texto tem por objetivo abordar os livros
Te dou a lua amanhã...: biofantasia de Mário de Andrade, de 1993 e Te dou a
lua amanhã...: fantasia biográfica sobre Mário de Andrade, de 2005, ambos de
Jorge Miguel Marinho, para discutir como as mudanças de projeto gráficoeditorial entre as edições parecem demonstrar um esforço em tornar o livro mais
acessível.
A esse respeito é importante, inicialmente, entender o livro em tela, a partir
de sua primeira edição. Te dou a lua amanhã...: biofantasia de Mário de Andrade
é lançado em 1993, ano de comemoração do centenário de nascimento do
modernista. Foi premiado com o Jabuti (CBL) e com o Orígenes Lessa (FNLIJ)
em 1994. Seu projeto gráfico-editorial assinado por Saulo Garroux é distinto: a
começar pela sua dimensão que se assemelha a de um livro didático e sua
composição, com fotografias nas páginas pares e texto nas ímpares. Apesar de
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se tratar de um livro grande, a impressão das letras é pequena, o que torna a
leitura desagradável; talvez um deslize infeliz frente à cuidadosa seleção das
imagens.
Essas imagens são fotografias em preto e branco ora de uma São Paulo
mais antiga ora mais atual, com personagens anônimas e Mário de Andrade,
mantendo um produtivo diálogo com o texto verbal que ajuda o leitor
contemporâneo a mergulhar na Paulicéia Desvairada tão cantada pelo poeta.
Quando há, por exemplo, uma visita ao sobrado onde Mário viveu na Rua Lopes
Chaves, a imagem traz uma foto do local; a seguinte é a de um tocador de discos,
numa referência à fala do narrador de que ele gostava de ouvir Bach. Há
representações mais literais e outras mais metonímicas e metafóricas.
A narrativa transcorre nesse clima de imersão na São Paulo andradiana
por meio de imagens. O narrador-personagem inicia o relato buscando atestar a
veracidade de sua história, como é comum aos narradores jorgianos: “[...] a
história que eu inicio agora aconteceu comigo e eu mesmo acompanhei cada um
dos fatos com esses olhos que a terra não há de comer” (MARINHO, 1993, p.
9), sem revelar-se ao leitor que não demora a entender a negativação do
provérbio popular.
Relata que tudo aconteceu em 1993, na Biblioteca Municipal Mário de
Andrade, quando Tatiana, uma garota de aproximadamente dezesseis anos,
afinal, segundo o narrador, “é impossível precisar o tempo de um corpo feminino
com uma parte perdida na infância e outra meio que despudorada pro amor” (p.
13), começa a frequentar o lugar para fazer um trabalho escolar sobre a vida e
a obra de Mário de Andrade. O narrador, que é Frederico Paciência, resolve
colar-se à garota e acompanhar o desenrolar de sua pesquisa, alinhavando, em
suas reflexões, o perfil do modernista.
O leitor vai se aprofundando na vida de Mário junto a uma garota leiga em
relação ao tema e a uma personagem que parece conhecê-lo profundamente,
por meio de uma linguagem vazada no estilo do autor. A pesquisa corre sem
grandes sobressaltos, até o dia em que Tatiana lê alguns versos de seu
biografado que a fazem sentir a necessidade de fugir, chegando a uma sala
cheia de retratos do autor. É a partir desse contato que a imagem de Mário
começa a sumir de todos os quadros e documentos, de maneira tal que, um por
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um, o 35, a Fräulein, a mulher de preto, o Piá e o Macunaíma aparecem para
sair em busca de seu autor junto de Tatiana e Frederico Paciência.
Não apenas motivados pelo espírito de solidariedade é que esses
personagens vão se unir nessa busca, na verdade, cada qual gostaria de pedir
que Andrade desse outro seguimento às suas histórias. O narrador quer “ajustar
umas pontas cortando e recortando o Mário com os mesmos olhos que ele me
deu” (1993, p. 41); o 35 frequentava a biblioteca há anos e “proclamava com
altivez que o dia dele havia de chegar e, se naquele ano não tivesse um Primeiro
de Maio, ele esperava mais outro e isso não era nada para quem vivia por
insistência e existia pra esperar” (p. 29); Macunaíma queria voltar para Ci “a
inesquecível mãe-do-mato, rainha da tribo das amazonas que fez com ele um
filho morto e depois morreu também pra se transformar em estrela no céu. Mas
se não desse, porque nem tudo é possível nessa história, ele aceitava ser
promovido à constelação do Cruzeiro Sul [...]” (p. 53); o Piá “queria era ser
adotado por um pai que fosse padeiro e morrer com a boca cheia de terra, o
estômago estufado de pão. Havia de ir morar no limbo dos pagãos sem culpa,
igual o irmão felizardo que tinha sido escolhido pelo micróbio do tifo [...]” (p. 57).
Já as duas personagens femininas buscavam resolver seus conflitos
relacionados ao amor não realizado. Fräulein manifestou-se: “‘[queria] o homemdo-sonho que o Mário pôs no idílio e ficou sendo uma promessa pra mim!’” (p.
37), enquanto a mulher vestida de preto queria fazer uma confissão: “‘um dia eu
encontro com o Mário e digo que o amei de sincero amor’”. Frederico relata que
“a mulher vestida de preto voltou só pra dizer o nome, revelar esse afeto nunca
pronunciado por ela, se despir de uma vez do seu luto interior” (p. 57).
Em meio a essas personagens tão complexas e cheias de obstinações,
Tatiana, uma jovem silenciosa, que se expressava somente por meio de alguns
cacoetes, não porque o pai morrera e a mãe fugira, como supunham os
moradores da pensão onde ela vivia, “não falava porque involuntariamente,
embora fosse voluntariosa, não havia o que falar. Era mais por decisão da boca
como se esta mesma boca vivesse à espera de uma voz muito..., muitíssimo
especial” (p. 19), vai amadurecer, e sobretudo, aprender a amar a vida com
Mário, percebendo ao final da busca que “desejava ser útil, mas a utilidade
concreta das facas afiadas, dos pães cortados no meio com precisão” (p. 69).
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Com o sumiço do autor sendo noticiado em jornais e na televisão, não
demorou para que várias pessoas começassem a dizer que o tinham visto
comendo pastel no Largo do São Francisco ou entrando no Ponto Chic do largo
do Paissandu. Eram descrições que claramente seriam de Mário, mas não havia
a comprovação, afinal, quando suas imagens eram capturadas esvaeciam
instantaneamente. O sumiço virou preocupação nacional, e uma recompensa
passou a ser oferecida a quem conseguisse uma imagem de Mário. Houve
mesmo a liberação de atirar se o fotografado ou o sósia esvaecessem. Foi assim
que o poeta se tornou uma figura de interesse até para quem nunca tinha ouvido
falar de seus livros.
Depois de dias de procura por um sinal de Mário sem sucesso, que
segundo Frederico Paciência tinha sumido dada sua aversão às comemorações,
as personagens foram desistindo, mas conseguiram, mesmo sem seu autor,
alterar suas rotas. A mulher vestida de preto, por exemplo, avisou: “Meu nome é
Maria e eu vim aqui pra confessar um amor silenciado há muito tempo, mas
agora não preciso mais” (1993, p. 71). Frederico explodiu: “Eu me chamo
Frederico Paciência e paciência não quero mais” (p. 71). Igualmente Tatiana
parece ter entendido seu poeta: foi à Biblioteca Municipal pegou um livro dele e
“reuniu todas as vozes espalhadas no corpo com a expressão mais sincera de
uma única voz: ‘O importante não é ficar, o importante é viver. Eu vivo’” (p. 71).
Nesse ínterim, Piolin, uma personalidade representativa da cultura de
massa no Brasil e que era muito admirada por Mário – o modernista escreveu
sobre o trabalho do palhaço no artigo “Teatro-circo: do Brasil ao Far-West Piolin”, publicado na revista Terra roxa e outras terras (1926) – apareceu em
cena com um traje de losangos cinza e ouro, invadindo as televisões de todo o
país, que ficaram embaçadas com sua respiração ofegante, para pedir um pouco
de sossego para o poeta, citando vários versos de seus poemas.
A passagem constitui um produtivo diálogo com o poema “Inspiração” que
traz reiteradamente essa imagem do traje arlequinal, representativa de São
Paulo, e do próprio poeta. Quando da aparição do palhaço Piolin, segundo
Frederico Paciência, “algumas pessoas foram desligar os aparelhos e um par de
luvas esbofeteou duas viúvas, quatorze donos de supermercados, três bicheiros
e um deputado federal” (p. 73).
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A inusitada situação causa uma epifania coletiva, já que parte da
população resolve sair às ruas em busca de preencher sua existência monótona.
Uns acabavam se esquecendo do motivo que as levaram a sair de casa,
enquanto muitos outros “queriam entrar na vida, rasgar os olhos com a vida,
quem sabe dissolver todos os nomes na agonia mansa e silenciosa das
multidões” (p. 75).
Essa revelação sempre pautada na coletividade que acomete os
personagens jorgianos, remetendo à presença da compaixão em seus livros no
sentido lato de solidariedade e empatia, constituindo-se, ainda, em exemplo da
humanização pela literatura, merece um olhar atento. As circunstâncias mais
inusitadas despertam não apenas o protagonista para a vida, mas todos ao seu
redor. Conforme San’Anna, ao analisar livros de Clarice Lispector, a epifania
“significa o relato de uma experiência que a princípio se mostra simples e
rotineira, mas que acaba por mostrar toda a força de uma inusitada revelação”
(1990, p. 163). No caso de Marinho não há, geralmente, uma gênese simples e
rotineira na revelação, que nem por isso perde seu vigor e beleza, em virtude do
sentido de compaixão que guardam tais experiências.
Frederico Paciência não pode acompanhar o resultado das estripulias de
Piolin porque estava ocupado lendo algumas cartas trocadas entre Mário e
Tatiana. Segundo conta, durante essa correspondência esparsa muitas coisas
aconteceram com as personagens: Macunaíma ficou vivendo em São Paulo, e
às vezes aparecia ruivo, negro ou japonês; Fräulein apelou ao programa
televisivo Aqui e agora para implorar pelo seu homem-do-sonho; Piá passou a
limpar para-brisa na Sé e a mulher vestida de preto costumeiramente roubava
lingerie nas lojas Americanas e na Marisa, sem que o narrador pudesse
compreender bem a razão. À parte disso, Frederico conseguiu autorização de
Tatiana para publicar as cartas de Mário.
Depois de reproduzidas as cartas, o narrador conta que num sábado em
frente ao Teatro Municipal um grande painel estampava uma foto de Mário e
“como as pessoas já estavam chorando por dentro há muitos dias, foi o bastante
pra cair uma chuva muito grossa e todo mundo começou a chorar” (1993, p. 91).
As personagens, passado um tempo, tomaram diferentes rumos, mas Tatiana
continuou uma incógnita, às vezes falando muito, às vezes, escrevendo muito.

1573

A ação decorre em um período de quase um ano, como se pode notar
pelas esparsas indicações no decorrer do texto e pela troca de correspondência
entre Tatiana e Mário que ocorre entre maio e outubro. O final é convencional,
com a resolução do conflito quando a imagem de Mário de Andrade reaparece
num painel e as personagens seguindo suas vidas sem seu autor. Contudo,
trata-se de final aberto, haja vista que as personagens apenas mudam o
percurso de sua busca, mas claramente, ainda seguem buscando. Ressalte-se,
ainda, que não há uma justificativa certa para o sumiço de Mário de Andrade,
restando ao leitor acreditar na hipótese de Frederico Paciência.
O romance se desenvolve de forma linear e não há títulos nos capítulos
ou numeração, havendo somente o indicativo de um pequeno espaço entre
textos e uma letra capitular. Quando da reprodução das cartas, há o título “Cartas
de Mário a Tatiana”, valendo destacar, ainda, que são reproduzidas algumas
características básicas do gênero.
Não se trata de um livro de muito apelo ao leitor jovem: como já dito, as
letras são miúdas, os capítulos longos e as fotografias em preto e branco. Somese a isso tudo um texto que traz profunda intertextualidade com a obra de Mário
de Andrade, é metaficcional e faz uso do insólito. No primeiro caso, tamanho
diálogo com os textos marioandradianos foi possível em virtude da escolha de
Frederico Paciência como narrador, pois embora se trate de um narradorpersonagem sem onisciência, ele conhece profundamente as personagens de
Te dou a lua amanhã..., com exceção de Tatiana, porque são todos filhos da
mesma caneta. Aliás, esse narrador, por ser uma criação de Mário, emula sua
linguagem, dando à história um tom muito singular tanto por essa aproximação
da escrita do modernista quanto pelo discutir sua própria gênese e o fazer
literário.
Vale lembrar que apesar de Frederico Paciência ser o narrador, foi em
Fräulein que Marinho certamente encontrou a inspiração para essa ideia de
personagens em busca de seu autor, lembrando que segundo o narrador de
Amar, verbo intransitivo, fora a alemã quem o procurara para contar sua história,
assim como as personagens de Pirandello que inspiraram o subtítulo deste
capítulo. A diferença está no fato de, no caso de Te dou a lua amanhã..., todos
já terem suas histórias narradas. Quanto ao aspecto da metaficção, a cada novo
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personagem de Mário que aparece em seu encalço, o literário é posto em
discussão:
Havia qualquer coisa entre nós [Frederico e Fräulein], há e sempre
haverá. Mas somos diferentes, o que não é um mal, é um bem. Eu sou
brasileiro, ela como já disse é alemã. Muito direta, bastou entrar na
história e no mesmo instante se apresentou e eu... Eu estou há páginas
e páginas divagando não só por estilo. Medo das apresentações. Mas
a Fräulein do único romance de Mário de Andrade, romance não, idílio,
está aí (MARINHO, 1993, p. 35).

Diferentemente do que é comum quando da contextualização da
personagem numa narrativa, não temos aqui traço físicos ou psicológicos num
sentido de apresentação, o que temos é uma retomada que busca familiarizar o
leitor jovem com uma personagem já escrita. Por isso, o narrador se pergunta se
Tatiana já conhecia bem Fräulein, ainda que não tenha demonstrado espanto
quando ela mostra ter orgulho de sua profissão.
Tem gente que se confessa com tanto perdão de si! Pensei de viés.
Tatiana não. Mostrou receptividade nas mãos e nos olhos, antes
assim. Deve ter visto qualquer coisa do Mário naquela mulher que não
se pintava, quase não usava pó-de-arroz e ostentava uma calma quase
religiosa. Claro que viu pois foi com esses traços que o Mário
descreveu a sua Fräulein... E eu, eu vitoriosamente roubei agora a
descrição dele pra mim. Que delícia, me vinguei. Sosseguem que essa
Fräulein não vai tirar de vocês a Fräulein que vocês já leram. Se leram,
não sei (MARINHO, 1993, p. 37).

Os personagens ajudam na apresentação biográfica, ainda que
metafórica, de Mário: o 35 possibilita compreender o perfil de amor pelo nacional
em Mário; Macunaíma, a sua visão do povo brasileiro; a mulher vestida de preto,
os seus amores não correspondidos; Piá, o seu espírito de solidariedade e
Frederico Paciência, como ele mesmo conta, traz à baila uma questão espinhosa
para Mário: “não sei mas parece que eu e o Mário tivemos lá uma emoção dúbia,
que são simples excessos da primeira juventude quando o olhar dói mais do que
o golpe que lhe provoca a dor” (p. 9).
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A temática central do livro justifica o título: é uma biofantasia porque a vida
de Mário de Andrade é apresentada ao jovem leitor perpassada pela sua criação
ficcional. Foge-se ao padrão comum de lista de dados. Para Sandroni, essa seria
a maior virtude do livro que “não se contenta em reviver momentos da vida de
Mário, louvar-lhe as qualidades e os defeitos, mas toma posse de sua prosa,
numa recriação de linguagem (como Silvano Santiago fez com Graciliano Ramos
em Em Liberdade) [...]” (2003, p. 253). A comparação vem a contento e ajuda a
compreender que a adoção de estilo similar ao de Mário possibilita realizar uma
reflexão não somente sobre vida e obra desse artista multifacetado como de seu
processo de criação artística.
Sobre seu livro Em Liberdade, Silviano Santiago comentou que uma das
formas de transgressão do pastiche é o fato de se assumir o estilo do outro, mas
que ainda assim “na estética do pastiche não há ruptura, há muito mais
reverência” (2002, p. 138). É justamente o sentido da reverência que parece
estar presente quando Marinho relata a Jorge Vasconcelos sobre algumas
escolhas de Te dou a lua amanhã...:
[...] escolhi o Frederico Paciência, personagem de um conto com o
mesmo título, para ser meu porta-voz e deixei propositadamente a
linguagem singularíssima de Mário invadir a minha narração. [...]. Quis
escrever um livro que ao menos timidamente se aproximasse da
linguagem do Poeta e por isso mesmo, na extensão da narrativa, tento
fazer das palavras, do ritmo das frases, do estilo do Mário matéria para
a minha recriação (MARINHO, 1994).

Contudo, Te dou a lua amanhã... não apenas reverencia, afinal, há a
integração em um novo contexto, o que já aponta para a diferença. Daí o
entendermos como intertextualidade paródica. Para Hutcheon “a paródia, em
especial na forma reverente, torna-se, pois, uma forma de preservar a
continuidade na descontinuidade. A continuidade é aquilo a que chamamos o
impulso conservador da paródia” (1985, p. 123). A ideia de continuidade se
reforça na adoção de estilo do autor parodiado.
A pretensão de propiciar ao jovem leitor um mergulho no universo literário
de Mário de Andrade esbarra na possibilidade de que parte desses intertextos e
mesmo a modalidade metaficcional passem despercebidas para um leitor ainda
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em formação. Como bem anota Souza: “sem sombra de dúvida, o leitor fica
pateticamente absorvido e até mesmo exausto pelo exercício de teoria literária
a que se submete com a leitura desse livro” (2006, p. 179, grifo nosso), mas
segue dizendo acreditar que talvez
[...] movido pela ideia de paciência (que Frederico Paciência tanto
exaltou) e pela “saudade” (sentimento feliz que o Mário legou aos seus
íntimos leitores) ou porque tenha como senha a “curiosidade” (sentido
maior dos autores Mário e Jorge e do narrador Frederico Paciência) e
como necessidade a decifração do “enigma” que circunda Mário de
Andrade e dos “mistérios” que fazem parte dos percalços de suas
personagens, o leitor insiste na ideia de desejar ter “olhos de ver”
(2006, p. 179, destaques da autora).

Ressalte-se que frente a essa exaustão indicada pela pesquisadora, a
jovem Tatiana poderia causar empatia e convidar o leitor a mergulhar no
romance com ela, porém é uma personagem da qual pouco se sabe e que se
torna mais uma no processo de busca por Mário de Andrade. Ela volta ao lugar
de destaque apenas quando começa a receber cartas do autor, causando
ciúmes em Frederico Paciência.
Tatiana não deixa de vivenciar um processo comum ao romance juvenil:
ainda que misturada aos personagens, toda essa aventura insólita vai ajudá-la a
crescer e se perceber mulher. Apesar de não haver referência explícita à
borboleta, vislumbra-se em Tatiana uma metáfora do inseto, pois consegue sair
de seu casulo e crescer para a vida. Isso tudo por meio da leitura de literatura,
numa espécie de réquiem a Mário de Andrade e seus personagens.
Tendo em vista essa presença do universo andradiano, vale retomar as
ponderações de Eco sobre o Autor e seus intérpretes. Para o italiano, ao produzir
um texto, o autor sabe que ele será lido de acordo com uma complexa estratégia
de interações que envolve o leitor e sua competência em relação à língua como
patrimônio social. Esse patrimônio não se constitui apenas de uma dada língua
e suas regras, mas de “toda a enciclopédia que se constituiu mediante o
exercício daquela língua” (1990, p. 84). Sobre seu romance O pêndulo de
Focault, explicou:
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Dei o nome de Casaubon a uma das personagens de O Pêndulo de
Foucault, pensando em Issac Causabon, que desmitificou com
impecáveis argumentos críticos o Corpus Hermeticum. Meu leitor ideal
pode individuar uma certa analogia entre o que descobriu o grande
filólogo e o que a minha personagem descobre no final. Embora
consciente de que poucos leitores teriam sido capazes de captar a
alusão. Julgava eu que, em termos de estratégia textual, isso não fosse
indispensável (quero dizer que uma pessoa pode ler o romance e
compreender o meu Casaubon, mesmo ignorando o Casaubon
histórico) (1990, p. 93, grifo nosso).

O comentário de Eco interessa porque ajuda a pensar Te dou a lua
amanhã... Trata-se de história dependente do conhecimento que o leitor tenha
da obra de Mário de Andrade. Os personagens são bem urdidos, mantendo as
características de seu universo original, mas não há maiores explicações dos
enredos dos livros de onde saíram. Macunaíma, por exemplo, na biofantasia
“conservava baixezas incontroláveis, coisa da sua natureza. O Mário diria
impulso geográfico. Gostava de quebrar os orelhões da Telesp, dizer grosserias
pras moças de traseiro bom, urinar fora da privada” (MARINHO, 1993, p. 53).
Após mexer com Fräulein, é colocado em seu lugar pela mulher vestida de preto
que
[...] entrou na conversa, cortante, mostrou que sabia mais do herói do
que todos nós:
“Deixe de ser besta, seu gambeta, que você não precisou mais do que
uma semana pra ser inventado na chácara do tio Pio. Por isso já
nasceu estragado, olha só!”
Macunaíma não se deu por vencido, atacou pela frente e por trás no
lugar mais doído das mulheres:
“Antes fanhoso que sem nariz. Fique a senhora sabendo, dona
piranha, que mais vale uma perna boa que duas paralíticas. Hê, hê,
cunhã despeitada, com essa eu te deflorei só de língua e me desobrigo
de casar com você” (MARINHO, 1993, p. 55)

Um leitor mais familiarizado certamente compreenderia com mais proveito
o porquê da fala da mulher vestida de preto e, sobretudo, a resposta de
Macunaíma. Ler e compreender esse romance necessariamente está vinculado

1578

a um conhecimento mínimo senão da figura histórica de Mário de Andrade, mas
de sua obra, para que a biofantasia não perca seu sentido, haja vista ainda, que
somente o mistério do sumiço das imagens de Mário parece insuficiente para
prender o leitor na trama.
Por se tratar de uma história com um enredo, inicialmente, bastante
prosaico, com uma garota fazendo pesquisa escolar numa biblioteca observada
por um narrador que não se mostra, e um mistério calcado no insólito do sumiço
das imagens de Mário de Andrade, toda a força da narrativa está centrada na
busca dos personagens, sobressaindo, portanto, o processo metaficcional.
Apesar da presença de Tatiana, trata-se de livro que em tudo parece se
afastar do leitor jovem: desde o seu projeto gráfico-editorial ao tema abordado.
Como pontuou Souza, “na verdade, o livro Te dou a lua amanhã... é um exercício
de teoria literária [...]” (2006, p. 181). Pensando nesse exercício de teoria, parece
que nele o leitor crítico fica definido na figura de um leitor especialista, cuja leitura
percebe de forma mais produtiva o perfil de Mário construído por meio de suas
personagens.
Esse desafio ao jovem leitor ajuda a compreender a nova edição lançada
pela editora Ática, em 2005. O livro continua com fotos de Mário de Andrade,
anônimos, porém não mais ocupando uma página toda e em preto agora. Esta
edição apresenta um tamanho convencional, letras maiores, imagens menores
espalhadas ao longo do texto verbal e traz em parte das imagens ou em páginas
inteiras a cor laranja. Essa arte dialoga bem com o clima irreverente que permeia
o romance. Realmente se trata de um projeto gráfico-editorial mais atrativo ao
público que almeja.
Há mudança do subtítulo, que perdeu sua poesia ao ser alterado para
“fantasia biográfica sobre Mário de Andrade”. Em relação às mudanças, chama
bastante atenção a nota do editor, intitulada “Mistério na Paulicéia” que traz uma
explicação sobre a história a ser lida em duas páginas, semelhante a uma
orientação. Informa-se que não se trata de uma biografia convencional, por isso
“não dispensa jamais o auxílio da imaginação” (2005, p. 7). Há um conciso
resumo que situa o leitor em relação aos títulos dos textos de onde saíram os
personagens marioandradianos que acompanharão Tatiana.
Outra inclusão surge ao final da nova edição: há um texto de Jorge Miguel
Marinho, “Como este livro surgiu”, e conforme indica o título, o autor relata por
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que resolveu escrever sobre Mário de Andrade e a motivação que o levou a
escolher Frederico Paciência como seu narrador. Sobre o livro, revelou, ainda:
“[...] me agradaria muito que este livro provocasse no leitor ao menos uma
pontinha de curiosidade para conhecer ou reconhecer a obra de Mário de
Andrade [...]” (2005, p. 121).
Não obstante essas alterações aqui indicadas, comuns a um livro em nova
edição por outra editora, certamente, chama a atenção a inserção de cinquenta
e quatro notas explicativas sobre personalidades, personagens, obras, lugares
e termos que aparecem ao longo da narrativa. Tais notas são representativas de
que esse romance pode ser difícil para o jovem leitor. Ou talvez um desafio, que
acaba bastante facilitado e, quiçá, entrecortado, pela inclusão de explicações,
por vezes, extensas junto à narrativa.
Essa escolha editorial é compreensível. Há referências literárias clássicas
no decorrer do romance que possivelmente não fazem tanto sentido para o leitor
jovem. Te dou a lua amanhã..., além de explicitar sua condição de ficção já em
sua primeira linha, quando o narrador informa quem não lhe contou a história a
ser narrada, constrói-se de personagens ficcionais que o tempo todo discutem
sua condição, especialmente o narrador. Temos estabelecido um produtivo
diálogo com Seis personagens à procura de um autor de Luigi Pirandello. Isso
porque, na peça, sucintamente retomando, temos seis personagens que,
abandonadas por seu autor, invadem o ensaio de uma peça e tentam convencer
o diretor a encenar suas vidas.
Sobre esse intertexto, na edição de 2005 de Te dou a lua amanhã...,
Marinho revela: “quanto à coincidência – sensivelmente apontada por meu editor
– de eu escolher seis personagens para encontrar ou fazer um ajuste de contas
com o criador, lembrando Seis personagens à procura de um autor, de
Pirandello, foi coincidência mesmo” (2005, p. 121). Entretanto, se levarmos em
conta as discussões entre personagens e diretor e a mistura entre a vida
representada nos palcos e a vida real, há mais pontos de contato entre romance
e teatro do que a escolha do número de personagens.
Vemos, então, que o romance juvenil traz um intricado processo: o
narrador já inicia esclarecendo a origem da história a ser narrada, tornando
explícita a metaficção, e a primeira personagem que aparece, Tatiana, é uma
leitora. Configura-se quase uma roda viva: o jovem leitor do livro acompanha as
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leituras dessa personagem que é acompanhada por um personagem que sai de
um livro, sem possivelmente supor a intertextualidade paródica com o texto de
Pirandello. O leitor que se aventura por essas páginas vai logo se dar conta de
que a realidade de que trata o romance é a de Tatiana, que é fictícia, tal qual a
Fräulein, o Frederico, o 35, o Macunaíma, a mulher vestida de preto e o Piá.
Essa roda viva pode ajudar a compreender o esforço da edição de 2005
para tornar o livro mais acessível ao leitor pretendido. Entretanto, ainda que a
história possa exigir demais de um leitor em formação, ele ainda assim poderá
sentir o “perfume” do intertexto marioandradiano e beneficiar-se com a leitura de
uma obra original e criativa e, quem sabe ainda, contaminar-se, como Marinho
revela que ocorreu consigo em entrevistas, pelo gosto de viver do poeta. Mesmo
que sem notas explicativas e demais orientações.
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ENTRE O VERBAL E O VISUAL: TECENDO RELAÇÕES ENTRE A RAINHA
DA NEVE E FROZEN – UMA AVENTURA CONGELANTE
Deisi Luzia Zanatta
(Católica de Santa Catarina)
Palavras iniciais
A formação de leitores é um assunto que tem angariado estudos por parte
de muitos estudiosos ao longo do tempo. Na contemporaneidade, a exploração
do texto como objeto estético também passou a perceber a imagem como um
elemento importante no diálogo com o leitor. Diante disso, este artigo visa a
analisar a relação entre o texto e as imagens do conto de fadas A Rainha da
Neve, de Hans Christian Andersen (2013) e do filme Frozen – uma aventura
congelante (2014).
Optamos por uma abordagem de tais narrativas tendo em vista a
relevância da obra do escritor dinamarquês para a literatura e a receptividade do
filme por parte do público infantil e juvenil. Também, por acreditarmos que a
relação dialógica entre o verbal e o visual permite estreitar laços entre a literatura
e a arte, tendo em vista que a imagem também é um texto que fala por si só, ou
complementa o escrito.
Para desenvolvermos essa discussão, utilizamos como os eixos teóricos
norteadores os estudos de Algidras Greimas (1979) sobre a teoria da semântica
estrutural, de Diana Barros (2005) em relação à teoria semiótica do texto, de
Armindo Trevisan (1999) sobre a leitura iconológica e de Wolfang Iser (1999) a
respeito da teoria do efeito.
Diante disso, estruturamos o presente artigo da seguinte forma: em
primeiro, apresentamos algumas considerações sobre a teoria semiótica do
texto; na sequência, a análise da relação entre o texto e as imagens do conto de
fadas A Rainha da Neve, de Hans Christian Andersen e do filme Frozen – uma
aventura congelante e, por fim, as considerações finais.
A teoria semiótica do texto
Com a obra Semântica estrutural, Greimas abre seus estudos acerca do
processo de significação gerado pelos signos. Com base nisso, a teoria
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semiótica se preocupa com o texto, proponde descrever e explicar o que o texto
diz e como ele faz para dizer o que diz, de acordo com o Plano de Expressão
(PE) e o Plano de Conteúdo (PC). Cumpre mencionar, que todo plano de
conteúdo se manifesta através de um plano de expressão. Contudo, a semiótica
deixa de lado este, que passa a ser estudado na teoria dos sistemas
semissimbólicos.
De acordo Greimas (1979), no texto escrito não temos cores, gestos, mas
quando há uma imagem associada ao texto verbal ocorre a possibilidade de
aprofundamento do sentido. Assim, segundo o estudioso, o texto se organiza
num percurso gerativo de sentido que compreende três níveis: o nível
fundamental, o nível narrativo e o nível discursivo.
No nível fundamental tem-se a abordagem de um tema. Como tudo tem o
seu o oposto, a partir dessa temática, se estabelece uma relação de oposição
dentro do campo semântico do nível fundamental como, por exemplo, na
temática vida, há o seu oposto que é a morte. Logo a categoria semântica de um
nível fundamental pode ser vida versus morte.
O nível narrativo é aquele que compreende um estado inicial, uma
transformação e um estado final do sujeito. Nesse nível, o sujeito deseja algo e
manipula o outro para que obtenha tal desejo, ou seja, o sujeito está em
disjunção com o objeto valor que desejado. Ao entrar em conjunção com o objeto
valor, ocorre a transformação do sujeito, chamada de performance. Vale
salientar que a conjunção para um sujeito implica a disjunção para outro, pois “o
valor do nível narrativo é o significado que tem um objeto concreto para o sujeito
que entra em conjunção com ele” (FIORIN, 1997, p. 28).
Se o nível narrativo apresenta as formas abstratas de como um sujeito
entra em conjunção com a riqueza, por exemplo, no nível discursivo estas formas
abstratas serão revestidas de termos que lhe dão concretude, ou seja, através
de um enunciado produzido por uma enunciação. Logo, a conjunção com a
riqueza aparecerá no nível discursivo através do roubo de joias, assalto a um
banco, recebimento de uma herança, etc.
De acordo com Fiorin (1997), um dos estudiosos que deu sequência aos
estudos greimasianos, não há percurso gerativo de sentido, se não há plano de
conteúdo. Para haver conteúdo linguístico é preciso que haja expressão
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linguística, pois o plano de conteúdo, que comporta uma unidade discursiva, se
manifesta em um plano de expressão e, então, surge o texto.
Segundo Diana Barros (2005) o texto pode ser considerado um objeto de
significação e um objeto de comunicação. A primeira concepção considera o
texto como um todo organizado de sentido, considerando a análise dos
procedimentos e mecanismos que o estruturam como tal. A segunda concepção
concebe o texto como um objeto histórico e cultural, ligado diretamente às
formações ideológicas da sociedade na qual se insere. Sua análise precisa levar
em consideração a relação da obra e do contexto histórico e cultural que lhe
confere sentido.
Barros enfatiza que os efeitos de sentido que a obra proporciona não são
obras do acaso, mas decorrem da enunciação. Assim “o discurso nada mais é,
portanto, que a narrativa “enriquecida” por todas essas opções do sujeito da
enunciação, que marcam os diferentes modos pelos quais a enunciação se
relaciona com o discurso que enuncia” (BARROS, 2005, p. 53).
Conforme Barros (2005) o discurso elabora por ele mesmo a sua verdade.
O enunciador não produz discursos verdadeiros ou falsos, mas elabora
discursos que criam efeitos de verdade ou falsidade, que parecem verdadeiros
ou falsos, depende de como são interpretados. Logo, o enunciatário crê ou não
no discurso, em grande parte, graças ao seu conhecimento de mundo, pois “o
fazer-crer e o crer dependem de um contrato de veridicção que se estabelece
entre enunciador e enunciatário é que regulamenta, entre outras coisas, o
reconhecimento das figuras” (BARROS, 2005, p. 70).
Além da teoria sobre a semiótica do texto, é preciso voltar o olhar para
considerações teóricas acerca da obra de arte. Trevisan (1999) elabora cinco
vias de acesso para apreciação leitora da arte: a leitura biográfico-intencional, a
leitura cronológico-estilística, a leitura formal, a leitura iconográfica e a leitura
iconológica. Atento meu olhar sobre a última, a leitura iconológica, levando em
consideração que o objetivo deste trabalho é analisar e interpretar a relação do
texto verbal com o visual.
Armindo Trevisan (1999) cita Mukarosvsky, o qual enuncia que a leitura
iconológica tende a definir a concepção de mundo que se reflete numa
determinada expressão artística. Possui a intenção de ler a atitude que um
determinado homem, em alguma época, adota sobre a realidade, não só quando
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pretende representa artisticamente, porém sempre que atua sobre ela ou sobre
ela reflete. Mukarosvky ainda postula que a obra de arte é uma resposta pessoal
às questões fundamentais da vida humana. Com isso, “a leitura iconológica é –
por sua natureza – uma leitura polifônica” (TREVISAN, 1999, p. 171), o que
significa afirmar que a pintura, escultura, xilogravura pode ser lida de diversas
maneiras por outros artistas, como também por leitores, apreciadores. Tal
assertiva permite apreender que a obra de arte é uma “obra aberta”, ou seja, o
leitor, ao ler a obra percebe nela seus vários estratos, mas caso não
compreenda, retorna a eles, a fim de abrangê-los.
Portanto, os efeitos de sentido não estão no texto verbal e visual por obras
do acaso, mas discorrem de como são estabelecidos pela enunciação e pelos
estratos artísticos com a finalidade de atingir o leitor. Diante disso, a seguir,
realiza-se a análise da relação entre o texto e as imagens do conto de fadas A
Rainha da Neve, de Hans Christian Andersen e do filme Frozen – Uma aventura
congelante.
A Rainha da Neve e Frozen: relações entre o verbal e o visual
O conto A rainha da neve, de Hans Christina Andersen foi publicado em
21 de dezembro de 1844. O enredo apresenta sete fábulas cujas histórias giram
em torno da batalha vivida por Kay e Gerda entre o bem e o mal.
A narrativa se estrutura em sete fábulas: A que fala de um espelho e seus
estilhaços; A de um menino pequeno e uma meninazinha; O jardim de flores da
mulher que conhecia estilhaços; Príncipe e princesa; A pequena ladra; Duas
mulheres: a lapa e a finesa e O que aconteceu no castelo da Rainha da Neve e
depois.
A relação de amizade entre essas personagens Kay e Gerda se apresenta
aos olhos do leitor logo no início da narrativa, pois ambos passam os dias
realizando brincadeiras juntos e cuidando das rosas do jardim. Isso se evidencia
na seguinte passagem do texto:
Numa grande cidade onde existem tantas casas e moram tantas
pessoas, não sobra espaço suficiente para que todas tenham um
pequeno jardim e, assim, a maioria tem de contentar-se com as flores
que vicejam num pote. Havia, porém, duas crianças pobres que
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dispunham de um jardim bem maior do que um vaso se plantar. As
crianças não eram irmãs, mas gostavam tanto uma de outra que era
como se os fossem (ANDERSEN, 2013, p. 3).
[...]
Os pequenos se davam as mãos, beijavam as rosas e olhavam a
ensolarada paisagem de Deus, e lhe falavam, como se o menino Jesus
estivesse ali com eles. Foram belos aqueles dias de verão, e que
bênção não era estar junto às viçosas roseiras, que pareciam nunca
mais querer parar de florir (ANDERSEN, 2013, p. 4).

A ilustração da história, apresentada a seguir, mostra a relação entre Kay
e Gerda, evidenciando a presença constante do bem:
Figura 1

Fonte: A Rainha da Neve, de Hans C. Andersen

Contudo, tal situação se modifica quando o menino Kay é atingido nos
olhos e no coração por um dos estilhaços do espelho do mau, que os aprendizes
de bruxos quebraram ao voarem até as nuvens. Ou seja, o espelho surge logo
na introdução da história e representa o mal. Logo, os estilhaços de vidro surgem
e alvejam Kay para desestabilizá-lo.
A partir desse dia, Kay, que sempre foi adorável com Gerda, começou a
tratar sua amiga com frieza e desdém, até que um dia, ao sair com seu trenó
para passear, engata o seu trenó no da Rainha da Neve. Deslumbrado pela
beleza da mulher, Kay é facilmente envolvido por ela, que o leva para viver no
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castelo de gelo. O menino sentia muito frio, pois a cada beijo que a rainha lhe
dava, sugava o aquecimento do seu coração.
A imagem a seguir, evidencia o momento descrito:
Figura 2

Fonte: A Rainha da Neve, de Hans C. Andersen

Em ambas as ilustrações, temos dois mundos retratados: a vida e o bem
representados pela primeira imagem e, a morte e o mal, pela segunda imagem.
Na ilustração em que Kay e Gerda aparecem juntos, podemos perceber um
cenário com cores vibrantes, frias e quentes bem como a relação de proximidade
afetiva entre os dois seres humanos – nesse caso – Kay e Gerda.
Na imagem em que Kay aparece com a Rainha da Neve, notamos um
predomínio das cores frias e da relação de domínio que a própria Rainha exerce
sobre o menino.
Assim,
A cegueira e a fuga de Kay são elementos desintegradores. Ele não
está fisicamente cego, todavia, não consegue enxergar, assim como
não consegue se aquecer, uma vez que o frio que sente é mais interno,
menos externo. Kay se separa de Gerda, para viver com a Rainha da
Neve (SANTOS, SOUZA, 2011, p. 74).

Em Frozen – uma aventura congelante, algo similar acontece com Anna
e Elsa. O início da história apresenta a princesa Elsa, a qual possui o dom de
transformar o que toca com as mãos em gelo ou neve. Ao ferir, acidentalmente,
durante a infância, a irmã mais nova, Anna, o rei e a rainha resolvem separar as
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duas irmãs. Assim, ambas passam a infância e adolescência separadas e o
segredo sobre as habilidades de Elsa são ocultos de todos.
Podemos perceber o que é mencionado nas ilustrações do filme:
Figura 3

Fonte: Frozen – uma aventura congelante

A partir dessas considerações e realizando a leitura das imagens tanto do
conto quanto do filme com base na teoria semiótica greimasiana, é possível
observarmos a manifestação do Plano de Conteúdo e do Plano de Expressão.
Através das temáticas das imagens, podemos estabelecer a categoria semântica
frio vs. calor, morte vs. vida, bem vs. mal. Ambas as categorias se encontram
dentro do Plano de Conteúdo (PC) e, através disso, traçamos o percurso gerativo
de sentido esquematizado pelo quadrado semiótico a seguir:
bem

mal

calor

frio

vida

morte

não-frio

não-calor

não-mal

não-bem

não-morte

não-vida
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A relação entre esses dois lados elaborados a partir das Ilustrações 1 e 2
(conto) e 3 e 4 (filme) se refere ao ciclo vital da vida-morte, bem-mal e frio-calor.
Logo, os percursos do quadrado semiótico apontam dois caminhos: um formado
pelo percurso do bem
não-mal

não-bem

mal; e outro que indica o percurso mal

bem. No decorrer de tal ciclo, o bem é afirmado pela relação de

amizade entre Kay e Gerda representado pela imagem em cores vibrantes; a
afirmação do mal acontece na estação fria, representada pelo ato de Kay,
dominado pelos estilhaços de vidro do espelho e, com isso, é atraído a se ligar
o seu trenó ao da Rainha da Neve.
Deste modo, “o poder do espelho transforma todos os sentimentos bons
em maus, refletindo o belo e o feio, o interior e o exterior das pessoas” (SANTOS,
DE SOUZA, 2011, p.72). Os estilhaços do espelho são o estopim para os
pensamentos e atitudes maldosas de Kay. Somando-se a isso, o beijo
congelante da Rainha da Neve no menino esfria o coração deste. Logo, as zonas
de sentido são delimitadas quando se percebe que a posição de Kay que, com
a ajuda de Gerda, precisa transgredir do estado de dominação para libertação.
Sentindo a falta do amigo, Gerda resolve partir em uma jornada para
trazer seu amigo de volta ao lar. Para chegar até o castelo da Rainha da Neve,
a menina passa por diversos lugares. A narrativa de Andersen evidencia que
Gerda conta com a ajuda de muitas pessoas com as quais de depara pelo
caminho e as ilustrações da obra que evidenciam essa trajetória são repletas de
cores vibrantes e de personagens que, de certa forma, representam a vida. Isso
significa que Gerda representa o calor que aquecerá o coração de Kay.
A fuga de Kay provoca em Gerda um sentimento de abandono e solidão.
Mas a esperança de que seu amigo está vivo, ativa a vontade pela busca dele.
A partir da terceira história a trajetória de Gerda inicia, contudo somente na sexta
fábula a menina toma realmente conhecimento de que seu amigo está com a
Rainha da Neve e que haverá muitas dificuldades para resgatar Kay.
Mesmo assim, Gerda não desiste. Sua persistência representa a força de
vontade em ultrapassar determinadas dificuldades para atingir a um objetivo. Ao
chegar até o castelo da Rainha da Neve, Gerda encontra Kay com o coração
congelado:
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– Kay, meu querido Kayzinho! Enfim, encontrei-te! Mas ele não se
moveu, continuou sentado imóvel, endurecido e frio. E a pequena
Gerda chorou, vertendo suas lágrimas quentes no peito de Kay; estas
entranharam-se até o coração, descongelando-o, e fazendo sumir de
lá o bloco de gelo que o encobria (ANDERSEN, 2013, p. 27).

A imagem a seguir exemplifica essa parte da narrativa:
Figura 4

Fonte: A Rainha da Neve, de Hans C. Andersen

Ao analisarmos tal imagem, devemos atentar para as cores – também
elementos de construção de sentido. O lado esquerdo e o fundo do lado direito,
espaços do castelo de gelo apresentam cores frias. As cores quentes somente
se apresentam nas roupas de Kay e Gerda – o que representa a passagem de
um estado para o outro, ou seja, do coração frio para o coração aquecido. Tal
ilustração é representativa para o leitor, uma vez que acompanha a trajetória de
Gerda e a consolidação do seu objetivo.
Em Frozen, Elsa tem um descontrole emocional no dia da sua coroação,
porque ama sua irmã e não permite que ela, imaturamente, aceite ficar noiva de
Hans, um príncipe das Ilhas do Sul, que acabou de conhecer. Ambas iniciam
uma discussão o que culmina na exposição dos poderes da rainha. Tal fato faz
com que todos pensem que Elsa é um monstro. O reino fica coberto de gelo,
Elsa, ao perceber que ali não é o seu lugar, que não pode usar o seu poder, foge
para o alto das montanhas onde constrói seu castelo de gelo; lugar em que,
novamente, a protege do medo e do julgamento das pessoas.
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Embora criada sob a proteção dos muros do castelo, Anna se revela uma
princesa corajosa, pois decide que irá sozinha até a montanha, na tentativa de
trazer Elsa de volta. Mas, no caminho, encontra Kristoff, um rapaz muito
engraçado e atrapalhado, além de Olaf, o boneco de neve criado por Elsa. Essas
duas personagens auxiliam Anna a chegar até o castelo de gelo. É possível
perceber que as cores da roupa de Anna são coloridas, vibrantes o que também
representa o calor, o afeto, o lado do bem. Observamos isso na imagem abaixo:
Figura 5

Fonte: Frozen – uma aventura congelante

A partir disso, percebemos que
A recepção de um texto não recorre somente às capacidades reflexivas
do leitor como também contribuiu para o afloramento de certas
emoções, incitando-o a um engajamento afetivo, a uma identificação
com o texto lido [...] (MENNA, 2019, p. 76).

Após essa etapa, o leitor da obra A Rainha da Neve acompanha o
desfecho da narrativa em que Kay e Gerda voltam a compartilhar momentos
juntos, como podemos observar na imagem a seguir:
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Figura 6

Fonte: A Rainha da Neve, de Hans C. Andersen

A imagem final da obra de Andersen volta a evidenciar a vida, por meio
de cores quentes, vibrantes e da relação de proximidade entre os amigos num
ambiente familiar. A relação com o bem volta a ser estabelecida.
Já em Frozen – uma aventura congelante, a relação entre Elsa e Anna se
torna mais conflituosa quando esta informa para a rainha que ela deve voltar,
pois Arendelle está coberta de neve. As irmãs iniciam uma discussão e Elsa
atinge o coração de Anna novamente. A rainha, então cria um monstro de neve
e expulsa Anna e os amigos desta do castelo.
Ao notar que Anna está congelando, Kristoff e Olaf iniciam uma trajetória
para salvar a amiga. Eles a levam até o mundo Troll que apresenta muitos
ensinamentos sobre o amor e um deles é que somente um beijo de amor
verdadeiro salvaria a princesa de Arendelle.
Numa corrida contra o tempo, Anna precisa ser levada até Hans para
receber o beijo de amor verdadeiro. Mas então, o príncipe das Ilhas do Sul
admite que nunca amou a princesa. Sua intenção era somente a posse do trono
real. Desolada, Anna desabafa com Olaf, o qual lhe diz que o amor verdadeiro
ocorre quando alguém coloca as prioridades de outra pessoa acima das suas
como Kristoff fez por ela. Tomada pela consciência, Anna decide encontrar
Kristoff e receber o beijo do amor verdadeiro.
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Na jornada fora do castelo, na procura de Kristoff, Anna vai praticar e
receber o mais puro ato de amor. Prestes a ser atingida pela espada do príncipe,
Elsa é protegida por Anna, que vira uma estátua de gelo e salva sua irmã. A
magia, então, acontece. A demonstração de amor de Anna ao salvar a vida de
Elsa e a tristeza desta ao ver sua irmã congelada aquece o coração de ambas.
A partir deste acontecimento a jornada subjetiva de Elsa é concluída, pois
a reciprocidade do amor verdadeiro acontece de uma irmã para outra. Isso,
porque a rainha também atinge um estado de maturidade em relação aos seus
poderes. Notamos uma inversão nas personagens do conto em relação ao filme.
Em Frozen é a própria rainha da neve que descongelará o coração de Anna, o
que podemos perceber na imagem a seguir:
Figura 7

Fonte: Frozen – uma aventura congelante

A descrição da passagem do filme se alia à imagem para lhes dar sentido.
Logo, no plano de conteúdo, Anna representa o bem e, no plano de expressão,
o calor. Elsa, antes de controlar os medos em relação ao seu poder, o frio, o mal.
Podemos verificar isto no esquema a seguir:
PC

bem, vida vs. mal, morte

PE calor, liberdade vs. frio, opressão
Na relação estabelecida da esquerda para a direita da imagem é o
percurso semissimbólico que adquire a seguinte orientação: do lado esquerdo
há no plano de conteúdo o bem, a vida, o calor e a liberdade sendo negados
pela frieza do poder de Elsa representando o mal, a morte, o frio e a opressão
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no lado direito, ocorre a negação do bem, vida, do calor e da liberdade. Assim,
a afirmação do bem e do calor são ressaltadas no plano de expressão através
das cores vibrantes das roupas de Anna em contraposição às vestes de cores
mais claras de Elsa.
A imagem a seguir representa, então, a etapa final do filme:
Figura 8

Fonte: Frozen – uma aventura congelante

A relação semissimbólica que se estabelece também se relaciona com as
formas de expressão. Os efeitos de sentido produzidos através deste plano de
expressão figurativizam a condição que Elsa precisa ultrapassar: do lado do
inverno para o lado do verão, mas sem precisar esconder seu poder. Assim, os
conceitos que o plano de conteúdo apresenta e as imagens do plano de
expressão remetem à temática do bem e da transgressão.
A jornada inicia quando os pais de Anna e Elsa falecem e as irmãs, antes
separadas se unem no dia da coroação. Contudo, com a perda do controle, Elsa
mostra o seu poder a todos; com isso, ambas se separam novamente. Tal
acontecimento implica na disjunção com os pais e a conjunção entre ambas as
irmãs, ou seja, o poder serve de ponte para a reconciliação entre as irmãs.
Assim, o nível discursivo evidencia que o poder de Elsa ao atingir Anna
novamente é o símbolo da reaproximação e da conjunção com o bem e com o
amor.
Diante disso, podemos mencionar que as ilustrações tanto da obra A
Rainha da Neve e do filme Frozen – uma aventura congelante “são essenciais
no processo de comunicação mensagem/leitor, pois atingem direta e plenamente
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o pensamento intuitivo/sincrético globalizador que é característico da infância”
(COELHO, 2000, p. 217).
Segundo Wonfang Iser (1999), a obra adquire seu caráter próprio na
leitura, pois a obra é o ser constituído do texto na consciência do leitor. Para este
estudioso:
se o texto ficcional existe graças ao efeito que estimula nas nossas
leituras, então deveríamos compreender a significação mais como
produto de efeitos experimentados, ou seja, de efeitos atualizados do
que como ideias que antecedem a obra e se manifesta nela (ISER,
1999, p. 54).

Com isso, podemos perceber que a leitura da obra e do filme aliada ao
estudo de algumas de suas imagens colaboram para a compreensão do enredo
e das possíveis interpretações do leitor.
Considerações finais
O objetivo deste trabalho foi tecer relações entre o verbal e o visual no
conto A Rainha da Neve, de Hans Christian Andersen (2013) e do filme Frozen
– uma aventura congelante (2014).
A análise evidenciou que o texto verbal e visual de ambas as históricas
estabelecem uma relação entre a categoria semântica do Plano de conteúdo e
Plano de expressão. Foi possível perceber que no Plano de conteúdo, a
afirmação do mal e da morte se dá por meio do inverno, das coisas e seres
congelados – condição a que Kay e Elsa estão atrelados. No plano de expressão
isso se intensifica através das cores frias do cenário das imagens do conto e do
filme. Neste, as cores das roupas de Elsa também evidenciam tal assertiva.
Porém, tal condição se modifica quando Gerda e Anna resolvem percorrer
uma trajetória em busca do amigo e da irmã, respectivamente. Isso se afirma no
plano de expressão: no conto, através dos cenários coloridos e das roupas com
cores quentes de Gerda e, no filme, também por meio das cores vibrantes das
vestes de Anna. Com isso, ocorre no final de ambas as histórias a conjunção
com a vida, com o bem e com a liberdade.
Com isso, a abordagem realizada neste trabalho propicia uma reflexão
acerca da relação entre o texto verbal e o texto visual, elementos muito
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importantes na formação de leitores. Logo, a análise, aqui, realizada não é única.
Por meio dela, pretende-se que se estabeleçam novas contribuições com base
em diferentes pontos de vistas e diversos aspectos teóricos sobre as relações
entre o verbal e o visual.
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LINGUAGEM VERBO-VISUAL: LEITURA APLICADA A GÊNEROS
MULTIMODAIS A PARTIR DA ARQUITETÔNICA BAKHTINIANA
Luzinete Carpin Niedzieluk
(UDESC/FMP)
Resumo
Este artigo tem como objetivo apresentar uma proposta de construção de
sentidos de leitura da linguagem verbo-visual aplicada a gêneros multimodais
e/ou sincréticos, a partir de algumas concepções da arquitetônica bakhtiniana,
entre elas, se destacam: as dimensões verbal/sígnica (sígno linguístico/visual) e
extraverbal-extrasígnica/social-constitutiva (considera a situação de produção
do enunciado e o seu auditório), o dialogismo, a exotopia e/ou excedente de
visão, o acabamento, o cronotopo e a autoria. Para tal, recorrem-se aos
pressupostos da Análise Dialógica da Linguagem proposta por Bakhtin e seu
Círculo (1999, 2002), ou, como também está sendo denominada por alguns
autores, de Semiótica Dialógica da Linguagem. Também se recorre a autores
que utilizam os pressupostos teóricos de Bakhtin e de seu Círculo, como Brait
(2005), Faraco (1988; 2003) e Niedzieluk (2007; 2016; 2017). A metodologia é
dialógica e qualitativa de cunho interpretativista; o procedimento é exotópico e a
abordagem

sócio-histórica.

Propõe-se

um

caminho

de

leitura

de

imagens/enunciados dos gêneros sincréticos e/ou multimodais variados, como
por exemplo, capas de livros da literatura infantil e juvenil entre outros. Como
resultado, percebe-se a potência para a qual esse aparato epistemológico
bakhtiniano sinaliza, além da abertura de um vasto campo de estudo que se
apresenta como terreno fértil para leitura de imagens/enunciados verbo-visuais,
sincréticos ou multimodais.
Palavras-chave: Leitura verbo-visual; Arquitetônica bakhtiniana; Enunciados
verbo-visuais; Semiótica dialógica.
Introdução
Este texto se propõe, como objetivo geral, apresentar uma proposta de
construção de sentidos de leitura da linguagem verbo-visual aplicada a gêneros
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multimodais e/ou sincréticos, a partir de algumas concepções da arquitetônica
bakhtiniana, entre elas, se destacam: as dimensões verbal/sígnica (sígno
linguístico/visual) e extraverbal-extrasígnica/social-constitutiva (considera a
situação de produção do enunciado e o seu auditório), o dialogismo, a exotopia
e/ou excedente de visão, o acabamento, o cronotopo e a autoria.
Denominamos essa proposta de “Leitura Dialógica da Imagem” conforme
pesquisa desenvolvida no “Seminário de Linguagem Visual: Semiótica
Dialógica/Multimodalidade” na UDESC/2016 para alunos de pós-graduação
ministrado por Niedzieluk (2016). Essa proposta já está sendo difundida em
trabalhos de pós-doutoramento no campo das artes plásticas e do design.
Inicialmente, apresentaremos Bakhtin e seu Círculo, na sequência a
semiótica dialógica da linguagem e algumas concepções da arquitetônica
bakhtiniana, em seguida, os pressupostos metodológicos exotópicos e a sua
aplicabilidade na leitura, análise e interpretação de imagens neste caso o retrato
(aqui considerado como um enunciado visual) de Machado de Assis, na capa do
livro Memórias quase póstumas de Machado de Assis e, finalmente, as
conclusões (sempre inacabadas).
Bakhtin e seu Círculo
Bakhtin é considerado um filósofo da linguagem, um pensador russo,
teórico da cultura europeia e das artes e sua linguística é denominada de
"metalinguística" (esta disciplina tem como objeto o discurso, as relações
dialógicas e segundo estudiosos de Bakhtin, antecipa as atuais análises do
discurso) porque ultrapassa a visão de língua como sistema. O autor propõe o
estudo das práticas sócio-verbais, concentrando-se em sua dinâmica e
significação, tratando, entre outros aspectos, das relações dialógicas. Isso
ocorre, uma vez que para Bakhtin, não se pode entender a língua isoladamente,
mas qualquer análise linguística deve incluir fatores extralinguísticos como
contexto de fala, a relação do falante com o ouvinte, o momento histórico, o local
e outros. Dessa maneira, a linguagem passa a ser interativa, dialógica. Na obra
Problemas da poética de Dostoievski, Bakhtin (2002b, p. 207) define a utilização
do discurso como “[...] a língua em sua integridade concreta e viva, e não a língua
como objeto específico da linguística, obtido por meio de uma abstração
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absolutamente legítima e necessária de alguns aspectos da vida concreta do
discurso”. (BAKHTIN, 2002b, p. 207).
Desse modo, segundo a perspectiva bakhtiniana, o discurso é concebido
como linguagem em uso concreto e não se encontra despido de aspectos
valorativos, em função de ser construído por meio de um constante diálogo com
o discurso de outrem.
Seu trabalho ficou conhecido no Brasil, mais fortemente, a partir de 1990,
quando foi difundido nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), e é
considerado interdisciplinar contribuindo em várias áreas do saber, entre elas a
linguística, a análise do discurso, a sociolinguística, a teoria literária e outras
tantas. O autor escreveu vários livros como, por exemplo, Marxismo e Filosofia
da Linguagem, 1999 [1929]; Estética da Criação Verbal, 2002a [1952-1970];
Problemas da poética de Dostoiévski, 2002b, [1929]; Questões de Literatura e
de Estética, 2002c [1924-1970]; Discurso na vida e na arte, 1993 [1926]; Cultura
Popular na Idade Média: o contexto de François Rabelais, 2010 [1946]. Convém
ressaltar que as datas em colchetes representam as datas de escritura dos
textos pelos autores. Estamos respeitando as autorias das edições originais e,
por consequência, só reconheceremos como da autoria do próprio Bakhtin os
textos publicados em seu nome ou encontrados em seus arquivos.
O Círculo de Moscou é formado por Mikhail Bakhtin, Maria Iúdina, Matvei
Kagan, Valentin Voloshinov, Lev Pumpiánski, Pável Medviédev, Konstantín
Váguinov, Borís Zubákin, Ivan Kanaev, os quais desenvolveram uma proposta
de estudo da linguagem, aqui no Brasil, denominada de teoria enunciativodiscursiva por alguns de seus seguidores como, por exemplo Rojo, (2014),
Faraco (1988) e outros. Já a pesquisadora Beth Brait denomina de análise
dialógica da linguagem; esta autora defende que o conjunto de obras dos
pensadores motivou o nascimento de uma análise ou de uma teoria dialógica do
discurso, “[...] ainda que [os integrantes do Círculo] jamais tenham postulado um
conjunto de preceitos sistematicamente organizados para funcionar como
perspectiva teórico-analítica fechada.” (BRAIT, 2010, p. 9-10). Optamos por
denominar a teoria bakhtiniana, de “Semiótica Dialógica da Linguagem”
(NIEDZIELUK, 2016).
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Semiótica Dialógica da Linguagem
Bakhtin e Volochinov, em Marxismo e Filosofia da Linguagem (1999),
rejeitam as duas concepções vigentes a época que eram: o objetivismo abstrato
e o subjetivismo idealista. O objetivismo abstrato entende o sistema de formas
normativas como substância da língua. Seus principais representantes foram
Leibniz, Charles Bally e Ferdinand Saussure que adotaram como orientação
linguístico-filosófica o neoclassicismo (séc. XVII e XVIII) e como núcleo da
realidade linguística o sistema abstrato das formas linguísticas. Consideram o
modo de existência da língua como imutabilidade das formas do sistema.
Assumiram a concepção de linguagem como instrumento de comunicação.
Nesta perspectiva, com relação à obra artística, para Bakhtin (1993) há
na sua forma de análise uma fetichização, a obra é compreendida enquanto
artefato, conforme Discurso na vida e na arte (1993 [1923]). Este fetichismo é a
atitude que ainda atualmente ocorre no estudo da arte. O campo de investigação
se restringe à obra de arte por si só, a qual é analisada de tal modo como se
tudo em arte se resumisse a ela. O criador da obra e os seus contempladores
permanecem fora do campo de investigação.
A segunda concepção, o subjetivismo idealista, considera o complexo
físico-psíquico-fisiológico pertencente somente ao locutor e dissociado da
situação social. Seus principais representantes, Wilhelm Humboldt, Karl Vossler
e Benedetto Croce, adotaram como orientação linguístico-filosófica o
romantismo e como núcleo da realidade linguística o ato de fala individual,
monológico. Consideram linguagem como expressão do pensamento.
Este ponto de vista, ao contrário do primeiro, restringe-se ao estudo da
psique do criador ou do contemplador (mais frequentemente, simplesmente
iguala os dois). Por isso, toda arte se resume nas experiências da pessoa
contemplando ou da pessoa criando. (BAKHTIN, 1993, [1926] p. 05).
Assim, Bakhtin e Volochinov (1999) rejeitam, por um lado, o positivismo
no qual as categorias de análise decorrem da observação atenta do objeto de
estudo (artefato) e, por outro, da crença no poder absoluto dos modelos teóricos
para determinar a natureza do objeto observado.
Ao final das contas, ambos os pontos de vista pecam pela mesma falta:
eles tentam descobrir o todo na parte, isto é, eles pegam a estrutura de uma
parte, abstratamente divorciada do todo, apresentando-a como a estrutura do
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todo. Entretanto, o “artístico” na sua total integridade não se localiza nem no
artefato

nem

nas

psiques

do

criador

e

contemplador

consideradas

separadamente; ele contém todos esses três fatores. O artístico é uma forma
especial de inter-relação entre criador e contemplador fixada em uma obra de
arte.
Para Bakhtin (1993, p. 06):
Uma obra de arte, vista do lado de fora desta comunicação e
independentemente dela, é simplesmente um artefato físico ou um
exercício linguístico. Ela se torna arte apenas no processo de interação
entre criador e contemplador, como o fator essencial nessa interação.

Esta relação triádica entre criador, contemplador e obra dialogam entre si,
e este sujeito criador, autor do enunciado visual (obra) consequentemente
dialoga com os autores dos enunciados anteriores e com os autores dos
enunciados-resposta presumidos. A ideia de autoria é analisada como
constitutiva não apenas de obras verbais, mas também de obras visuais, assim
para Bakhtin: “Encontramos autor (percebemos, compreendemos, sentimos,
temos a sensação dele) em qualquer obra de arte. Por exemplo, em uma obra
de pintura sempre sentimos o seu autor (o pintor), contudo nunca o vemos da
forma como vemos as imagens por ele representadas” (2002a [1959-61], p. 307).
Bakhtin e Volochinov (1999) propõem uma metalinguística, isto é a
inclusão do método sociológico e ideológico na linguagem, assim há uma
unidade indissociável entre a totalidade interna e a realidade externa axiológica
(na leitura de textos bakhtinianos, o vocábulo axiológico aparece como
equivalente a ideológico. Desse modo, as duas expressões estabelecem uma
relação de sinonímia entre si ), situada histórica, social e ideologicamente em
todo enunciado, seja ele verbal, visual ou multimodal.
Segundo os autores, ao analisarmos um enunciado-texto (Por enunciadotexto estamos considerando também o enunciado visual, o enunciado verbovisual e o enunciado multimodal) deve-se sempre levar em conta as suas duas
dimensões:

verbal/sígnica

(sígno

linguístico/visual)

e

extraverbal-

extrasígnica/social-constitutiva (considera a situação de produção do enunciado
+ seu auditório). Deve-se observar sempre o lugar histórico e social de produção
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do enunciado visual (imagem) assim como, o tempo, o espaço, os participantes,
a finalidade/posição discursiva do autor-criador.
Niedzieluk (2016) utiliza a expressão, “dimensão extrasígnica” para
abarcar além da linguagem verbal outros sistemas sígnicos como artes visuais,
arte verbo-visual, música, fotografia, cinema, videoclipe etc.

Bakhtin e

Volochinov (1999) utilizam a expressão “dimensão extraverbal”, pois seu objeto
de estudo sempre foi a palavra, o enunciado verbal, o discurso, embora
consideramos que eles tenham desenvolvido uma teoria geral da linguagem.
Amparada em Bakhtin, Niedzieluk (2007, p. 34) considera:
[...], o horizonte extraverbal do enunciado, formado pela situação junto
com seu auditório, por um processo de abstração, pode ser
decomposto em três elementos constitutivos: a) horizonte espacial
comum dos interlocutores, que corresponde ao onde e quando do
enunciado; b) o conhecimento e a compreensão comum da situação
por parte dos interlocutores, que corresponde ao objeto, ao conteúdo
temático do enunciado (aquilo de que se fala, informações implícitas);
c) sua avaliação comum dessa situação, que é a atitude valorativa dos
participantes do acontecimento (próximos, distantes) a respeito do que
ocorre (em relação ao objeto do enunciado, em relação aos outros
enunciados, em relação aos interlocutores).

Desta maneira, o enunciado possui uma dimensão verbal/sígnica e uma
extraverbal/extrasígnica, inclui uma dada situação de produção com um
horizonte espacial e temporal comum, uma compreensão responsiva da situação
e uma atitude valorativa.
A Arquitetônica – Concepções fundantes
Apresentaremos as concepções que fundamentaram a análise de nosso
corpus que são: dialogismo, exotopia e/ou excedente de visão, acabamento,
cronotopo e autoria. Concepções estas que compõem a arquitetônica do
pensamento de Bakhtin e de seu Círculo e devem ser vistas como elementos
constitutivos dos enunciados visuais.
Entendemos arquitetônica assim de acordo com Rojo e Melo (2017), as
quais afirmam que:
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A concepção de arquitetônica proposta pelos teóricos russos tem a ver
como Bakhtin e seu Círculo concebem o texto/enunciado nas mais
diversas formas e esferas de produção, circulação e recepção, em
especial, o discurso da obra de arte, da literatura. A defesa que fazem
da ‘unidade construtiva da obra’ [...] ou seja, da totalidade interna
vinculada indissociavelmente a realidade externa axiológica – a
totalidade arquitetônica da obra de arte – só pode ser admitida por meio
de um procedimento metodológico-exotópico: requer um excedente de
visão dos sujeitos inerentemente implicados na interação: autor-criador
e contemplador. Somente o distanciamento e capaz de construir um
objeto ou permitir contemplá-lo por inteiro. Nesta perspectiva, por sua
vez, o Círculo fala de dois lugares: ora da produção, ora da
compreensão

ativa/recepção

do

texto/enunciado

e,

consequentemente, prevê dois cronotopos ou posicionamentos
espaço-temporais:

do

autor-criador

e

do

contemplador,

respectivamente. (ROJO; MELO, 2017, p. 1277).

A forma é compreendida como portadora de uma dupla compreensão:
“como a forma é, por um lado, efetivamente material, inteiramente realizada no
material

e

a

ele

ligada,

[estrutura

composicional,

material

palavra-

linguístico/semiótico] e como, por outro lado, ela, enquanto valor, nos coloca
além dos limites da obra como material organizado, como coisa [...]”. (BAKHTIN,
[1975]1998, p. 28, ênfase do autor). Assim, o autor tenta mostrar a interação
entre material, forma e conteúdo [totalidade interna e as avaliações axiológicas
– valores éticos, estéticos, morais – que constroem um objeto situado histórica,
social e ideologicamente, atribuindo-lhe sentido. Esclarecido o sentido atribuído
a arquitetônica passamos as concepções fundantes.
Dialogismo
Para Bakhtin e seus seguidores, entre eles destacamos, Faraco (1988),
Brait (1997), Rojo (2014) e Barros (2011): o dialogismo é o princípio constitutivo
da linguagem e a condição do sentido do discurso. Faraco (1998) faz um
mapeamento nos escritos de Bakhtin e mostra que desde os anos 20 até os anos
de 1970/71 o autor vai mostrando a realidade dialógica da linguagem em seus
escritos:
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- em “Le discours dans la vie et le discours dans la poésie” de 1926: “O
discurso verbal é um evento social; não é algo contido em si mesmo
no sentido de alguma quantidade linguística abstrata: nem pode ser
derivado, psicologicamente da consciência subjetiva do falante tomado
isoladamente...O enunciado concreto (e não a abstração linguística)
nasce vive e morre no processo da interação verbal entre os
participantes da enunciação”;
- em Marxismo e Filosofia da Linguagem de 1929: “A verdadeira
substância da linguagem não é constituída por um sistema abstrato de
formas linguísticas, nem pela enunciação monológica isolada, nem
pelo ato psicofisiológico de sua produção, mas pelo fenômeno social
da interação verbal”; [...].

Nesse sentido, as ideias bakhtinianas sobre o homem e a vida são
caracterizadas pelo princípio dialógico, isto significa que nenhuma palavra é
nossa, mas traz em si a perspectiva de outra voz. Na expressão de Bakhtin, só
o Adão mítico, diante de um mundo virgem poderia evitar a dialogização. Esta
relação entre a minha palavra e a palavra do outro expressa uma relação
hierárquica e valorativa – a minha palavra quer eu queira ou não, é uma opinião,
um ponto de vista, um reconhecimento do outro. Pois bem, é o outro que decide
o caráter estético do que eu escrevo, ou digo, assim é a presença da voz do
outro que me constitui. Para Almeida (2016, p. 05):
A alteridade marca o ser humano, pois o outro é imprescindível para
sua constituição. A dialogia é o confronto das entoações e dos
sistemas de valores que posicionam as mais variadas visões de mundo
dentro de um campo de visão: ‘na vida agimos assim, julgando-nos do
ponto de vista dos outros, tentando compreender, levar em conta o que
é transcendente à nossa própria consciência: assim levamos em conta
o valor conferido ao nosso aspecto em função da impressão que ele
pode causar em outrem [...]’.

Deste modo, o dialogismo pode ser desdobrado em dois aspectos: o da
interação verbal entre o enunciador e o enunciatário no espaço do texto, e o da
intertextualidade/interdiscursividade no interior do discurso (diálogo entre os
muitos textos da cultura que se instala no interior de cada texto e o define). Esta
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forma de dialogismo também é conhecida como polifonia, isto é, as diferentes
vozes instauradas em um texto/discurso.
Exotopia e/ou Excedente de Visão
O vocábulo significa “estar do lado de fora”, “não coincidir com o outro”,
“se situar em um lugar exterior”. Na verdade, é a pressuposição do outro como
contraponto, como referência, e como elemento essencial que, a partir de seu
posicionamento exotópico (nos enxerga de fora) concebe-nos de uma maneira
que nos é impossível individualmente. É uma questão que envolve alteridade
cultural, o estar do lado de fora cultural.
Bakhtin, no texto O autor e o herói na atividade estética [1920-1923], ao
referir-se à atividade criadora em geral, defende que “o excedente de minha
visão, com relação ao outro, instaura uma esfera particular da minha atividade,
isto é, um conjunto de atos internos ou externos que só eu posso pré-formar a
respeito desse outro e que o completam justamente onde ele não pode
completar-se”. Assim, na criação estética é necessário sair de si mesmo (o que
chama de extraposição, que Todorov traduziu como exotopia), assim a
construção estética só é percebida do exterior, como um todo.
Acabamento
No texto O autor e o herói na atividade estética publicado por volta de
1920-1923, na coletânea Estética da criação verbal (2002a) é que Bakhtin
desenvolve a noção de acabamento ao analisar a relação entre autor e
personagem e a criação dessa última. Segundo Almeida (2016, p. 01):
Ao pensarmos na noção de acabamento, há que se dizer, antes de mais
nada, que se trata de uma especificidade estética (relacionado ao mundo
artístico): não é nem ética (relacionado ao mundo da vida), nem cognitiva
(relacionado ao psíquico), embora não se possa desconsiderar uma
imbricação de elementos ativos éticocognitivo-estéticos. No plano
artístico, elementos da vida são reorganizados de modo a compor uma
nova unidade, da qual o próprio “autor-criador” aparece como sendo ao
mesmo tempo um elemento constituinte e organizador. [...]. No plano da
vida (o plano ético), somente um excedente de visão permite completar
um indivíduo “naqueles elementos em que ele não pode completar-se.”.
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É relevante mencionar que como vivemos em sociedade, com outros(as),
este acabamento é provisório até o encontro com outra alteridade. O
acabamento está vinculado ao excedente de visão e ambos são elementos
constitutivos da atividade autoral.
Cronotopo
A noção de cronotopo foi desenvolvida por Bakhtin (2002c, p. 211) no
texto Formas de tempo e de cronotopo no romance (Ensaios de poética histórica)
[1937-1938, revisto em 1973]. Cronotopo é um termo emprestado da matemática
e da teoria da relatividade em Einstein, e é definido por Bakhtin na esfera
artístico-literária como “o processo de assimilação do tempo, do espaço, e do
indivíduo histórico real que se revela neles”, “interligação fundamental das
relações temporais e espaciais, artisticamente assimiladas em literatura”, de
maneira que “os índices do tempo transparecem no espaço, e o espaço revestese de sentido e é mediador com o tempo”. Tempo (cronos) e espaço (topos) são
concebidos como formas da própria realidade efetiva. Enquanto o tempo é
sempre histórico, o espaço é sempre social. Em literatura, o gênero e suas
variantes são determinados pelo cronotopo. Seu princípio condutor é o tempo.
Há um mundo real representante e um mundo representado na obra. Dos
cronotopos reais do primeiro, originam-se os cronotopos refletidos e criados do
mundo representado na obra (no enunciado). Não devemos, neste sentido,
confundir o autor-criador da obra com o autor indivíduo (biografismo ingênuo), o
ouvinte-leitor de várias épocas com o ouvinte-leitor passivo seu contemporâneo
(dogmatismo e concepção de avaliação). Há uma fronteira entre esses mundos
que não devemos confundir. Cronotopos são aqui entendidos como
posicionamentos ou como metáforas espaço-temporais nos enunciados.
Autoria
A noção de autoria foi desenvolvida por Bakhtin no texto “O autor e o herói
na atividade estética” [1920-1923], nele o autor distingue autor-pessoa (o
escritor, o artista) do autor-criador (a função estético-formal engendrada na
obra).
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O autor-criador, diferentemente do autor empírico, só pode ser deduzido
da obra como um todo, sendo considerado um constituinte do objeto estético,
uma posição estético-formal, axiológica, que sustenta esteticamente a unidade
do todo.
Segundo Bakhtin o autor-criador é constituinte do objeto estético, é
considerado um elemento imanente ao todo artístico. Segundo Faraco (2005, p.
38):
Ele é entendido fundamentalmente como uma posição estético-formal
cuja característica básica está em materializar uma certa relação
axiológica com o herói e seu mundo: ele os olha com simpatia ou
antipatia, distância ou proximidade, reverência ou crítica, gravidade ou
deboche, aplauso ou sarcasmo, alegria ou amargura, generosidade ou
crueldade, júbilo ou melancolia, e assim por diante.

É importante assinalar aqui, que esta distinção foi desenvolvida por
Bakhtin para o texto literário, por isso ele se refere ao herói, ou seja, a criação
do personagem (herói) e de seu mundo na escrita do texto, que pode ser um
romance, um conto etc. Aqui neste artigo estaremos fazendo um exercício para
transpor as concepções da arquitetônica para os enunciados visuais, no caso do
retrato analisado, consideramos como autor-criador, a função estético-formal
engendrada na obra. O autor-criador é um posicionamento axiológico
materializado no objeto estético. É uma voz social que dá unidade ao todo
artístico. Autorar é assumir uma posição axiológica, é deslocar-se para outra(s)
voz(es) social(is), isto é, a teorização bakhtiniana sobre a autoria, transforma o
autor em posições autorais.
A autoria é um elemento constitutivo dos enunciados visuais, aqui
especificamente da leitura do retrato da capa do livro, pois conforme Bakhtin,
2002a [1959-61], p. 307): “A atitude do autor em relação ao representado é
sempre um componente da imagem. A atitude do autor é o momento constitutivo
da imagem” (tradução nossa). Ao representar o personagem o autor-criador o
conclui, visto que, é ele que está ali e não pode ser outro. O artista concentra
sua atenção nos momentos conclusivos, determinantes que encerram, concluem
a obra.
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Percurso metodológico exotópico
Partimos da unidade construtiva da obra bakhtiniana, a forma como
Bakhtin e o Círculo concebem o texto/enunciado nos mais diversos gêneros,
formas, esferas de produção, circulação e recepção, em especial no discurso da
obra de arte, sempre levando em conta as duas dimensões da linguagem:
verbal/sígnica e extraverbal/extrasígnica, conforme asseveram Melo e Rojo
(2014, p. 254-255, grifo das autoras):
[...] totalidade interna vinculada indissociavelmente à realidade
externaaxiológica – a totalidade arquitetônica da obra de arte – só pode
ser admitida por meio de um procedimento metodológico-exotópico,
requer um excedente de visão dos sujeitos inerentemente implicados
na interação: autor-criador e contemplador. Somente o distanciamento
é capaz de construir um objeto ou permitir contemplá-lo por inteiro. [...].
(BAKHTIN, 1998 [1975], p. 211): do autor-criador e do contemplador,
respectivamente.

É por meio deste procedimento metodológico externo axiológico e
exotópico, utilizando-nos destas concepções acima apresentadas que iremos
propor uma leitura, análise e interpretação da capa do livro Memórias quase
Póstumas de Machado de Assis (personagem retratada), autoria de Álvaro
Cardoso Gomes, ilustrado por Alexandre Camanho (artista/ilustrador/criador).
Convém ressaltar novamente que todo o estudo proposto por Bakhtin e
seu Círculo foi pensado para a linguagem verbal, neste ensaio exercitamos a
transposição didática dos conceitos da arquitetônica do círculo bakhtiniano para
os enunciados visuais.
Para realizar nossa análise, procederemos da seguinte maneira:
inicialmente, apresentaremos uma descrição mais geral sobre o livro, seu autor
e seu ilustrador; em seguida, deter-nos-emos na leitura dialógica da imagem da
capa que é o retrato de Machado de Assis, a partir das concepções da
arquitetônica bakhtiniana e de seu Círculo.
Memórias quase póstumas de Machado de Assis
A escolha desta obra se deu de forma aleatória, ela faz parte da coleção
Meu amigo escritor que tem como objetivo aproximar os jovens estudantes dos
grandes escritores da Literatura Portuguesa e Brasileira, uma aproximação do

1608

ficcional com o autor e o contexto em que estava inserido. Seu autor Álvaro
Cardoso Gomes, narra a história da vida de Machado de Assis entremeada de
ficção. A capa que é o retrato de Machado de Assis foi feita pelo artista e
ilustrador Alexandre Camanho que usa a técnica da linha e da mancha e afirma
“desenhei tanto que me tornei eu mesmo”.
Gomes, faz uma homenagem a Machado ao intitular a sua obra como
Memórias quase póstumas de Machado de Assis, pois, Memórias Póstumas de
Brás Cubas é um romance escrito por Machado de Assis, desenvolvido em
princípio como folhetim, de março a dezembro de 1881, na Revista Brasileira,
para, no ano seguinte, ser publicado como livro, pela então Tipografia Nacional.
Capa do livro
Figura 1

Fonte: Acervo da autora

Leitura Dialógica de Imagem
Buscaremos mostrar neste enunciado visual (capa do livro/ retrato de
Machado de Assis), as relações dialógicas e axiológicas valorativas da
linguagem. Na verdade, as concepções da arquitetônica bakhtiniana, no sentido
em que adotamos para a leitura de imagem, estão imbricadas umas nas outras
e é, desta forma, como aparecerão nesta proposta de leitura, análise e
interpretação.
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Partimos do pressuposto de que todo diálogo com um livro inicia pela
capa, consideramos a capa um gênero multimodal no sentido de Dionísio (2005),
pois para ela, todo texto que envolva mais de uma linguagem, como por exemplo,
desenho e linguagem verbal, será multimodal. Já no campo das artes plásticas
o termo utilizado é sincrético.
Buscaremos mostrar as múltiplas possibilidades de sentido deste
enunciado visual (retrato de Machado de Assis) pelas suas condições de
enunciação, de recepção e da orientação dialógica do outro, isto é, as relações
axiológicas e valorativas da linguagem visual.
A criação estética expressa a diferença e a tensão entre dois olhares,
entre dois pontos de vista que não coincidem, que são diferentes, isto é, no caso
da figura 1, lida, analisada e interpretada aqui, o retrato de Machado de Assis,
temos o olhar do artista (Camanho – que assume na obra a função de autorcriador e/ou artista/ilustrador-criador) e o olhar do retratado (Machado de Assis).
Segundo Amorim (2014, p. 96) o trabalho do artista-criador consiste em
dois movimentos:
Primeiro o de tentar captar o olhar do outro, de tentar entender o que
o outro olha, como o outro vê. Segundo, de retornar ao seu lugar, que
é necessariamente exterior à vivência do retratado, para sintetizar o
que vê, de acordo com seus valores, sua perspectiva, sua
problemática.

Na verdade, o ponto de vista do retratado não é o mesmo do artistacriador, e este último consegue perceber o que é desconhecido do retratado e
só

percebido

pelos

outros,

por

este

olhar

de

fora,

com

valores

axiológicos/ideológicos diferentes do retratado, e é este olhar que pode ser de
generosidade ou não que dá acabamento ao retratado, ou seja, é o artistacriador que enriquece ou não a imagem/obra por meio da exotopia – dar aquilo
que somente a sua posição permite ver e compreender. Assim, o artista-criador
busca compreender o ponto de vista do retratado, sem se fundir com ele.
Parafraseando Bakhtin, essa orientação dialógica do outro – percepção,
foco avaliativo, ponto de observação valorativo-emotivo que impregnam a nossa
visão de mundo nas primeiras visões que temos da vida – perpassa nossa vida,
é o outro que vai imprimindo uma orientação axiológica/ideológica nas nossas
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palavras e atitudes. Como exemplo, o autor traz os extremos da vida –
nascimento e a morte – afirmando que estes não nos pertencem, porém ao outro
que de fora os revela e lhes pode dar acabamento de acordo com sua
perspectiva de exotopia.
Estes acontecimentos maiores (nascimento e morte) para que ganhem
sentido de acontecimento precisam ser situados em relação a um antes e a um
depois, pois não podemos estar antes do nosso nascimento e nem após a nossa
morte. Esses cronotopos (relações de espaço e tempo) precisam ser situados,
pois isto mostra o que Bakhtin nos diz “ninguém é herói de sua própria vida”.
Apenas podemos nos constituir como heróis no discurso do outro, na criação do
outro; é o olhar do outro, seu dar de si quem pode nos dar acabamento. Na vida
este acabamento é fragmentado, mas no evento estético é uma reação ao todo.
O autor-criador olha o outro (Machado de Assis) de um lugar, de um tempo
concreto e histórico, pois é o retrato feito em cima de um outro retrato, pois
Machado já faleceu há muito tempo, os valores e o tempo são diferentes, não há
correspondência entre os olhares; o autor-criador para elaboração do evento
estético, encontra-se em um momento posterior, está fora da vivência da
personagem, não só no tempo mas no sentido de espaço e valores; o autorcriador vê no retratado mais do que ele próprio consegue ver. Segundo Bakhtin
(2002a) quando alguém atribui ao outro seu excedente de visão, permite-lhe
completar-se como sujeito naquilo que sua individualidade não conseguiria
sozinha.
Observamos, no retrato (fig. 1), as concepções da arquitetônica
bakhtiniana dialogando ao mesmo tempo – dialogismo (relações entre autorcriador e o retratado – Machado de Assis), exotopia (posicionamento do olhar do
autor-criador), acabamento (forma estética), cronotopo (dimensão espacial e
temporal) e autoria (sentido axiológico). O gesto exotópico de acabamento do
artista-criador revela as diferenças e a tensão entre o ponto de vista do retratado
e do autor-criador.
Machado de Assis escritor, intelectual, já falecido é retratado por um olhar
que o representa – seu olhar já com óculos fixados na escrita de um texto alertam
o expectador para imagem de um intelectual, que é considerado por muitos
críticos, estudiosos, escritores e leitores um dos maiores senão o maior nome
da literatura do Brasil. Tanto o posicionamento do autor-criador como seu
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acabamento e a autoria mostram o valor axiológico do retratado na literatura
brasileira.
Essas concepções colocam em cena, como as formas arquitetônicas
(visão artística e processo de acabamento) determinam os procedimentos
estéticos externos (as formas de composição): a ordem, a disposição, o
acabamento – utilizados pelo artista-criador.
Convém enfatizar que com relação aos cronotopos, a dimensão espacial
e

temporal

do

artista-criador

não

coincidirá

com

o

dos

leitor(es)/contemplador(es) da obra, o que alarga a possibilidade de sentidos.
Em Discurso na vida e discurso na arte, Bakhtin e Voloshinov (1993, p. 06)
preveem a ideia de “contínuas re-criações por meio da co-criação dos
contempladores”.
Essa tentativa de reprodução, releitura e até citação, do enunciado visual
é considerada por Bakhtin como uma recriação, uma singularidade, visto que
produzido por um outro sujeito, em um outro momento, ou seja, a relação
cronotópica nunca será a mesma, pois para o autor cada enunciado é único e
irreproduzível, sendo nisso que reside seu sentido.
Podemos considerar como autoria na obra o posicionamento axiológico
do autor-criador materializado no objeto estético, a forma como o artista-criador
deu acabamento, concluiu o retrato, pois Bakhtin, 2002a, p. 307: “Os rostos
concluídos (ou “fechados”) na pintura (incluindo o retrato). Eles representam um
personagem completo, que já está lá e não pode ser outro”.
Embora, tanto o autor-criador como o retratado sejam dados em
coparticipação no ato de produção do retrato, as entonações das vozes na
orientação responsiva de ambos são diferentes.
Conclusões (sempre inacabadas)
Partimos do escopo de que todas as concepções da arquitetônica, são
constitutivas dos enunciados visuais, portanto devem ser vistas em interação,
assim como se posiciona o próprio Bakhtin (2002a) ao afirmar que a
arquitetônica do mundo da visão artística [posicionamento ideológico/axiológico]
não ordena só os elementos espaciais e temporais, mas também do sentido; a
forma não é só espacial e temporal, mas também do sentido.
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Assim, a arquitetônica conforme afirma Rojo (2014, p. 257) pautada em
Bakhtin (2002c):
[...] está relacionada à totalidade, à construção e só pode ser
dimensionada a partir do objeto interno (da materialidade) orientado
para a sua relação com o externo: para o autor-criador que se
posiciona a partir de um lugar social, ideológico e axiológico, no
processo de interação; para o lugar que o texto/enunciado ocupa no
todo acabado como elo da cadeia de textos/enunciados; perpassando
pelo contexto maior e pela situação imediata, concreta, de produção;
que se corporifica em determinado gênero, que abriga as avaliações
etc.

Na verdade, estas reflexões nos apontaram caminhos para leitura/análise/
interpretação de enunciados visuais, especificamente aqui do gênero capa de
livro - retrato, e mostraram a potência das concepções bakhtinianas para as
múltiplas possibilidades de sentido que são conferidas a obra pelas suas
condições de enunciação, de circulação e de recepção.
Por

fim,

consideramos

importante

enfatizar

que

este

aparato

epistemológico bakhtiniano sinaliza para um vasto campo de estudo, ao mesmo
tempo que, se apresenta como um terreno fértil para leitura de enunciados
multimodais. Assim, buscamos apontar algumas possibilidades de utilização da
postura dialógica do Círculo de Bakhtin (e nossa) em enunciados verbo-visuais
realçando o sujeito e sua imagem em discurso; o tempo e o espaço na
enunciação e as múltiplas vozes presentes a toda voz.
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Resumo
Este trabalho pretende traçar reflexões sobre vivências literárias a partir de relatos
de jovens estudantes do ensino médio integrado realizadas em um projeto de extensão
desenvolvido no Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) campus Florianópolis. O
projeto realiza encontros semanais dedicados à prática da escrita literária com uma hora
e meia de duração e, segundo relato dos bolsistas, as oficinas ofertadas no primeiro
semestre de 2019 proporcionaram momentos de prazer, emoção, aprendizado e humor.
Por fim, os relatos dos bolsistas apontam também a importância do ambiente criado no
Clube de Escrita, que acolhe e traz novas perspectivas à angústias, desejos e dúvidas,
próprias da juventude e do ser humano, que na esfera literária encontram formas de se
expressão.
Palavras-chave: literatura; escrita; extensão.
Introdução e Justificativa
O Clube de Escrita é um projeto de extensão realizado no IFSC Campus
Florianópolis que promove encontros semanais dedicados à prática da escrita literária.
Em 2019, o projeto tem sido desenvolvido por uma equipe composta de duas professoras,
oito estudantes bolsistas e uma estudante da comunidade externa que participa na
condição de voluntária. O objetivo do projeto é proporcionar, através da leitura e escrita
de textos literários, o exercício da autoria, a prática da escuta, da apreciação e da troca
entre os participantes. Ao longo dos seus cinco anos de existência, a atividade tem se
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consolidado como um importante espaço de sociabilidade, reflexão, conhecimento,
ampliação de repertório artístico e criação literária na cidade de Florianópolis.
Esse artigo visa analisar alguns dos impactos do projeto especialmente para os
estudantes que integram a equipe organizadora. Esse recorte leva em consideração que,
por participarem da equipe, eles são os participantes mais frequentes dos encontros.
Fundamentação teórica
Os pressupostos teóricos voltados a perspectivas de letramento, em especial,
letramento literário foram base na construção do percurso metodológico adotado.
Letramento, segundo Magda Soares(2012), é mais do que apenas a condição do saber ler
e escrever, mas “também saber fazer uso do ler e do escrever, saber responder às
exigências de leitura e de escrita que a sociedade faz continuamente” (SOARES, 2012,
p. 20).
Letramento literário, segundo a abordagem dos professores Rildo Cosson e Graça
Paulino (2009), é um processo que não está preso ao momento escolar da vida de um
indivíduo, mas é algo que acompanha aquele que consegue ler literatura, em um
movimento de apropriação e transformação daquilo que foi lido (COSSON & PAULINO,
2009).
Michèle Petit (2013), em seu artigo "Leituras do espaço íntimo ao espaço
público", apresenta uma reflexão semelhante e propõe que a dimensão essencial da leitura
seria a possibilidade de desenhar um ‘habitáculo próprio’, um caminho singular e
despreendido do discurso dos outros e de determinações familiares e sociais, “é um pouco
como se nos tornássemos o narrador daquilo que vivemos”. (PETIT, 2013, p. 10).
Em seu artigo “O direito à Literatura”, o crítico literário Antônio Cândido (1995),
a literatura – entendida como contato com o universo fabulado – corresponderia a uma
necessidade humana universal, assim, constituindo-se a satisfação dessa necessidade, um
direito. De forma consoante, Petit afirma que o acesso a leituras que traduzam
experiências humanas não é luxo e sim um direito cultural, assim como direito ao acesso
ao saber, "existe também o de se descobrir ou se construir, a partir de um espaço próprio,
de um espaço íntimo. O direito a dispor de um tempo para si, [...] o direito a compartilhar
relatos, metáforas que os seres humanos vêm transmitindo há séculos, ou milênios."
(p.114-115).
Metodologia e resultados
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A partir de entrevistas e de questionários respondidos por nove estudantes
bolsistas do projeto, buscamos investigar de que modo práticas de leitura e escrita fazem
parte de seu cotidiano e como o Clube de Escrita contribui nas atribuições de (novos)
sentidos a essas práticas.
As respostas indicam que os estudantes bolsistas reconhecem que sua participação
no projeto os incentiva a escrever e essa escrita parece se distanciar de uma função
utilitária (escrever mais ou de acordo com normas e objetivos formais) ou de pura
distração/entretenimento. Alguns depoimentos apontam como a prática da escrita
realizada nos encontros contribuiu para resgatar o hábito da leitura e da própria escrita,
assim ressignificando a ambas, dando-lhes um lugar de maior importância. Houve
apontamento daquela que não escrevia antes e hoje, inclusive, lê para os demais suas
produções. Essas respostas parecem falar sobre uma dimensão essencial da leitura/escrita
(Petit, 2013), em que o sujeito se apropria do ato de ler/escrever, construindo a si mesmo.
Quando questionados sobre relevância do Clube na formação pessoal, houve
respostas que apontaram funções mais pragmáticas como a possibilidade de melhorar a
performance escolar no que tange a produção escrita, porém o aspecto que recebe
destaque é a contribuição do projeto para descobrir novas formas de expressar,
desenvolvendo a criatividade. Chama atenção também como a vivência das oficinas
mostrou-se importante para construção de repertório cultural, como promoveu abertura à
sensibilidade e estimulou a formação política/crítica.
Esses dados nos levam a compreender a importância da democratização da leitura
e da escrita literária, se compreendemos com Petit que democratização é "um processo
em que cada homem e cada mulher podem ser mais sujeitos de seu destino, singular e
partilhado" (2013, p.102), ou seja, a partir dessas práticas se pode criar ou recuperar uma
posição de sujeito.
Apesar de aqui estarmos tratando da leitura e da escrita como atividades paralelas
e interdependentes, não podemos deixar de observar que a passagem da primeira para a
segunda raramente acontece sem que seja preciso enfrentar alguns obstáculos, internos e
externos. A escrita, de modo geral, costuma ser compreendida como atividade de pessoas
"especiais" ou agraciadas com uma espécie de "dom", e para além dos muitos significados
que essa compreensão guarda, é certo que alguns deles se relacionam com concepções de
gênero, raça e idade. É no sentido de abordar e refletir sobre algumas dessas restrições
(mais ou menos explícitas) no acesso ao mundo da produção escrita, que a escritora
mexicana Glória Anzaldúa se pergunta
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Quem nos deu permissão para praticar o ato de escrever? Por que
escrever parece tão artificial para mim? Eu faço qualquer coisa para
adiar este ato - esvazio o lixo, atendo o telefone. Uma voz é recorrente
em mim: quem sou eu, uma pobre chicanita do fim do mundo, para
pensar que poderia escrever? (2000, p.230)

A escola, nesse sentido, é um lugar contraditório à medida em que, ao mesmo
tempo, reforça, questiona e rompe algumas das restrições que coíbem a passagem por
vezes árdua, da leitura à escrita. Apesar de alguns autores - "Tem que ter tanta poesia no
receptor quanto no emissor", afirma Paulo Leminski (2011, p.133) - afirmarem que o
sujeito que lê é necessariamente um escritor, já que ele performa e de certa maneira
também escreve o texto ao lê-lo, exercitar concretamente a escrita requer disponibilidade
e liberdade.
Aliado a isso, o deslocamento das funções professor/estudante que
frequentemente ocorre nos encontros, o compartilhamento de referências, dificuldades,
interesses e curiosidades; o encanto, o incômodo, o estímulo e a admiração ao ouvir a
leitura do texto de outra participante, o medo e a coragem de levantar a voz e expor sua
criação, tantas vezes ainda crua, fresca, de certa forma "inconsciente", são experiências
que parecem atuar no sentido de desfazer ou combater algumas das restrições à escrita.
Ler lhe permite descobrir que existe outra coisa, e lhe dá a ideia de que
poderá se diferenciar do seu entorno, participar ativamente de seu
destino. E tudo isso graças à abertura do imaginário, graças também ao
acesso a uma língua diferente da que serve para a designação imediata
ou para o insulto, graças ao descobrimento essencial, de um uso não
imediatamente utilitário da linguagem.
O próprio gesto da leitura já é uma via de acesso a esse território do
íntimo que ajuda a elaborar ou manter o sentido de individualidade, ao
qual está unida a capacidade de resistir. (PETIT, 2013, p.109)

Ressalta-se que, consoante as reflexões já realizadas, as respostas dos estudantes
também apontam, ainda que as atividades e encontros tenham sido realizados em espaço
extra-classe - abrandando a relação complexa da escolarização do texto literário -, que a
escola pode cumprir com sua responsabilidade social proporcionado a compreensão da
literatura como linguagem que medeia conhecimentos/experiências que dificilmente
chegariam aos estudantes sem uma atuação pedagógica deliberada. As dinâmicas
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oferecidas no Clube levaram os seus participantes ao encontro dos textos, aprofundando
interpretações e potencializando a experiência literária, cujo ápice dava-se,
especialmente, na produção escrita, concretizando o letramento literário.
A leitura literária que a escola objetiva processar visa mais que simplesmente
ao entretenimento que a leitura de fruição proporciona. No ambiente escolar,
a literatura é um lócus de conhecimento e, para que funcione como tal convém
ser explorada de maneira adequada. (COSSON, 2011)

Considerações finais
As experiências de escrita literária são um caminho possível para promover e
cultivar a aproximação da literatura e para construir a percepção da literatura como algo
vivo e atual, em diálogo com o agora. Experimentar o processo de criação de textos
permite desenvolver a sensibilidade e atenção para as palavras, as formas e os sentidos,
realizar essa atividade coletivamente (na sala de aula, em oficinas, projetos e coletivos)
promove a troca, a escuta e o exercício da autoria entre os participantes. A literatura
assim, pode ter uma dimensão ao mesmo tempo íntima e social, de modo que podemos
afirmar sobre a experiência de escrita aquilo que Michèle Petit nos diz a respeito da
leitura:
O que há em jogo [...] é a conquista ou a reconquista de uma posição
de indivíduo. Pois os leitores são ativos, se apropriam do que leem, dão
outro significado aos textos lidos, deslizam seus desejos, suas fantasias
e suas angústias entre as linhas, desenvolvem toda uma atividade
mental. Na leitura [e na escrita] há algo mais que o prazer, algo que é
da ordem do trabalho psíquico, no mesmo sentido de quando falamos
em trabalho de luto, trabalho de sonho ou trabalho da escrita. Um
trabalho psíquico que permite encontrar um vínculo com aquilo que
nos constitui, que nos dá lugar, que nos dá vida. (PETIT, p. 68)

As respostas dos jovens reforçam o poder humanizador da literatura (CANDIDO,
1995), já que indicam que, a partir da vivência literária que o Clube de Escrita
proporciona, os alunos construíram possibilidades de desejarem e expressarem um mundo
de forma bastante própria/autoral, mostrando que, se a escrita é ato solitário, compartilhála é ato solidário e potencializador na constituição do ser (COSSON, 2011). O presente
trabalho ainda nos fez refletir que a escola ainda é, apesar das intrínsecas contradições
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que a constituem, espaço social importante para democratização de bens culturais, tais
como o direito à literatura.
Referências
ANZALDÚA, Glória. "Falando em línguas: uma carta para as mulheres escritoras do
terceiro mundo". Revista estudos feministas. V.8, n.1, 2000. p.229-236.
CANDIDO. A. O direito à literatura. In: Vários escritos. 3. Ed. São Paulo: Duas Cidades,
1995.
COSSON, R. Letramento literário: teoria e prática. São Paulo: Editora Contexto, 2011.
COSSON, R & PAULINO, G. Letramento literário: para viver a literatura dentro e fora
da escola. In: ZIBERMAN, Regina & ROSING, Tania M. K. (Org.). Escola e Leitura:
velha crise, novas alternativas. São Paulo: Global, 2009.
LEMINSKI, Paulo. Ensaios e anseios crípticos. Campinas, Editora da UNICAMP, 2011.
PETIT, Michèle. Leituras: do espaço íntimo ao espaço público. Trad.: Celiza Olga de
Souza. São Paulo: Editora 34, 2013.
SOARES, M. Práticas de letramento e implicações para a pesquisa e para políticas de
alfabetização. In: MARINHO, Marildes & CARVALHO, Gilcinei T. (Org.). Cultura
escrita e letramento. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010.

1622

“O LIVRO DEVERIA SER INFINITO”
Marina Luíza Borges Costa165
(Associação Pedagógica Praia do Riso)
A leitura compartilhada faz parte do cotidiano do Ensino Fundamental na
Associação Pedagógica Praia do Riso166. Além dos livros que as crianças
levam da biblioteca para casa, as professoras escolhem títulos para ler
diariamente para o grupo. Vejo este hábito como a materialização do repartir. As
crianças repartem suas escutas e as professoras, suas vozes. Percebo este
momento como um ritual: é o preparo para a poesia poder entrar e ficar na sala
de aula. Sendo assim, apresento neste texto como acontece a leitura
compartilhada no quarto ano do Ensino Fundamental e como a literatura
indígena chegou e passou a fazer parte deste ritual.
No grupo do quarto ano de 2019 são reservados aproximadamente vinte
minutos das nossas tardes para a leitura e, por se repetir constantemente, é um
marcado por esperas. As luzes são apagadas, pisca-piscas ou luminárias são
acesas e algumas vezes preferimos ficar com a penumbra que a cortina faz ao
cobrir as janelas. No quarto ano passa-se a aprender muito sobre o Brasil e esta
história que muito já foi contada por europeus, pelo olhar do colonizador, agora
vem sendo contada por aqueles que têm histórias de nascer e morrer nesta terra,
os brasileiros, os povos originários.
Os indígenas vêm narrando sua história por meio da oralidade. Janice
Thiél, diz que o índio vem se fazendo ver e ouvir. A autora nos mostra em seu
livro “Pele Silenciosa, Pele Sonora a literatura indígena em destaque”, que o
índio “começa” a escrever sua história por volta dos anos de 1960 nos Estados
Unidos. Neste momento há luta dos movimentos Afro americano e feminista e

165 Professora dos anos inicias. Pedagoga pela Universidade Federal de Santa Catarina
166 Associação Pedagógica Praia do Riso é uma escola comunitária e sem fins
lucrativos. Com gestão democrática compartilhada entre as famílias e profissionais da
escola.
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os indígenas se impulsionam com estas forças para também manifestar sua voz
diante de uma lei de extermínio que entrou em vigor (sessenta grupos étnicos
são extintos). Indígenas de diferentes etnias se reúnem e escrevem a
“Declaração de Intenção Indígena” para legitimar suas existências e tentar
reverter esta política de apagamento. A autora diz: “Essas questões pautam a
reflexão sobre o papel da escrita e do escritor indígena” (THIÉL, 2012 p.26). Fica
notório neste momento que a cultura do papel, a da escrita é a que vale.
No Brasil a literatura indígena impressa começa a ter um alcance maior
nos anos noventa e até hoje vem resistindo. Saber da história da escrita indígena
me faz rever o que é escrita, essa definição que foi dada também pela cultura
branca e colonizadora. Thiél (2012, p. 39) afirma que “se a noção de texto pode
ser ampliada, também a noção de escritura pode ser revista” Os povos
originários escrevem desde sempre, escrevem o mundo, portanto somos
nós que precisamos aprender a ler.
Voltando ao cotidiano da minha sala de aula, destaco que a leitura
compartilhada não é um complemento à rede de estudos, ao currículo prédeterminado, ela é um momento de encontro com a literatura, com a poesia.
Toda e qualquer história pode ser contada. Como aprendemos muito sobre o
Brasil, não cabia mais compartilhar saberes sobre o nosso país com as crianças
por meio de livros didáticos, imagens ou oferecendo livros de literatura indígenas
nas estantes da biblioteca, até porque percebia que eles não eram escolhidos
para serem levados para casa. Por mais que a nossa cultura seja a da escrita
apostei na pronúncia do verbo, portanto se a cultura indígena passa pela
oralidade ela precisava da leitura em voz alta. A voz provoca experiência, e por
corroborar com o que Janice Thiél, escolhi então a literatura indígena para o
momento da leitura compartilhada.
A literatura é construída por visões de mundo e, se restringimos nossas
leituras a certo grupos e visões, limitamos também nosso aprendizado
e nossa possibilidade de ver e ler o mundo de forma dinâmica. Portanto
é fundamental que formemos leitores que possam criar conexões entre
saberes, perceber o lugar ideológico dos discurso, interpretar
informações e desenvolver consciências
(THIÉL, ano, p.12).
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É tão urgente formar leitores de mundo e de saberes que desde 2008
uma lei garante que isso aconteça no espaço escolar, nas escolas brasileiras: é
a lei nº 11.645, de 10 março de 2008, que altera a Lei 9.394/1996, modificada
pela Lei 10.639/2003 a qual estabelece o estudo da “História e cultura afrobrasileira e indígena”, como conteúdo obrigatório no currículo escolar do Ensino
Fundamental e Médio. Não é optativo, é obrigatório! E para garantir “conexões
entre saberes” na sala de aula escolhi começar com narrativas de Daniel
Munduruku, com “Meu vô Apolinário” e depois fui para “As aventuras
aventurosas de Acanai na terra sem males”, de Antônio Hohlfeldt.
Atravessada por experiências de voz fiz uma poesia no ano de 2016. Esta
experiência contorna e recheia todo o meu trabalho e também percebo que é por
isso que procuro culturas de oralidade.
Voz quer espaço
ela ocupa, preenche.
Como colo
acariciada, cuidada, respeitada.
Voz quer escuta
concha acústica
mesmo que sejam com as mãos.
A voz do outro não é a sua
A voz que encontra
ressoa
A voz que está cansada
machucada
voz que vem do chão
A voz do grão de areia vem do vento,
voz é o movimento no silêncio.
Para contar sobre os povos originários era preciso colocar os saberes
deles em voz alta, como eles mesmos fizeram e fazem para falar de si. Abrir
espaços, entoar livros. A escrita vem do encantamento da escuta e a poesia é
uma voz, o movimento no silêncio. Estas escolhas ganham ainda mais forças
quando encontro Debus, Bazzo e Bortolotto (2018, p.8) e leio que “se a proposta
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é falar de poesia, há de se falar de literatura, da palavra literária, portanto, da
palavra não descolada da história”.
Ler histórias indígenas em voz alta foi anunciar a poesia que existe no
Brasil, um encontro com um eu-país que não conhecia. A poesia que existe em
cada conto mostra o que nós não indígenas não damos conta de explicar. Eu
tinha muito medo de falar de uma história que não vivi – pior - nem fui
apresentada. Ler para as crianças foi primeiro uma apresentação para mim. O
que mais me tocava foi saber que o estranhamento que eu sentia, as crianças
também poderiam estar sentindo e a motivação vinha ao me dar conta que eu
ouvia pela primeira vez com 30 anos e as crianças com 10. A pronúncia, a
entonação tudo era diferente, assisti diversos vídeos para aprender como se
pronunciava várias palavras. Eu ouvi e vi um Brasil outro e particularmente acho
o outro lindo.
Depois de ouvir estas histórias fomos conhecendo muitas outras e numa
das primeiras atividades que fizemos foi procurar em revistas imagens que
auxiliassem a composição de uma lenda indígena. Estas revistas não tinham
traços com os quais estávamos ouvindo. Falamos de representatividade e o
poder que tem as imagens. Trabalhamos muito com colagens. O procurar na
revista é mágico, as crianças olham as imagens e as imagens conversam com
elas. As possibilidades de montar, compor outras imagens é libertador. É um não
à forma, um sim ao devaneio, uma brecha para o riso.
Conhecer o Brasil por meio da literatura é um bordado constante. Além
de contar histórias mostrei curtas indígenas e ouvimos músicas. Percebi a
oportunidade de apresentar o país também por meio da letra, melodia, desenho
e bordado. Uma das músicas foi lançada este ano pelo grupo Tarrafa Elétrica,
aqui de Santa Catarina. A letra nos conta lendas do estado conversando com
lendas do país, muitas delas, histórias vindas dos povos originários, e o nosso
querido Boi de mamão também está nessa música. Uma escuta que nos leva
ao pertencimento cultural. A música auxiliou nisso, não só por suas letras, mas
por também serem artistas do nosso estado. É novamente uma apresentação
para as crianças do que acontece aqui, e ao falar da gente, falamos de um país.
É um alinhavar a todo instante. Ao ouvir a musica “Tainha de mamão” pôde-se
ver cavaleiros montados nas costas do Boitatá, Maricota mergulhando com a
Iara, Saci remando no rio Itajaí e tainhas de mamão. Viram tanto que até
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desenharam. Convidei as crianças a passarem as imagens com carbono para
um tecido para que depois bordassem. Bordar foi olhar com calma para a
produção: sentir a maciez do algodão, olhar com afeto e carinho a cultura que
produzimos e pela qual somos produzidos. Foi uma oportunidade de olhar para
os avessos com frequência. Desmanchar pontos, encontros com o refazer e de
alinhar com cores o que nos constitui. Criar desenhos a partir da literatura e
música. Ouvir o sotaque, sentir ritmo, tatear o tecido e ainda poder bordar essa
experiência foi arrematar memórias na gente.
Ouvir a cultura indígena foi experimentar saberes. Sabores que
perpassaram nossos sentidos e que conversaram com os tecidos e membros do
nosso corpo. O que notei com esta experiência foi um crescente cuidado com o
presente, um olhar com calma para o sentir e uma inclinação para o “aqui e o
agora”, principalmente com as atividades em sala. Ao apresentar a força da
oralidade, observei que, o que temos na nossa cultura já está internalizado nas
crianças - essa vontade de registrar e de deixar escrito ou desenhado o que foi
vivido. Exemplo disso são as frequentes perguntas e falas: “é para escrever
sobre o passeio?” “é para desenhar o que mais gostou da exposição?” “vou
escolher o mais fácil para fazer depois”, portanto o que ficava realmente é a
experiência do fazer. Ouvir uma história sem registrar tem sido um dos
exercícios. Assim como os indígenas encontram recursos na cultura escrita, nós
estamos aprendendo a força que tem na oralidade. Neste momento percebi que
a leitura compartilhada é uma potente ferramenta para deixar entrar a poesia na
sala. A arte bem mostra aquilo que não enxergamos nos outros saberes. As
crianças passaram a falar mais de Brasil, falar mais da gente, de si. Ler histórias
indígenas foi acreditar e permitir que a força que tem nessa cultura faça por si.
Oportunizou sentir o poder que está na voz. Ano passado ao terminar um livro,
uma criança que no início não queria ouvir a história falou: “O livro deveria ser
infinito”. Finalizo com a fala de Daniel Munduruku, trecho transcrito do vídeo “A
gentes somos”.
“Gente verdadeira é como meu povo e muitos outros se definem. Fique
claro que não se trata de um conceito para pessoas, mas para um
coletivo, um povo. Não existe uma gente verdadeira, mas sim um povo.
O indivíduo é formado por elementos de sua cultura e à medida que
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passa por rituais vai ganhando sua alma, a condição de se chamar
gente verdadeira.Todo indivíduo se percebe parte e estabelece um
pertencimento a um grupo, tem uma visão de mundo peculiar e essa
visão o coloca no coração de seu povo...”
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“O QUE TEM NESSE LIVRO?”: O HIBRIDISMO LITERÁRIO COMO
PROPOSTA ÀS PRÁTICAS EDUCATIVAS E COMO CAMINHO PARA O
INCENTIVO À LEITURA
Berenice Rocha Zabbot Garcia
(Universidade da Região de Joinville)
Fernanda Cristina Cunha
(Universidade da Região de Joinville)
Isabela Giacomini
(Universidade da Região de Joinville)
Resumo
O presente trabalho é um recorte da pesquisa “Hibridismo na Literatura
Infantil Juvenil: contrapontos contemporâneos”, de cunho bibliográfico, que está
sendo desenvolvida por pesquisadores vinculados ao Programa de Literatura
Infantil Juvenil (PROLIJ) da Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE),
sendo estes bolsistas e voluntários. O objetivo geral do projeto é compreender
como o hibridismo vem se materializando e se manifestando nos livros infantis e
juvenis na contemporaneidade, utilizando-se de alguns teóricos fundantes como
Canclini (2008), que discorre sobre o processo de hibridação, Cagneti (2013),
que fala sobre o híbrido nas novas velhas histórias e Hutcheon (1991), que traz
apontamentos sobre alguns movimentos pós-modernos. Para atingi-lo, o grupo
se reúne quinzenalmente em discussões teórico-práticas, analisando livros
diversos do repertório infantil e juvenil, fazendo posteriormente uma seleção de
obras voltadas a esse público, que estão em circulação na última década e que
trazem elementos híbridos. Pretende-se ainda que o levantamento de obras
realizado seja apresentado como uma proposta de uso aos professores da
Educação Básica, em sessões de contação de histórias, em trabalhos com a
leitura literária e em práticas educativas diversas, visando o incentivo e imersão
na leitura. Assim sendo, Cosson (2009) é uma das bases por tratar do letramento
literário, auxiliando na compreensão de como os textos literários podem chegar
à escola sem que sejam descaracterizados. Para isso, serão abordados alguns
dos pensamentos teóricos que norteiam a pesquisa, assim como oito exemplos
de obras infantis e juvenis já discutidas e selecionadas pelo grupo que se
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configuram como híbridas, ou seja, que mesclam múltiplas linguagens, bem
como as justificativas para considerá-las como tais, propondo-as aos docentes,
profissionais de mediação de leitura e demais interessados pela literatura.
Palavras chave: Hibridismo; Literatura Infantil Juvenil; Práticas Educativas.
Introdução
O termo híbrido é amplamente utilizado em diversas áreas do
conhecimento e, por vezes, é tomado negativamente, principalmente pelo fato
de que na Biologia designa a infertilidade, a improdutividade. No entanto,
transpondo-o para outras esferas, como a da globalização, ele traz a ideia de
superação das barreiras culturais, justamente por propor a fusão entre elas,
assim como no campo artístico, que representa a união entre linguagens
diversas, sejam elas da palavra, da imagem, da música, das cores, da dança ou
do teatro. Em se tratando de linguagens, são elas que dão materialidade ao
mundo e que possibilitam que o imaginário torne-se concreto, por isso, sendo a
literatura a arte das palavras e, de acordo com Cosson (2009, p.16), “[...] uma
exploração das potencialidades da linguagem, da palavra e da escrita, que não
tem paralelo em outra atividade humana”, compreende-se que ela tem muito a
revelar sobre seu próprio universo.
É pensando o hibridismo na matéria constitutiva do mundo- a linguagem,
que se pretende mostrar como ele se manifesta na literatura- sua
potencializadora, mais especificamente para crianças e jovens, visto que trazem
esses elementos de formas mais visíveis e palpáveis. São ainda os livros infantis
e juvenis que vem se preocupando mais fortemente em quebrar com as
tradições, pois as novas gerações trazem anseios que não eram perceptíveis em
tempos passados, gerando a necessidade de olhar para a literatura de modo
ainda mais sensível e com maiores aberturas e criticidade aos movimentos da
pós-modernidade.
Compreendendo o processo de hibridação na literatura
Tomando como partida a fala de Canclini (2008, p.19) que entende por
hibridação “processos socioculturais nos quais estruturas ou práticas discretas,
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que existiam de forma separada, se combinam para gerar novas estruturas,
objetos e práticas”, percebe-se que esses processos têm se materializado na
arte, especialmente na literatura, por ser uma plano propício ao exercício das
mais variadas linguagens. Pensando-o de modo mais afunilado, nos livros
infantis e juvenis, Cagneti (2013, p.79) discorre que:
Em tempos modernos, vale debruçar-se sobre a produção de livros
para crianças, adolescentes e jovens. Ao fazê-lo, o que se pode
constatar, já de início, é que na sua maioria eles são construídos a
partir de pelo menos duas linguagens: a da palavra e da imagem.
Raramente as publicações que intencionalmente remetem a sua obra
ao público infanto-juvenil limitam-se a um texto que não seja híbrido,
ou seja, constituído por mais de uma linguagem, explorando ao
máximo aquela escolhida, seja ela a das cores, a da palavra, a da
imagem, ou do cinema, do bordado, do cordel.

Assim sendo, nem todos os livros para crianças e jovens são híbridos,
visto que muitos são meros repetidores entre texto verbal e visual, para serem
considerados como tais, necessariamente precisam explorar as potencialidades
das linguagens, de modo que a união entre elas constitua um todo, o livro como
produto. A leitura de um livro infantil ou juvenil ilustrado não se resume à leitura
do texto e da imagem em si, assim como defende Van Der Linden (2011), pois
ele possui uma diagramação especifica, um formato que permite ler de tal modo,
cores e ilustrações não ocasionais e que complementam o não verbalizado,
diferentes gêneros discursivos dentro de uma única obra, fontes diferenciadas,
efeitos na impressão, entre outros elementos que se somam à narrativa e a
transportam para um lugar não possível a tempos atrás.
Todos esses movimentos são tipicamente pós-modernos e que
essencialmente carregam as narrativas clássicas ou primordiais como
referência, construindo-se novas velhas histórias, sendo estas acrescidas dos
novos processos socioculturais. Tendo isso em vista, Hutcheon (1991, p.157)
traz à tona a noção de intertextualidade, ou seja, a mesclagem inter-textos:
A Intertextualidade pós-moderna é uma manifestação formal de um
desejo de reduzir a distância entre o passado e o presente do leitor e
também de reescrever o passado dentro de um novo contexto. Não é
um desejo modernista de organizar o presente por meio do passado,
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ou fazer com que o presente pareça pobre em contraste com a riqueza
do passado. [...] não é uma tentativa de esvaziar ou de evitar a história.
Em vez disso, ele confronta diretamente o passado da literatura – e da
historiografia, pois ela também se origina de outros textos
(documento). Ele usa e abusa desses ecos intertextuais inserindo as
poderosas alusões de tais ecos e depois subvertendo esse poder por
meio da ironia. No total, pouco resta da noção modernista de “obra de
arte” exclusiva, simbólica e visionária: só existem textos, já escritos.

Com isso, as novas produções trazem marcas daquilo que já foi
produzido, ou seja, práticas que existiam de modos isolados, juntam-se para
formar novas estruturas, materializando o fenômeno da hibridação, que “não é
sinônimo de fusão sem contradições” (CANCLINI, 2008, p.18). Contudo, entre
toda a riqueza de obras literárias produzidas com tais preocupações, há uma
necessidade ainda maior em fazer a seleção dos textos a serem trabalhados na
escola, visto que o nível de criticidade tem de aumentar na mesma proporção.
Por isso, Cosson (2009) vai defender que a seleção dos textos deve partir
daquilo que dialogue com o leitor de modo significativo, ou seja, que represente
contemporaneidade, assim como afirma que o trabalho com a literatura precisa
ser feito de modo que não a descaracterize, que não diminua seu caráter
ficcional e sua potencialidade fruitiva. O letramento literário, por ele tratado como
o processo de apropriação da literatura enquanto linguagem, se dá não somente
pelo uso diferenciado da escrita, mas pela escolarização da literatura, visto que
esse espaço, por sua natureza, lida com múltiplos letramentos.
Desse modo, o docente, em suas práticas, precisa apresentar textos
literários que não tenham apenas um fim no ato de ensinar, mas que possam
falar sobre o mundo e a sociedade, que permitam a criatividade, a reflexão e a
imersão na leitura, fazendo com que as obras não façam parte meramente de
uma literatura disciplinar e curricularizada, usadas como pretexto para algo, mas
que sejam vistas sob o viés da arte, rica em detalhes e elementos, sensível,
transformadora e como ponte para o fascínio pela leitura por parte dos
estudantes. Portanto, considera-se importante apresentar algumas das obras
analisadas ao longo do projeto que, constituídas a partir de processos híbridos,
possibilitam esses e outros diálogos.
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Alguns livros infantis juvenis híbridos para serem abordados em práticas
educativas
Se eu fosse um livro, de José Jorge Letria e André Letria: nessa obra o
leitor encontra espaço para encarar o livro de uma nova forma, que adquire
variados

formatos

e

possibilidades,

justamente

para

falar

sobre

as

potencialidades de uma leitura. A obra provê uma nova visão, muito mais afetiva,
menos objetificada e reducionista a que este objeto muitas vezes é submetido.
Diante a não dependência de imagem e texto, a obra cria uma linguagem
artística e poética que vai além do exposto. O indivíduo que o lê não fica restrito
a um repertório único de texto ou de imagem momentaneamente expostos, mas
sim, cria um novo produto dessa relação, podendo através da obra relembrar e
reviver outras experiências afetivas. Isso é possível de ser observado também
pelo jogo de cores utilizado, em que o personagem adquire aquelas do livro e
vai se modificando junto a ele em cada nova aventura. O mundo, como o livro
híbrido dos Letria, que usa as linguagens afetivamente, modifica-se, recria-se e
pode ser explorado e decifrado a cada nova visita e a cada novo olhar.
Os trabalhos da mão, de Alfredo Bosi e Nelson Cruz: trata dos feitos da
mão, que lavra a terra, permite que o cego leia, costura, cumprimenta, aponta,
ensaboa a roupa, cozinha, toca, brinca, opera, reza, trabalha, entre tantas outras
funcionalidades. Um ensaio ilustrado e uma prosa poética para se pensar na
importância das mãos em todas as atividades da vida humana. Livro híbrido por
mesclar as linguagens verbais e visuais às obras de arte clássicas, tais como “A
lição de anatomia”, de Rembrandt, “A criação de Adão”, de Michelangelo, “Índios
na missão de São José”, de Debret, entre tantas outras revisitadas por Nelson
Cruz. No livro, além da fusão de várias obras para constituí-la enquanto uma, há
a exposição de alguns esboços do ilustrador, mostrando seu processo criativo,
bem como há textos informativos e biográficos sobre os autores. Além da
linguagem poética, por vezes misturada à informatividade daquilo que a mão é
capaz de executar, há o metatexto, que demonstra um pouco sobre como o
próprio livro foi produzido, e o texto imagético, que traz outra perspectiva ao
verbal, já que complementa-o e enriquece-o.
A mãe que chovia, de José Luís Peixoto e Daniel Silvestre da Silva: a
hibridação do concreto e científico, com a magia e o metafísico, é poeticamente
experencializada nessa obra. Nela, um menino que, sendo filho da chuva, e com
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uma mãe tão importante e necessária ao mundo, tem de aprender, a duras
penas, a partilhar com o mundo todo o seu cuidado e dedicação. E,
principalmente, lidar com a saudade, angústia e tristeza nos momentos em que
ela está ausente. Essa mãe, por outro lado, tendo um mar de obrigações, vê-se
compelida a se ausentar por longos períodos de seu filho e com isso lida com
sua própria tristeza, culpa e aflição. Através desse percurso entre o real, ou seja,
os desafios das relações entre mãe e filho, e o metafísico, isto é, a natureza
dessa relação, que os autores expressam através de tal hibridismo, que rompe
as barreiras do livro físico, uma lição de generosidade, empatia e amor.
Fita verde no cabelo, de Guimarães Rosa e Roger Mello: uma obra não
tão contemporânea em termos de ano de publicação, mas sim de temáticas. A
Chapeuzinho Vermelho, que nesta obra chama-se Fita Verde, com pequenas
semelhanças ao conto de Charles Perrault, cria uma atmosfera encantada ao
longo das mais ou menos 30 páginas de narrativa. Contudo, esse encantamento
vai dando espaço à realidade da natureza humana. Fita Verde precisa aprender
a conviver com a dor das relações, da possível perda e com o luto quando por
fim ela ocorre. A poesia e o encantamento da obra atrelada à menção da finitude
da vida, gera, ainda que emocionalmente triste, um rememoramento de que a
morte existe e de que ela é uma das poucas certezas da condição humana. A
hibridação é aqui revelada na nova expressão da obra de Perrault, ao passo que
o real toma lugar no imaginário tradicional que é esperado pelo leitor. A
representação poética, especialmente na literatura infantil, seja ela acerca da
finitude da vida, ou das relações familiares e sociais, torna mais tangível as
angústias da existência do ser e abre espaço para a sensibilidade humana.
A child of books ou A menina dos livros, de Oliver Jeffers e Sam Winston:
a obra conta a trajetória de uma garota, que passeia pelo mundo da literatura e
encontra um menino, o qual leva para se aventurar consigo. Os dois cruzam por
diversas paisagens feitas por trechos de histórias clássicas, como “Alice no país
das maravilhas”, canções de ninar e contos de fadas. Os próprios formatos das
coisas são delineados pelas frases das mais diversificadas narrativas- os galhos
das árvores são feitos de palavras, assim com as montanhas de faz-de-conta, a
corda que leva até o topo da torre do castelo, os passos das personagens, as
nuvens, o mar e o monstro. A obra traz ainda uma riqueza nas ilustrações que
mesclam técnicas de edição, de colagem, de pintura, de desenhos infantis, todas
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com cores propositais, que se mesclam ao texto verbal trazendo-lhe um sentido
e uma viagem únicos. Na edição em língua inglesa, além da possibilidade de
percorrer pelos trechos originais das obras remontadas nas paisagens, há um
elemento extra na capa, que é o formato de uma chave incrustada, justamente
para reforçar a ideia colocada no livro: “For imagination is free”, convidando o
leitor a abrir portas e se aventurar pelas histórias e pelo universo da linguagem
literária.
É um livro, de Lane Smith: a obra apresenta um burro, aparentemente
jovem, fruto da modernidade, da tecnologia e das novas formas de leitura e
interação; e o macaco, que mais velho, exemplifica as experiências das tradições
do livro físico. Nela, o autor se propõe a discutir essas novas interações sociais
e relações estabelecidas com a leitura no passar das gerações. É um livro
constrói uma relação de imagem e texto que dependem entre si, onde em
diferentes pontos da narrativa, ambas se interconectam e precisam uma da outra
para a construção plena do sentido, além de fazer um jogo metalinguístico com
alguns termos e com as falas das personagens, marcadas por fontes e cores
diferenciadas intencionalmente. A tecnologia, muitas vezes apresentada como
inculta, é aqui refletida por meio da hibridação, que mescla linguagens e
diferentes comunicações. A obra retrata ainda o acesso à experiência literária,
seja através do livro físico ou do virtual, colocando as duas realidades em
diálogo.
Uma princesa nada boba, de Luiz Antonio e Biel Carpenter: Stephanie
desejava ser uma princesa, mas havia muitos empecilhos que a afastavam
desse grande sonho. Por isso, ela vivia triste e distante, por vezes escondida, na
tentativa de que os demais pudessem compreendê-la. Foi somente longe da vida
urbana, no sítio de sua avó, que teve a oportunidade de se redescobrir e de
entender suas origens, aceitando-se princesa em seu modo de ser. Stephanie
traz rupturas com o tradicional, pois é uma princesa negra, nada boba,
empoderada, de cabelos escuros, que se descobre enquanto princesa pelas
suas raízes africanas. A obra, além de trazer tais quebras, apresenta elementos
da cultura afro, bem como características de algumas das orixás. Além da
interculturalidade presente, o livro possui um formato diferenciado, com uma
nova proposta de virar as páginas, criando um movimento, possível também
pelas cores utilizadas que vão dialogando com a personalidade da personagem.
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O livro é híbrido ainda pela indissociabilidade entre texto verbal e imagético, que
se complementam, pelo fato de que a linguagem é ao mesmo tempo narrativa e
poesia e pela presença de textos informativos ao final da obra e dentro dela
mesma, por trazer conhecimentos culturais.
Tem livro que tem, de Fa Fiuza e Angelo Abu: um livro que fala das
possibilidades dele próprio, ou seja, um metalivro. Nessa narrativa há a mistura
de diversas histórias e culturas, onde se percebem referências aos contos de
fadas clássicos, como “Branca de Neve” e “Bela Adormecida”, às “Mil e uma
noites”, aos “Três Porquinhos”, ao “Pequeno Príncipe” e até mesmo ao “Menino
maluquinho”, dentre tantas outras. O livro faz um revisitamento a variadas
personagens icônicas da literatura infantil e juvenil, trazendo um gato, que
percorre pelas páginas, criando um fio condutor e uma união entre elas. A
diagramação do livro também deve ser ressaltada pelo fato de parecer ser feita
sobre um material híbrido, pois mescla colagens, dobraduras, efeitos e texturas
diferenciados. A obra, além de explorar as várias possibilidades de um livro,
transforma casas e paisagens em lombadas de livros e em bibliotecas, trazendo
a ideia de que eles podem estar em qualquer lugar, já que falam sobre o mundo
e sobre todos. Nessa obra a linguagem verbal é extremamente poética, onde os
versos são confundidos com frases narrativas, assim, o texto verbal torna o
visual ainda mais convidativo e sensível.
Considerações finais
A partir dos aspectos discutidos ao longo deste artigo foi possível
evidenciar a significância da compreensão do processo do hibridismo nos
cenários atuais da Literatura Infantil e Juvenil, onde ele se materializa, e a
importância da seleção das obras para trabalhos e práticas educativas. Tais
obras, em momentos pós-modernos, precisam ser usadas como uma busca pelo
encontro do leitor com o prazer pela leitura, partindo dos novos contextos e das
novas formas de relação social, para que, dessa forma, possa-se substituir o
contato reducionista com elas, objetivando reconhecê-las para além do
instrumento

didático,

como

potencializadoras

de

experiências,

de

sensibilizações e de diálogos.
Com isso, sugere-se esse olhar questionador por parte daqueles que
selecionam, nos mais diferentes espaços, obras que serão de acesso a crianças

1636

e adolescentes, a fim de oferecer-lhes a oportunidade de verem o livro para além
do processo escolar. Assim, a busca por práticas educativas que alinhem o
conhecimento ao prazer e satisfação se mostram necessárias para o
desenvolvimento do hábito de leitura já no âmago do desenvolvimento infantil,
pois, é valendo-se de instrumentos que se comunicam com os novos processos
e com os novos tempos, a exemplo dos livros híbridos, que se consegue atingir
e envolver significativamente a criança e o jovem dos dias atuais.
O trabalho com os livros híbridos amplia os olhares dos estudantes, dos
docentes e demais profissionais da educação, pois traça possibilidades de
imersão e descobrimentos na leitura para todas as partes. Tais obras, como as
aqui apresentadas, devem fazer parte do cotidiano escolar, porém, para além da
escolarização, fazendo com que as múltiplas linguagens, exploradas pelo
híbrido, atinjam os leitores, gerando novas experiências, questionamentos,
reflexões e encantamentos. Sugere-se ainda que, estas e outras obras híbridas,
sejam usadas como caminhos e não como meros pretextos para algo, que
possam auxiliar o trabalho do professor, mas que também propiciem o contato
pleno com a leitura literária, criando, possivelmente, uma prática constante nos
espaços educativos. Com obras ricas, tanto em formatos como em
expressividades e temáticas, como as sugeridas, a pergunta colocada no título
“o que tem nesse livro?” partirá das crianças e jovens e poderá então ser usada
como impulsionadora às propostas apresentadas na escola, em um caminho
onde todos podem percorrer juntos, aprendendo, revivendo e experimentando
os novos olhares que o híbrido tem a proporcionar e a provocar.
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A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS E SUA IMPORTÂNCIA NA SOCIEDADE
ATUAL: VIVÊNCIAS NO CELLIJ
Isabela Delli Colli Zocolaro
(FCT/Unesp)
Gabrielly Doná
(FCT/Unesp)
Profª Renata Junqueira de Souza
(FCT/Unesp)
Introdução
Falar sobre a arte de contar histórias é uma experiência encantadora, já
que ela permite uma imersão em um universo mágico, onde tanto o contador
quanto o espectador se envolvem juntos no campo de imaginação criado pela
literatura. Tal afirmação fica evidente ao ouvirmos Sisto e Motoyama (2016)
dizerem que na contação cria-se uma atmosfera em que o outro toca a história
com seus olhos, sua imaginação, sua emoção, suas memórias, sua história, tudo
isso de um modo inesquecível.
Com isso, além de proporcionar o despertar da imaginação, dos
sentimentos, do conhecimento, e da fantasia, o ouvir histórias permite o contato
com a literatura, com o objeto livro. É, sem dúvidas, um grande passo para a
formação leitora, como corroborado por Abramovich (2009) ao falar que é
importante as crianças ouvirem muitas histórias para sua formação, pois essa
prática é o começo da aprendizagem para ser leitor; a partir disso possibilita-se
a descoberta e a compreensão do mundo.
Assim, acreditando que a importância da contação de histórias se mantém
até os dias atuais, o grupo Hora do Conto realiza momentos de contações de
histórias com turmas de diversas idades durante todo o ano no Centro de
Estudos em Leitura e Literatura Infantil e Juvenil (CELLIJ), situado na FCTUnesp de Presidente Prudente. Neste projeto é possível observar a relação das
crianças com este momento de contação, e o contato delas com a literatura.
Nesse sentido, este artigo busca falar sobre a arte da contação de
histórias, perpassando as antigas tradições da narrativa oral e ressaltando a
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importância de se manter esta prática até hoje, utilizando como exemplo as
contações realizadas pelo grupo Hora Do Conto.
Desenvolvimento
Narrativa oral e sua origem
Sabe-se que a contação de histórias não é uma prática nova, pelo
contrário, está presente desde os primórdios da humanidade, já que o homem
sempre buscou uma forma de se expressar, e deixar sua marca pessoal no
tempo, fazendo ser necessário encontrar um meio de se comunicar e com isso
eternizar a memória coletiva de seu povo, tais pessoas eram griôs, anciãos,
conselheiros, artesãos, e integrantes da própria comunidade (SILVA, 2014).
Assim, encontrando uma forma, o homem não parou mais de ser um
contador. Até mesmo as pinturas rupestres da época Pré-Histórica relatavam
histórias, esta forma de comunicação foi se alterando, evoluindo, mas a
necessidade de passar às próximas gerações a cultura do povo, novas
informações, relatos de experiências vividas permaneceu, e com ela o ato de
contar histórias.
Por meio da oralidade dos contadores tradicionais, sociedades inteiras
perpetuavam e transmitiam costumes, valores e organização social a
gerações posteriores. Os contos orais ampliavam a consciência
humana, permitindo aos indivíduos o conhecimento do universo e de
si mesmos (SILVA, 2014, p. 20).

Desse modo, segundo Busatto (2003), histórias foram sendo criadas,
contadas e transmitidas de forma oral pela voz dos contadores de histórias que
as perpetuaram no tempo, até que estudiosos, historiadores, linguistas e outros,
foram em busca de coletar estes contos e os registraram, de forma que
chegaram até nós através da linguagem escrita.
Segundo Valéria Silva (2014), com a difusão da linguagem escrita, a
tradição oral foi perdendo seu lugar de destaque, de tal modo,
à medida que nos distanciávamos desse legado, apartávamo-nos
também de nossa essência, daquilo que nos tornava humanos. Ora,
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não é preciso muito para afirmar que antes de aprender a escrever, o
ser humano fala (SILVA, 2014, p. 29).

Assim sendo, entende-se que a arte de contar histórias faz parte da
nossa essência humana, e com isso, tão importante quanto a escrita é a
oralidade e toda a bagagem cultural, histórica e sentimental que vêm junto com
essa prática, que apesar das mudanças na sociedade, não pode e nem irá deixar
de fazer parte do convívio humano. Bem como é explicitado por Barboza:
Houve um tempo em que homens, mulheres e crianças se reuniam
para contar e ouvir histórias de bruxas, fadas, heróis, vilões, bichos
falantes e muitos outros personagens. Esse tempo ainda existe. A arte
de contar histórias nunca acabou, embora muitos apostassem que ela
não teria lugar no mundo contemporâneo, marcado por uma sofisticada
tecnologia no campo da comunicação e pelo frenético ritmo de vida da
família moderna. O homem, porém, não abandonou a condição de ser
humano, e a necessidade de contar e ouvir histórias, sem dúvida, faz
parte de sua natureza (BARBOZA, 2008, p.48, apud SILVA, 2014, p.
50-51).

Segundo Busatto (2003), conforme o conto vai passando por povos e
contadores diversos ele vai se moldando e se adaptando aos tons e às cores do
lugar por onde passou, como um camaleão. Em vista disso, devemos levar em
consideração o contexto do lugar, por onde o conto passou, e também a
subjetividade da pessoa que o está narrando. Pois, cada um vai atribuir um
significado à história de acordo com a realidade em que vive.
A arte de contar histórias ecoa em todas as idades
Se o contar histórias é uma atividade da essência do ser humano, também
o ouvir histórias faz parte de sua humanidade e caminha com ele até os dias
atuais, fazendo com que os momentos de contação de histórias tenham públicos
de características e idades diversas.
Assim, o ouvir histórias não se limita às crianças, afinal, segundo
Abramovich (2009, p. 24), “ouvir histórias é viver um momento de gostosura, de
prazer, de divertimento dos melhores... É encantamento, maravilhamento,
sedução...”, além de que, “é através duma história que se podem descobrir
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outros lugares, outros tempos, outros jeitos de agir e de ser, outra ética, outra
ótica...” (p.17). Desse modo, tanto crianças quanto adultos podem e precisam do
contato com estas maravilhas que o ouvir histórias proporciona.
Se mergulhar neste universo é fascinante para nós, adultos, que
esquecemos de nos inebriar com a magia, que dirá para a criança, a
qual constrói deliberadamente um mundo onde tudo é possível
(MATOS, 2005, p.12).

Além do mais, o conto sempre chega aos ouvintes de formas diferentes,
sejam da mesma idade ou não: “um conto nunca vai provocar o mesmo efeito
nas diversas pessoas que o ouvem. É a história de vida de cada um que
determinará com que cores e com que música ele vai soar” (BUSATTO, 2003, p.
18). Desta forma, cada pessoa lidará e interpretará de uma forma a história
contada, seja por questões referentes à idade, ao repertório cultural, as
conexões feitas com a realidade dela etc.
O CELLIJ e a prática de contar histórias
Compreendendo esses conceitos, o grupo Hora do Conto do Centro de
Estudos em Leitura e Literatura Infantil e Juvenil “Maria Betty Coelho Silva”
(CELLIJ), da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, campus
de Presidente Prudente objetiva manter viva a prática da contação de histórias,
o costume de ouvi-las, e com isso aproximar as crianças da literatura. Para isso
realiza contações de histórias durante todo o ano para escolas públicas e
particulares da região que visitam o espaço.
Essas contações são separadas em ciclos temáticos durante o ano. Com
base nesses ciclos, faz-se uma organização assim como o contador, que
compreendendo sua imensa responsabilidade de mediador se conecta com a
história e a técnica escolhida para fornecer uma ótima experiência para o seu
público.
Não há contador sem técnica e sem compromisso com a arte. Seja para chegar
às crianças com intensidade e do modo mais lúdico possível, seja para chegar
aos jovens da maneira mais amistosa e descontraída possível, seja para chegar
aos adultos da maneira mais cativante possível. Se não houver honestidade, o
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outro não reconhece. Não se reconhece, não confere legitimidade.
(MOTOYAMA; SISTO, 2016, p.4)

Assim, os integrantes do CELLIJ têm um grande compromisso em se
prepararem para o momento da contação, levando em consideração a escolha
prévia e cuidadosa da técnica a ser utilizada, da história e dos demais elementos
que se fizerem essenciais. Além disso, há vários momentos de formação para
que os contadores aprendam novos jeitos de contar histórias para as várias
crianças que visitam esse espaço. Dessa maneira, evidencia-se que o CELLIJ
proporciona um momento de escuta e de contato com a literatura e o lúdico.
O grupo Hora do Conto, então, escolhe um tema para ser trabalhado,
prepara o espaço, as histórias e as atividades, de modo que desde que as
crianças chegam ao CELLIJ até o momento que vão embora vivenciem este
tema, tendo contato com ele antes, durante e depois da história (SOLÉ, 1998),
utilizando de todo o tempo e recursos com elas para atiçar as estratégias de
leitura e tornar a visita e o contato com as histórias mais rico e significativo do
que simplesmente apresentar as histórias sem o uso das estratégias.
Para exemplificar, em um dos ciclos de 2019 foi escolhido o tema “Cordel
e Contos populares”. A partir disso, toda ação foi planejada, assim como a
decoração do CELLIJ. Nesse ciclo, no corredor por onde as crianças passam
antes de ouvirem as histórias havia cordéis pendurados em varais, onde era
sondado se as crianças reconheciam aquele tipo de texto e assim inferiam o
tema. Na sala de contação, onde eram contados o cordel e o conto popular, o
cenário estava com desenhos que remetiam o nordeste e a xilogravura; e na
Biblioteca Infantil, os alunos brincavam com adivinhas populares, escreviam um
cordel ou adivinha, e depois penduravam suas produções em varais dispostos
em um painel, para depois ter acesso aos livros, que ficavam nas estantes, com
os livros relacionados ao tema, separados em destaque.
Portanto, ressalta-se a importância de preparar a contação, para que ela ocorra com
qualidade e possa chegar ao ouvinte a agir nele, é este ouvinte o principal objetivo da
contação de histórias, tudo é montado e pensando na criança que irá ouvi-la, pois “para
um contador de histórias, a história só se concretiza, só vira realidade no momento em
que ela é repartida com o público. Antes disso ela é apenas uma hipótese e está quase que
inteiramente no terreno das possibilidades” (MOTOYAMA; SISTO, 2016, p.4).
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Conclusão
Assim, segundo Busatto (2003, p. 17-18),
o conto de tradição oral, seja ele conto de fadas, mito, lenda, fábula,
ou conto de ensinamento, encanta por alimentar o nosso imaginário e
dar mais brilho ao nosso mundo interior. Ao narrar um conto se
concede ao ouvinte a possibilidade de criar o seu cenário, a sua
música, e as suas cores. O conto é mesmo uma das formas de
expressão artística mais democráticas, pois através dele cada pessoa
constrói a sua história, de comum acordo com os seus referenciais, e
o que eles possam significar para si.

Com isso, é de muita importância a contação de histórias na vida de uma
criança, pois instiga sua imaginação e o seu modo de ser. Nesse sentido,
evidencia-se a relevância do trabalho realizado pelo Grupo Hora do Conto no
CELLIJ, no qual aproxima as crianças da literatura e de suas possíveis
significações, buscando uma maior bagagem cultural e, principalmente, visando
o prazer das crianças nessa arte milenar.
Quando as histórias contadas chegam aos ouvintes proporcionando
maravilhamento e prazer e eles compreendem que podem encontrar mais
dessas sensações nos livros, não vão demorar a procurarem a literatura.
Compreende-se assim, como esses momentos de contações contribuem para a
aproximação da criança com o objeto livro e o mundo literário. Com isso, é
importante que as crianças desde cedo escutem histórias, segundo Betty Coelho
Silva, “se elas escutam histórias desde pequeninas, provavelmente gostarão de
livros” (1986, p.12).
Além disso,
O ouvir histórias pode estimular o desenhar, o musicar, o ficar, o pensar,
o teatrar, o imaginar, o brincar, o ver o livro, o escrever, o querer ouvir
de novo (a mesma história ou outra). Afinal, tudo pode nascer dum texto!
No princípio não era o verbo? Então...” (ABRAMOVICH, 2009, p. 23).

A partir da história que a criança ouviu, ela relaciona com seu mundo, com
sua realidade, pode aprender a vencer seus medos, a descobrir talentos, a
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explorar a sua imaginação. A partir da vivência da história a criança pode
expressá-la de outra forma, por exemplo, em atividades artísticas.
Tais atividades são sempre utilizadas no CELLIJ para deixar a experiência
ainda mais significativa, seja por meio de pinturas, poemas, diálogos e entre
outros, a criança tem a oportunidade de expressar a história ouvida, e assim
internalizá-la ainda mais. Em um dos ciclos de contações do CELLIJ,
posteriormente das crianças terem escutado histórias com a temática “lendas”,
elas foram convidadas a contarem histórias de seu próprio repertório, fazendo
conexão do que ouviram no CELLIJ com o que já conheciam de mundo, de texto
ou do seu pessoal (GIROTTO; SOUZA, 2010).
Com isso, entende-se que “há histórias que de tão bem contadas,
continuam trabalhando dentro da gente, mesmo depois que o contador terminou
de contar [...]” (MOTOYAMA; SISTO, 2016, p. 2). Esse é o intuito do CELLIJ,
fazer com que as histórias e as vivências nesse espaço floresçam dentro da
criança e a aproxime da leitura e do mundo da imaginação.
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A ÁRVORE GENEROSA – ESTRATÉGIAS DE LEITURA COMO
POSSIBILIDADE PARA MEDIAR TEMAS DIFÍCEIS COM XRIANÇAS
PEQUENAS
Mariane Lins De Brito
(UFPR)
Introdução
Quando olhamos uma criança por vezes podemos esquecer que dentro
dela habita uma imensidão de sentimentos. Conhecer o novo é parte de sua
rotina: a escola, professora, colegas, novas maneira de ganhar um doce, nova
forma de postergar a hora do banho, um jeito diferente de caminhar pelas
calçadas... Quase tudo é novidade. Dentro dessa imensidão de descobertas
existe outra imensidão de sentimentos: alegria, euforia e curiosidade são os que
mais lembramos quando pensamos em infância, porém no mundo interno de
cada criança existem também aqueles sentimentos que não povoam o
imaginário popular quando falamos sobre criança: o medo, a raiva, a tristeza, o
ressentimento, a angustia, a morte, entre outros, dessa maneira este artigo tem
como objetivo apresentar uma possibilidade de mediação entre o encontro da
criança com essas temáticas através da literatura e, de acordo com Cosson
(2013 apud DALLA-BONA; FONSECA, 2018) empoderá-las culturalmente,
promover o encontro do ideal de leveza que temos em relação à infância com os
assuntos difíceis, muitas vezes evitados ou encarados com dureza pelos adultos.
Somos levados a olhar a criança como um ser imaculado devido a toda a
construção histórica do que é ser criança e o que é a infância, na idade média
ela era vista como um adulto em miniatura (ARRIÉ, 1981), de acordo com
Nascimento, Brancher e Oliveira (2008, p. 5) a infância como uma “idade da
necessidade de proteção”, só foi concebida ao final do século XVII, todavia o
foco era na disciplina, para que essa criança se tornasse um bom adulto, a
mudança de perspectiva a respeito da criança acontece com a presença de
Rousseau e efetivou-se após a Revolução Francesa, em 1789, todavia mesmo
com toda a mudança que o conceito de infância passou, não há atualmente um
consenso a respeito dela “assim, “ser criança” varia entre sociedades, culturas e

1647

comunidades, pode variar no interior de uma mesma família e varia de acordo
com a estratificação social.” (PINTO, 1997, p. 17).
De acordo com Lajolo (1997 apud QUADROS; SILVEIRA, 2005) a
literatura acompanha as mudanças de perspectiva da infância, sendo assim o
que é considerado literatura infantil depende de qual olhar tem-se a respeito das
crianças, esse olhar tem uma amplitude muito grande, ele pode enxergar um ser
humano inacabado (ARRIÉ, 1981) ou uma pessoa plenamente capaz de criar
cultura com aquilo que lhe é fornecido (CORSARO, 2009), entre outras
perspectivas. Para mediar assuntos difíceis e promover a experiência estética
com as crianças é importante termos delas uma visão emancipadora (COELHO,
2000) onde a criança é vista como alguém completo e não como alguém que
precisa ser acabado, dessa maneira é necessário também e entender que a
experiência estética é onde as possibilidades “estão relacionadas com o
envolvimento de todos os sentidos, e as ideias não estão presas à modelagem
perceptiva e cognitiva, mas sim a novas configurações imaginativas”,
(HERMANN, 2002, p. 16), ou seja, a criança não é apenas receptora da história,
ela não fica passiva perante contação, pelo contrário, ela vivência e experiencia
com seus sentidos e questionamentos ao livro apresentado.
Tendo em vista esse processo importante de contato literário para as
crianças, como possibilidade de composição dessa experiência foi pensada uma
sequência didática com as estratégias de leitura, pois mediar o encontro entre
uma criança e um livro por meio delas permite que a criança se torne mais
autônoma no processo de leitura e interpretação dos livros.
Temas difíceis
É possível encontrar nas bibliotecas e livrarias diversos livros infantis com
temáticas difíceis: morte, doenças, tristeza, raiva, entre outros. Estão entre os
livros infantis mais vendidos da empresa de comércio eletrônico títulos como “A
parte que falta”, “Quando me sinto irritado”, “Malala” e “A árvore Generosa”,
segundo Kirchof, Bonin e Silveira (2013) a partir dos anos 2000 tornou-se
inevitável conversar com as crianças sobre esses assuntos, dessa maneira
dada a quase consensual concepção – entre os educadores – de que
a abordagem de temas por meio de produtos culturais de
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entretenimento, como livros de literatura infantil, filmes, desenhos
animados, jogos é sempre produtiva e fecunda.

Essas temáticas passaram então a serem
[...] tendências contemporâneas, sobretudo, pela forma como são
tratadas, pelos gêneros editorais a que vão dando corpo (entre os quais
se destaca o álbum) e pela vontade (e necessidade) de que delas se
aproxime o seu destinatário preferencial. (AZEVEDO; BARROS, 2019,
p. 77).

Histórias com temáticas difíceis não são recentes, Silveira e Kirchof
(2018) afirmam que os contos de fadas já traziam em sua narrativa questões que
hoje consideramos tabu, de acordo com a Silveira (2016) as doenças, por
exemplo, se tornam um tema tabu por conta da carga emocional e social que
carregam, é possível expandir essa afirmação para todo o leque de temas
considerados difíceis pelos adultos, eles não são difíceis pela essência de suas
temáticas, mas sim pela construção social que temos, tanto em relação a
temática, quanto em relação a criança. A árvore generosa possui diferentes
interpretações e diferentes sentimentos associados após sua leitura, em certa
ocasião após a leitura com uma turma de crianças de cinco anos de idade, os
sentimentos que afloraram foram tristeza, raiva e certa indignação com o final da
história, quando questionados sobre esses sentimentos, muitos deles não
souberam explicar o porquê de estarem se sentindo daquela maneira, uma
menina disse: “Sinto pena da árvore e raiva do menino”, havia ali uma construção
de autonomia, reconhecimento de sentimentos e uma iniciativa de construção
de repertório,
experiência com a literatura liberta a criança dos limites
impostos pela realidade imediata, permitindo que transite por um
mundo de fantasia, no qual colhe elementos para lidar com seus
sentimentos,

inclusive

com

suas

dificuldades

e

frustrações.

(MICARELLO; BAPTISTA, 2018 p. 171)

Para que o aumento do repertório da criança na educação infantil seja
possível Martins e Souza (2015, p. 236) afirmam que as crianças precisam
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compreender, questionar e inferir durante a leitura, “para tanto, é fundamental
que haja um trabalho de compreensão textual que aborde tanto a questão da
mensagem do texto como a estética. Ou seja, a leitura em voz alta feita pelo
adulto é necessária, mas insuficiente”, nesse sentido, as estratégias de leitura
mostram-se extremamente interessantes no auxilio da construção desse
repertório, pois dá às crianças meios que as possibilitem tornar-se mais
autônomas durante a leitura, sendo capazes de questionar, entender e inferir.
A árvore generosa
A árvore generosa é uma tradução realizada por Fernando Sabino do livro
escrito e ilustrado por Shel Silverstein em 1964, no Brasil foi inicialmente
publicada pela editora Cosac Naify, em 2012 entrou no PNBE, em 2017 passou
a ser editado pela Companhia das Letrinhas. Em 2006 concorreu ao prêmio
Nickelodeon kids' choice award na categoria melhor livro, em 2011 ao
Goodreads Choice Awards de Melhor Livro infantojuvenil e Infantil, está
atualmente entre os livros infantis mais vendidos da Amazon Brasil, junto com
outro livro do autor, intitulado A parte que falta (Companhia das Letrinhas, 2018).
O enredo do livro traz a história de amor entre um menino e uma árvore.
A história tem início quando o menino é ainda um garotinho que gostava de se
balançar nos galhos da árvore, no decorrer das páginas temos acesso ao passar
do tempo. A árvore acompanha a adolescência, a vida adulta e a velhice do
menino, que muda constantemente de prioridades e é sempre atendido em seus
desejos pela velha amiga. O livro apresenta um projeto gráfico editorial que
conversa com a leitura, as ilustrações são grandes e ocupam as páginas duplas,
ou seja, há a continuidade da ilustração de uma página para outra, elas
apresentam traços simples e sutis, porém cheios de significado e detalhes, que
ajudam a ampliar as possibilidades significativas do texto. É possível fazer a
leitura da história inclusive nas páginas onde não há palavras.
A temática desse livro é a doação de si mesmo ao outro, amar acima de
qualquer coisa, inclusive de si mesmo. O relacionamento do ser humano com a
árvore era abusivo, e ao ler todos os acontecimentos o leitor consegue sentir,
não apenas o amor que a árvore sente pelo menino/adulto, mas também todo o
sofrimento que esse amor lhe causa. É um tema difícil de tratar seja com crianças
ou adultos, porém o faz forma sutil não conduzindo ou emitindo opiniões que
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façam com que o leitor comporte-se de maneira pré-estabelecida, e isso faz com
que outros entendimentos da obra apareçam inclusive entendimentos mais
pedagógicos, como a preservação das árvores, por exemplo, mas este não é o
seu tema principal.
Estratégias de leitura – uma possibilidade
De acordo com Solé (1998, p. 70) estratégias de leitura não são caminhos
engessados, pois “o que caracteriza a mentalidade estratégica é sua capacidade de
representar e analisar os problemas e a flexibilidade para encontrar soluções”, ou seja, as
estratégias servem para aumentar a autonomia da criança. Optou-se por estruturar a
sequência didática referente A Arvore Generosa da forma sugerida por Solé (1998), que
pensa no processo de estratégias por tempos: antes, durante e depois da leitura, tendo em
vista que essa sequência foi pensada para a educação infantil foram selecionadas, dentre
tantas, três estratégias possíveis de serem usadas nessa etapa: inferência, visualização e
conexão (GIROTTO; SOUZA, 2010).
De acordo com Girotto e Souza (2010), para uma boa leitura o professor deve se
valer de estratégias de “pré-leitura”, ou seja, estratégias de leitura que têm inicio antes da
primeira palavra ser efetivamente lida, “a criança, na Educação Infantil, pode folhear o
livro, ou ainda, explorar objetos relacionados à narrativa, a fim de levantar hipóteses sobre
a história, a partir de seu conhecimento prévio” (SAMPAIO; LIMA, 2015, p. 17), tanto
o levantamento de hipóteses quanto o uso do conhecimento prévio pela criança,
relacionam-se às estratégias de inferência e conexão e acontecem no momento que
chamamos de Antes.
A inferência é quando a criança inicia um processo de levantamento de
hipóteses a respeito do livro, seja sobre seu conteúdo (pré-leitura) ou conteúdo
implícito (durante a leitura). Para inferências de pré-leitura ela pode se valer das
informações presentes na capa e na quarta capa, por exemplo, podendo usar
para tal as ilustrações e também o texto escrito. O adulto é muito importante
nesse momento, pois ao apresentar o livro para o grupo ele é quem precisa
iniciar os questionamentos que resultarão nas inferências.
Na sequência proposta de aproximação e leitura do livro A árvore
generosa, antes de iniciar a leitura a professora poderá conversar com as
crianças sobre amizade, se eles têm um melhor amigo e o que eles gostam de
fazer juntos é importante reservar um tempo para essa conversa, para que as
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crianças possam contar suas experiências e lembranças. Após a conversa inicial
o livro será apresentado pela professora que atuará como mediadora no
processo de inferências. A capa do livro poderá ser explorada através de
questionamentos: Quem será esse menino? O que ele está fazendo? O nome
do livro é “A árvore generosa”, isso pode estar querendo nos dizer uma coisa! O
que será que quer dizer generosa? O que a árvore fez para ser considerada
generosa? Vocês acham que um menino pode ser muito amigo de uma árvore?
Será que os dois são amigos? Só vamos descobrir se lermos o livro, vocês
querem descobrir?
Essa última pergunta é uma forma de estimular as crianças a terem um
objetivo mediante a leitura, Solé (1998, p. 114) afirma que isso faz com que as
crianças tornem-se leitores ativos, ou seja, “alguém que sabe por que lê e que
assume sua responsabilidade ante a leitura, aportando seus conhecimentos e
experiências, suas expectativas e questionamentos.”.
Através das direções dadas pelo professor a criança levantará hipóteses,
estas poderão ser “reavaliadas e atualizadas, conforme ele inicia a compreensão
daquilo que lê” (GIROTTO; SOUZA, 2010 p. 51). Durante a leitura a professora
precisa ter atenção à forma como irá conduzir o texto, mostrar as gravuras para
as crianças e deixar que elas deem suas contribuições ao texto.
A conexão é uma estratégia que busca aproximar a leitura das
experiências que o aluno tem, sejam elas vividas por eles ou presentes em
alguma história já lida, as conexões podem ser divididas em: conexão textotexto, onde o aluno ao ler algo, se recorda de outro texto que já leu; conexão
texto-leitor, quando ele se lembra de algo pessoal; e texto-mundo, que ocorre no
momento em que o texto faz ligação com um acontecimento social (GIROTTO;
SOUZA, 2010). Para Sampaio e Lima (2015, p. 18), as conexões são
importantíssimas para a compreensão do texto e
“ [...] são uma das estratégias de leitura mais utilizadas pelos
pequenos. Por meio do conhecimento prévio, o ato de ler torna-se
significativo ao encontrar na história elementos já vivenciados pelas
crianças. Desse modo as aproximações com outros textos, com fatos
ocorridos na família, um personagem que lembra um amigo,
estabelecem uma relação da narrativa com as experiências do leitor e
contribui para apropriação da leitura e atribuição de significados ao que
se lê.
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Girotto e Souza (2010) elencam algumas atividades para estimular as
conexões: conexão texto-texto o uso de releituras de contos de fadas é uma boa
maneira de começar e a conexão texto-leitor e texto-mundo – o primeiro passo
é a escolha de um livro que tenha como cenário um espaço ligado ao cotidiano
das crianças
Tendo em vista que o livro evoca alguns sentimentos nas crianças a sugestão
é fazer um instante de silêncio após o fim da leitura. Solé (1993, p. 118) afirma
que esse é o momento de “formularmos perguntas sobre o que foi lido,
esclarecer possíveis duvidas sobre o texto e resumir as ideias do texto”. O
professor pode iniciar a conversa perguntando sobre o que é a história, se eles
gostaram mais da árvore ou do menino e porque, é importante deixar que eles
falem o que estão sentindo. Caso alguma criança diga que está sentindo raiva,
como foi o caso de G. mencionado anteriormente, o professor pode dizer: “Vocês
já sentiram raiva também?”, seja qual for o sentimento suscitado é importante
valorizar a fala da criança e questioná-la se já sentiu aquilo antes isso fará com
que as crianças sejam estimuladas a fazer suas conexões pessoais com o texto
lido.

Para a conexão texto-texto, o professor poderá perguntar se eles se

lembram de outras histórias que tenham feito com que eles se sentissem assim.
Por fim, Solé (1993) afirma que ao final da leitura é importante recapitular a
narrativa com as crianças, sendo assim e tendo em vista que a visualização é
uma estratégia interessante para ser usada nesse momento, e sugere ao “leitor
criar um filme em sua mente, com as imagens que concebe enquanto lê um texto
ou ouve a leitura de outra pessoa” (BALSAN; SOUZA, 2017, p. 44). Podemos
estimular a visualização solicitando que a criança desenhe um fragmento do livro
ou ainda que desenhe algo não dito no livro, mas que ela imagina que possa ter
acontecido (GIROTTO; SOUZA, 2010).
Considerações finais
Ao decidir conversar sobre temáticas difíceis com as crianças a
professora está também decidindo falar sobre esses temas com suas próprias
lembranças, talvez esse seja o motivo de termos tanto medo deles, não sabemos
lidar com tais assuntos, como então mediá-los? Essa proposta mostra que
planejar o momento de leitura permite-nos uma aproximação prévia com o livro,
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muito diferente do que escolher o primeiro que está na estante, essa
aproximação leva o mediador a escolher estratégias e a fazer com que as
crianças se tornem mais autônomas e conscientes de si e da leitura.
A árvore generosa pode ser considerado um livro sem um final justo, ele
foge do estereótipo de entregar tudo ao leitor, ele dá espaços para criar, deixa
vazios e sentimentos e justamente por isso rico para a mediação com os
pequenos, assim como outras obras do autor, que não buscam dizer tudo, mas
deixar espaço de criação e coautoria para o leitor, independente da idade que
ele tenha.
As crianças são capazes de criar onde há brechas, de inferir quando
questionadas e de lidar com sentimentos, apenas precisam ser guiadas nesse
caminho.
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A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E A HUMANIZAÇÃO DO HOMEM
Cleide Jussara Müller Pareja
(Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI)
Amanda Demétrio dos Santos
(Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI)
Introdução
Se todo animal inspira ternura, o que
houve, então, com os homens?
João Guimarães Rosa

O ContArte, projeto de extensão de contação de histórias da Universidade
do Vale do Itajaí – UNIVALI, atua desde 2003 com foco na educação estética e
leitora de crianças, jovens e adultos. O projeto tem como objetivo promover o
texto literário em ambientes educativos formais e não formais por meio de
contações de histórias, saraus literários, rodas de leitura e conversa. Desde o
ano de sua formação, o ContArte é convidado para se apresentar em diversas
instituições de ensino na região do Vale do Itajaí. Após dezesseis anos de
atuação, o grupo continua seu processo de difundir a leitura literária pela arte da
contação de histórias, promovendo o acesso ao livro, a formação de leitores e a
interação sensível pela palavra poética entre as pessoas.
A concepção de literatura que norteia as atuações dos contadores de
história é a leitura fruitiva, que segundo Barthes (2015, p. 12), “é o lugar de uma
perda, é a fenda, o corte, a deflação”. A fruição rompe com as bases seguras do
leitor, levando-o a entrar por outros pontos do texto, apropriando-se dele, criando
novos sentidos na leitura.
Na literatura e na contação de histórias acontece um jogo erótico, que leva
o leitor a outros níveis de interpretação do texto. Esta ideia foi discutida por
Barthes ao dizer que: “é a intermitência, [...], que é erótica: a da pele que cintila
entre duas peças (as calças e a malha), entre duas bordas (a camisa
entreaberta, a luva e a manga); [...] a encenação de um aparecimentodesaparecimento” (2015, p. 16). Pensar no jogo instaurado pela literatura é
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pensá-la como objeto artístico e estético. A literatura e a contação de histórias
são sugestivas, e seduzem o leitor a percorrer caminhos inexplorados.
Assim sendo, este artigo deseja discutir a relevância da contação de
histórias, pelo Grupo ContArte, como um processo de humanização de crianças,
jovens e adultos. De acordo com Kupiec, Neitzel e Carvalho (2016, p. 29), “a arte
revitaliza a sensibilidade humana e contribui para a formação geral do homem,
sendo um meio de (re)humanizar o ser humano e projetar sua emancipação”.
Neste movimento, a nossa relação com o outro e com o mundo vai se tornando
mais sensível na medida em que intensificamos nossas relações afetivas,
provocadas, neste caso, pela arte da literatura e da contação de histórias.
Metodologia
Esta é uma pesquisa qualitativa e de intervenção, pois, na pesquisaintervenção,

o

pesquisar

e

o

intervir

são

processos

que

ocorrem

simultaneamente, são indissociáveis. Ela foi desenvolvida ao longo das atuações
do projeto ContArte nas escolas e em outras instituições. Primeiramente, eram
realizadas nas escolas, na sequência, foram incorporadas as formações de
professores contadores, as contações para idosos e, finalmente, contações para
jovens em vulnerabilidade social. O universo da pesquisa insere-se na região do
Vale do Itajaí. O ContArte é um projeto de extensão da UNIVALI que atua
semanalmente em instituições educativas formais e não formais.
Contar histórias é contar-se
A arte de contar histórias é uma prática milenar e que ao longo do tempo
foi criando diferentes contornos e formas de ser. Desde os primórdios o humano
possui a necessidade de se comunicar, de pensar em questões existenciais, de
vivenciar a sua experiência através de narrativas. O ser humano é feito de
histórias. Pode-se dizer que a contação de histórias é uma ferramenta para
potencializar o que há de mais humano, a língua oral. Para Yunes, “a oralidade
tem, então, uma força constitutiva da subjetividade humana” (2015, p. 44). Já
Kupiec, Neitzel e Carvalho (2016, p. 32) nos convidam a pensar que “entender a
arte como linguagem é colocá-la no centro de um debate acerca de como ser
humano comunica-se, afeta-se, por meio da apropriação e usos dos códigos
diversos que nos constituem sujeitos de linguagem”.
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Antonio Candido fala que as manifestações artísticas “são inerentes a
própria vida social, não havendo sociedade que não as manifeste como
elemento necessário à sua sobrevivência, pois […] elas são uma das formas de
atuação sobre o mundo e de equilíbrio coletivo e individual” (2010, p. 79). A
história é um lugar sensível e seguro para vivenciar sentimentos antes nunca
experienciados. Ao contar uma história, permite-se que o espectador-leitor tenha
contato com o seu próprio eu, seus conflitos internos e suas dúvidas.
O espectador, que é também leitor da história que está sendo contada, é
provocado a entrar nas fissuras do texto, a interagir internamente com as
metáforas apresentadas pela história e potencializar o seu imaginário. A
literatura “confirma e nega, propõe e denuncia, apoia e combate, fornecendo a
possibilidade de vivermos dialeticamente os problemas” (CANDIDO, 2004, p.
175).
Pelos interstícios do texto, o leitor trabalha com seus conteúdos internos,
com suas questões mal resolvidas. É preciso abrir os portais para sair os
monstros. Para Candido (2004, p. 180) “a literatura desenvolve em nós a quota
de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para
a natureza, a sociedade, o semelhante”.
Desta forma, Candido (2004) aponta o caminho da humanização como
potencializador da evolução social. Para ele, humanizar-se é exercitar-se tendo
boa disposição com o próximo, sendo capaz de entender os problemas da vida
com refinamento e controle das próprias emoções.
Por outro lado, a arte trabalha com as contrariedades humanas, com
sentimentos que necessitam ser ressignificados pelas pessoas. O caos da
natureza humana é um lugar de possibilidades e o território da arte é o território
da liberdade. A contação de histórias possibilita um momento de encontro, de
presença, de capacidade de escuta. Ela é também jogo. Jogo com a história que
se abre para as metáforas da vida, com os leitores e com a performance do
contador.
O desafio dos contadores de histórias é conhecer a história com
profundidade, perceber a sua complexidade e atribuir a ela um sentido para
poder contá-la também com o coração. Neitzel e Carvalho (2016, p. 144),
sinalizam que “o diálogo que se estabelece entre o contador, a obra e o leitor é
pelas vias sinestésicas, o corpo enriquece a linguagem verbal”. Com a

1659

modulação de voz, o gesto, o domínio do contador sobre o texto, cria-se um
vínculo de intimidade com o que está sendo lido, e assim, encanta e provoca
aquele que ouve e lê a estabelecer outras relações com o texto.
Segundo as autoras Neitzel e Carvalho (2016, p. 145) “a performance,
entendida como um processo individual de atuação do contador, pode ser
utilizada para estabelecer os limites [...], de quem fala e de quem escuta”. O
corpo é mais um elemento pelo qual o texto passa e se ressignifica. Esse corpo
que está no presente e deseja intercambiar o texto e suas sensações com seus
leitores. Além disso, todas as histórias carregam consigo uma movimentação,
entonação, que são ensaiadas previamente pelo grupo. “A performance do
contador precisa fazer uso da palavra de forma poética e seus gestos não podem
ser apenas uma afirmação do que o texto diz, para que os silêncios do leitor
sejam respeitados e ampliados” (NEITZEL; CARVALHO, 2016, p. 145).
Neste sentido, o ContArte, atua com sensibilidade e emoção por onde
passa. Mas isso só é possível porque as histórias escolhidas pelo grupo são
carregadas de teor estético. A contação de histórias é feita com o livro em mãos,
pois o foco também está na formação de leitores. E os leitores ao perceberem
que a história contada está brotando daquele livro, sentem que poderão também
ter acesso à história quando desejarem. Esta é uma das técnicas sinalizadas por
Joana Cavalcanti em seu livro “Caminhos da Literatura Infantil e Juvenil”,
publicado em 2002. Entre suas técnicas para a contação de histórias com o livro,
está: “Segurar o livro aberto sobre as mãos, com cuidado e carinho, denotando
respeito (relação com o universo sagrado da palavra)” (2002, p. 74).
Deste modo, há muitos anos, o ContArte assume a função de promover a
palavra poética por meio da voz, do corpo, com a leitura dramática do texto
literário provocando nos ouvintes o que Sisto chama de “momento abismal”, que
é o momento que antecede a narração oral de uma história. “Regido pela lei do
silêncio, represado por uma torrente de palavras ainda em estado de espera, o
tempo imemorial quer ser tempo presente” (SISTO, 2005, p. 127).
Nesse processo, do silêncio para a contação de histórias a relação
estética amplia-se, sai do livro para a performance e “elas atravessarão a ponte,
que vai erguer-se entre o sentir e o pensar, [...] infladas de emoção puxarão
umas às outras para criarem a roda de sentidos”, do mundo, da vida, a ciranda
das histórias (SISTO, 2005, p. 128).
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O encontro com o objeto estético
Após a contação de histórias para as crianças pequenas, há o momento
do contato com o livro na roda de leitura. O grupo faz um convite as crianças
para conhecerem o tesouro do ContArte. Um dos contadores traz uma mala
fechada que está repleta de livros do acervo do projeto e a coloca no centro do
espaço. Os contadores solicitam às crianças para se aproximarem, ficarem ao
redor da mala e descobrirem juntos qual é o tesouro. Contando 1...2...3..., abrese a mala e lá está o tesouro - livros! Os contadores provocam as crianças a
pegarem um livro, e interagem com elas durante a leitura. Muitas crianças após
o contato com um livro, trocam com os colegas ou vão até a mala, escolhem
outro livro, e iniciam nova leitura.
Percebe-se, então, que a contação de histórias é também o despertar do
desejo para a leitura, para a busca de possibilidades no livro. As autoras Neitzel,
Cruz e Weiss (2017, p. 123), discutem que “depende da relação que
estabelecemos com a obra, que é também dependente de como ela nos chega,
de nossas motivações para lê-la”, irá influenciar o “como esse mundo passa a
ser percebido, simbolizado, (re)significado, traduzido” por nós.
O modo como os pequenos pegam os livros, como viram as páginas,
como leem, como se relacionam com a história, revelam um ser em construção,
em busca de humanização e no desenvolvimento de um comportamento
sensível. Para Neitzel e Carvalho (2016, p. 148) “influenciado pela performance
do contador, pela audição poética, um desejo de encontro com o texto é liberado
e o leitor, na roda de leitura, entrega-se ao livro, em um movimento silencioso de
busca e recuperação de outros sentidos”.
Este movimento possibilita que o sujeito tenha contato com um acervo de
livros cuidadosamente selecionados e possa desenvolver suas competências
básicas para a formação leitora. Segundo Neitzel e Carvalho (2016, p. 152), “o
contador de histórias é este sujeito que na atividade de contação pode mobilizar
o leitor a entrar no universo literário. Como um iniciador ao livro, o contador de
histórias desempenha um papel-chave”.
As histórias podem causar uma catarse dos sentimentos, podem provocar
a fruição no leitor. De acordo com Kupiec, Neitzel e Carvalho (2016, p. 26), “um
texto literário é um objeto artístico que possui uma função comunicativa, mas
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principalmente estética, que permite ao sujeito fruidor produzir, frente ao texto,
plurissignificações, pois a arte tem uma potência criadora”.
A roda de conversa
Acompanhada da contação de histórias para os jovens e adultos, há o
momento da roda de conversa, espaço que se abre para o compartilhamento de
impressões, sentimentos e pensamentos que o público teve com as histórias
contadas. A leitura ou a escuta de uma história não precisa ser feita de forma
solitária, ela pode ser conversada e discutida, alcançando outros pontos de
interpretação.
Cada sujeito carrega consigo uma bagagem de experiências de vida e
que consequentemente, influencia na leitura de mundo e das histórias. Nesse
processo de diálogo coletivo, as pessoas vão interagindo de acordo com as
questões provocadas pelo grupo ContArte, mas também têm a liberdade de falar
sobre outras nuances do texto. De acordo com Yunes (2015, p. 44), “a linguagem
que tateia sobre o mundo, ou seja, a linguagem da poesia, da poética, do
devaneio, do imaginário, permite que vários mundos sejam filtrados, de modo
que não tenhamos que nos conformar com o mundo dado”.
As manifestações artísticas, entre elas a literatura, provocam sensações
e organizam o caos interno que é parte constituinte do ser humano. De acordo
com Candido (2004), o texto literário atua em grande parte no inconsciente e no
subconsciente. Desta forma, revela-se a importância da literatura na busca do
equilíbrio humano, já que “assim como não é possível haver equilíbrio psíquico
sem o sonho durante o sono, talvez não haja equilíbrio social sem a literatura”
(CANDIDO, 2004, p. 176).
Considerações finais
Após tantas leituras, encontros e diálogos com o texto literário, pode-se
afirmar que o processo de humanização se evidencia após as contações de
histórias, em especial, no momento da roda de leitura e da roda de conversa
quando há um exercício mental e reflexivo sobre as metáforas presentes nas
histórias que são muito antigas e que foram passadas ao longo das gerações
formando a base do conhecimento vivencial. Segundo Petit (2009, p. 72) “a
leitura pode ser, em todas as idades, justamente um caminho privilegiado para
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se construir, se pensar, dar um sentido à própria experiência, à própria vida; para
dar voz a seu sofrimento, dar forma a seus desejos e sonhos”.
Estas metáforas ajudaram e ajudam até hoje o homem a trilhar caminhos
e a refletir sobre as escolhas que são feitas, sendo capazes de ajudar a entender
os problemas da vida com refinamento e controle das emoções, ofertando saber
para contribuir com as relações sociais e interpessoais. Como diz Larrosa (2002,
p. 24) “a experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque,
requer um gesto de interrupção [...] suspender o automatismo da ação, cultivar
a atenção e a delicadeza [...]”, entre outras atitudes e sentimentos provocados
pela experiência da contação de histórias.
Sendo assim, a leitura do literário, por meio da contação de histórias,
constitui-se além de poderoso meio de formação estética e formação de leitores,
um momento de encontro, de interrupção para cultivar o desenvolvimento afetivo
e humanizador dos sujeitos.
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A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E A LEITURA LITERÁRIA NO PROCESSO
DE ALFABETIZAÇÃO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
Sarah Cristina Costa Ferreira
(UFLA)
Ilsa do Carmo Vieira Goulart
(UFLA)
Resumo
Sabe-se que as atividades de ler e contar de histórias valorizam o lúdico
e contribuem para o processo de aprendizagem das crianças por meio da
relação entre a oralidade, a criatividade e a imaginação. Diante disso, este
trabalho tem por objetivo compreender a concepção das atividades de ler e
contar de histórias imbricadas no processo de alfabetização. Para tal, apresento
um relato de experiência com a leitura literária e a contação de histórias em uma
turma do 2º período da Educação Infantil, em uma instituição privada de ensino
da cidade de Lavras – MG. Destarte que, a professora regente desenvolve um
trabalho diferenciado a partir da contação de histórias visando uma
aprendizagem que faça sentido para as crianças. Deste modo, ela valoriza
propostas pedagógicas a partir do lúdico e da formação sociocultural e cognitiva,
já que, a contação de histórias e a leitura literária carregam valores culturais que
encantam a todos por onde são contadas. Para isso, a professora se fantasia e
busca trazer personagens interligados as letras do alfabeto as quais está
trabalhando, de modo a trazer a realidade das crianças para o contexto da sala
de aula e, relacioná-la com o tempo, o lugar, o espaço e os personagens da
história. Assim, Abramovich (1997), Soares (2010) e Ferreiro (2001) conversam
com nossa temática de modo a fundamentar este trabalho aos quais, nos
mostram resultados significativos no incentivo à leitura da classe, bem como no
envolvimento da família com a aprendizagem das crianças, pois as mesmas
recontam as histórias vistas na escola em casa. Portanto, o processo de
alfabetização pode ser um período de descobertas assim como a leitura de um
livro novo.
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Palavras-chave: Contação de histórias. Leitura literária. Processo de
alfabetização.
Introdução
Sabendo que a contação de histórias e a leitura literária são detonadores
de práticas pedagógicas satisfatórias com as crianças, este relato foi construído
com base nas observações em uma Instituição Privada de Lavras – MG e,
objetiva-se em mostrar e entender como os processos literários estão chegando
e sendo trabalhados em uma escola particular. Diante disso, realizei
observações a partir do meu estágio supervisionado em Educação Infantil com
uma turma do 2º período em que, a professora regente trabalha com base em
unificar a contação de histórias e a leitura literária com foco no processo de
alfabetização (consciência fonológica) e oralização da criança.
As atividades elaboradas por ela são interativas e instigam as crianças a
trabalhar a relação grafema-fonema de modo lúdico e partilhado. Contudo, neste
trabalho analisarei os pontos positivos e negativos dessas ações de modo a
ressignificar estas práticas para que a criança seja o centro do processo de
aprendizagem.
A contação de histórias é um processo muito antigo, passado de geração
em geração. Nas civilizações antigas este ato era utilizado para perpassar
contos e histórias características de cada tribo. Com o passar dos anos, essa
técnica vem se aprimorando e oportunizando principalmente na educação infantil
o começo da alfabetização da criança. Já a leitura literária nos permite o diálogo
e um deleite que pode e deve ser acompanhado de criticidade e conhecimentos
adquiridos, como nos mostra Rangel:
[...] o texto comporta uma concepção que não se esgota nele mesmo,
mas no diálogo que provoca com o leitor. O diálogo será tanto mais
produtivo quanto mais o texto puder possibilitar condições de
identificação do leitor com ele, considerando que o autor, ao criar o
texto, não tem objetivo de conformar o leitor, mas de tê-lo como
coprodutor, parceiro, dando-lhe também possibilidades de criar outros
textos. A obra, então, não é apenas um objeto que apresenta uma
visão de mundo acabado, mas um espaço que pode contribuir na
formação do leitor reflexivo. (RANGEL, 2009, p. 27)
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Sendo assim, o leitor é coprodutor das histórias e mediações realizadas
através desta leitura literária. Para isso, buscarei compreender como as crianças
são integradas neste processo e, o que isso culmina no processo de letramento
das mesmas seja na forma da mediação da leitura ou da contação de histórias.
A mediação da leitura literária e a contação de histórias
A mediação da leitura é de extrema importância para a formação do leitor
crítico e consciente. Ela pode se dar em diversas ambiências, desde que o
mediador abra espaço para que essa mediação ocorra e se torne eficiente. A
contação de histórias é um tipo de mediação no qual o leitor entra em contato
com diversas experiências sociocognitivas e na interação com a história
apresentada.
Para Paulo Freire (1989), a leitura não é apenas uma decodificação das
palavras e sim, um interesse em aprender e conhecer as coisas. A mediação da
leitura nada mais é do que a oportunidade em se conhecer e se abrir para o
mundo da leitura, seja através da contação de histórias ou até mesmo de uma
leitura ou, de facilitar o acesso dos infantes aos livros. É importante também
sempre levar em conta a vivência do leitor e o contexto que ele está inserido,
pois o ato de ler é emancipador e libertário, devendo abarcar este em todas as
suas especificidades.
A leitura na infância imita a vida. A cada página que uma criança lê é como
se ela estivesse vencendo e compreendendo cada etapa por qual ela se
lembrará durante todo seu percurso seja ele, pessoal, profissional ou acadêmico.
Segundo Vincent Jouve (2002, p. 108) “Ler, pois, é uma viagem, uma entrada
insólita em outra dimensão que, na maioria das vezes, enriquece a experiência:
o leitor que, num primeiro tempo, deixa a realidade, para o universo da ficção,
num segundo tempo, volta ao real, nutrido da ficção.” Portanto a infância, é um
período de descobertas assim como a leitura de um livro novo.
Assim, a mediação da leitura literária e a contação de histórias permitem
a comunicação com as crianças por meio da expressividade corporal e da arte,
em razão de possibilitar o contato com a história contada e a imaginação dos
personagens através dos recursos, como por exemplo os livros, os fantoches e
dedoches, que são utilizados na contação, bem como a compreensão delas com
as vivências no meio social e cotidiano escolar. Diante disso, o contato com
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essas ferramentas auxilia no desenvolvimento sociocognitivo dos discentes, em
vista de ajudar na formação identitária e autônoma.
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais, PCNs, relativos à
educação infantil, é válido ressaltar, na área da linguagem, o quanto é
fundamental os professores oportunizarem-no o contato com variados tipos de
gêneros textuais, para que a criança perceba a utilidade da escrita em diversas
situações, em razão da aprendizagem da língua levar a criança a,
gradativamente, estender suas capacidades de comunicação e expressão e de
acesso ao mundo letrado.
A leitura e a escuta de histórias permeiam todo o período de
escolarização, desde os primeiros anos, mesmo antes de a criança
dominar o código linguístico, quando busca-se construir uma atitude de
curiosidade pelo livro e de prazer pela leitura. Isso se consegue com a
utilização de textos bem selecionados, criativos, ricos e com
ilustrações de qualidade. (CAMPELLO; MAGALHÃES; XAVIER, 2001,
p.3)

A consciência fonológica
Segundo Morais (2012), a consciência fonológica é um conjunto de
habilidades no qual se caracterizam os segmentos sonoros das palavras, a
capacidade de refletir sobre as unidades sonoras de forma consciente e,
principalmente em criar a noção com as crianças dos sons das letras, de quais
palavras são menores ou maiores que outras, das rimas existentes e entre outros
aspectos intrínsecos que nos mostram as pequenas partes de cada palavra.
Diante disso, a consciência fonológica propicia um processo de
letramento fora do tradicional que apenas visa a decoração e repetição de
sílabas. Ela trabalha o cognitivo da criança de modo prazeroso que pode ocorrer
através de parlendas e cantigas, músicas e poemas e até de um texto em
formato de conto, narração ou outro gênero.
Conhecer o alfabeto, letras e seus sons correspondentes auxiliam a
criança a fazer associações, dando sentido posterior as palavras. Esta
ressignificação traz um processo de letramento satisfatório para o infante de
modo a trabalhar sua memória, afetividade, cognição e também seu emocional.
É muito importante a valorização da consciência fonológica enquanto
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detonadora de práticas pedagógicas que instigam as crianças a ampliar seus
conhecimentos adquiridos em sociedade.
Metodologia
A professora regente desenvolveu variados projetos para trabalhar a
mediação da leitura literária e a contação de histórias com as crianças com vistas
a promover o letramento. Assim, com base em minhas observações farei o
recorte de dois destes. Estes são distintos em sua constituição, mas culminam
num mesmo objetivo: trabalhar a consciência fonológica de modo lúdico com os
infantes.
Projeto carteiro-leitor
Este projeto se baseia em um personagem denominado carteiro-leitor que
visita a casa das crianças uma vez por semana, entregando um livro escolhido
por todos os alunos da classe. A professora regente faz a contação e mediação
do mesmo para os infantes que devem recontar a história em casa de maneira
criativa e lúdica, envolvendo os pais nesta atividade. Na volta para sala de aula,
o carteiro deve contar a classe o que o aluno fez em casa, suas atividades
cotidianas e lazeres diversificados.

Figura 1: Carteiro-leitor acompanhado a rotina do aluno. Fonte: Arquivo pessoal.
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Sequência didática: O aniversário do Seu Alfabeto
No que tange esta sequência didática, pode-se referendar que a
professora regente a pensou com vistas a trabalhar a relação grafema-fonema.
O livro aniversário do Seu Alfabeto do autor Luiz Gesini é bem simples. Ele traz
a história do aniversário do Seu Alfabeto em que as letras levam presentes para
ele com suas iniciais e, se tem as letras estrangeiras como seguranças da festa,
visto que, segundo a professora observada os sons das mesmas são difíceis de
pronunciar e por isso são seguranças.
Já as outras letrinhas, trazem presentes diferenciados para o aniversário.
Com isso a professora dividiu a atividade em cinco momentos distintos sendo
eles:
■ Primeiro momento: Levar o Seu Alfabeto e apresentar para as crianças, e
realizar uma contação de histórias para os alunos.
■ Segundo, terceiro e quarto momento: Confeccionar cartazes com as letras
em ordem alfabética e começar a anotar as sugestões das crianças de
presentes para o Seu Alfabeto.
■ Quinto momento: Culminância da história do Seu Alfabeto:
•

Sala preparada para o Aniversário do Seu Alfabeto;

•

Dar significado aos presentes;

•

Trabalhar com os sons das letras e palavras escolhidas como presentes.

Figuras 2 e 3: Sequência didática: Aniversário do Seu Alfabeto. Fonte: Arquivo
pessoal.
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Resultados
A partir destas observações foi possível identificar pontos positivos e
negativos nos projetos que a professora regente desenvolvia com as crianças.
Dessarte que, é verossímil a relação entre a contação de histórias e a mediação
da leitura literária com o processo de consciência fonológica.
Deste modo, é indubitável discutir-se os pontos positivos observados em
que a criança é valorizada por suas escolhas, principalmente no projeto carteiroleitor em que a mesma delega o livro que levará para compartilhar com seu
cotidiano e seus familiares, comportando-se como mediadora da leitura ao
realizar a contação do livro em casa e, de sua rotina cotidiana para classe. Nos
dois projetos podemos perceber a criança como criadora de sua própria
identidade ao escolher os presentes que mais ela gosta com as iniciais das
letrinhas do alfabeto e, estimula também que o infante continue a ler e sempre
busque a querer ouvir novas histórias e, possibilitando a tríade afetiva da leitura
entre livro-aluno-professor.
As crianças observadas interagem na realização das atividades de
maneira a ressignificar as práticas propostas pela professora e, buscam
internalizar o quanto a leitura e as histórias fazem parte de sua vivência seja no
simples ato de ler uma placa de sinalização em uma avenida até uma leitura
mais complexa. Quando percebem este movimento, eles se sentem
maravilhados e querem buscar novos objetos de leitura que possibilitarão um
futuro letramento. Sendo assim, as atividades desenvolvidas tiveram caráter
lúdico e também criaram provocações de uma fonte inesgotável do
conhecimento.
Já os pontos negativos se baseiam principalmente em uma ação
interlocutória pragmática vista principalmente na sequência didática do
aniversário do Seu Alfabeto, já que, o fim dessa atividade era o trabalho com a
relação grafema-fonema com vistas no processo de alfabetização das crianças.
É perceptível também a escolha de momentos para se trabalhar a leitura, não
deixando livre para escolha das crianças, bem como livros a disposição e no
alcance dos infantes, o que se configura como uma leitura restrita e muitas vezes
censurada que deve ser abolida com práticas e intervenções pedagógicas que
busquem um ato de ler livre e libertário.
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Considerações finais
É verossímil a relação entre a consciência fonológica, a contação de
histórias e o processo de alfabetização. Este relato foi fundamental pois,
propiciou conhecimentos de uma rede privada de ensino e, como estes temas
são abarcados na instituição. A ação interlocutória pragmática é visível em
alguns aspectos, sobretudo na leitura em que os livros são trabalhados sempre
de forma a ensinar algo ou alguma coisa.
Contudo, não se pode perder de vista o interesse da professora em se
inteirar dos livros antes da contação de histórias, o encantamento das crianças
e uma posterior mediação da leitura vinda deles o que os estimula cada dia mais
a ler e conhecer novas histórias. Assim, segundo Silva (2014):
Vários estudos demonstraram a importância do desenvolvimento
da consciência fonológica para a aquisição da leitura e escrita e
mostram que atrasos nesse processo de aquisição estão relacionados
a lacunas no desenvolvimento da consciência fonológica. Portanto, o
desenvolvimento da consciência fonológica favorece a generalização
e a memorização das relações entre as letras e os sons. (SILVA, 2014,
p. 153)

Em suma, trabalhar com estes temas na educação infantil valoriza as
crianças enquanto detentoras de direitos e produtoras de uma cultura própria.
Assim, baseando-se nos princípios norteadores da educação infantil: éticos,
políticos e estéticos, a leitura corrobora com todos estes de modo a ressignificar
toda e qualquer práxis educativa através da gama de conhecimentos que ela
comporta e do lúdico ao qual ela carrega intrínseca em sua constituição. Ler é
uma arte que todos devem apreciar, seja na escola e em outros locais, pois ela
integra e transita por todos os níveis da aprendizagem e do conhecimento.
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Resumo
A presente pesquisa de iniciação científica foca a leitura da literatura
infantil e juvenil em escolas de povos indígenas. Povos estes que, cada um com
sua particularidade, já foram por tanto tempo silenciados e desvalorizados. A
investigação e o levantamento dos dados deste estudo foram realizados na
escola indígena estadual de ensino fundamental e médio Takãmãyã, do povo
Campina Katukina, no município de Cruzeiro do Sul - Acre. O objetivo principal
desta pesquisa é investigar as práticas de mediação da leitura literária adotadas
pelos professores, em escolas de povos indígenas, e as implicações dessa
prática para a formação leitora dos alunos indígenas. Além desse, ainda temos
como objetivos específicos: conhecer as práticas de mediação da leitura literária
trabalhadas pelos professores(as) na escola indígena; identificar a finalidade do
trabalho com os textos de literatura infantil e juvenil; perceber se a literatura oral
faz parte da tradição dos povos indígenas da Amazônia acreana e verificar se
existem trabalhos na escola indígena voltado para a oralidade. Para fundamentar
a pesquisa, usamos autores como ZILBERMAN (2003), DEBUS (2010),
GRAÚNA (2013), THIÉL (2012), MUNDURUKU, (2009, 2016, 2017, 2018),
POTIGUARA (2018), entre outros. A abordagem da pesquisa é qualitativa do tipo
descritiva com realização de pesquisa bibliográfica, documental e pesquisa de
campo, pois permite uma aproximação da realidade pesquisada. Os resultados
evidenciam que o ensino acerca da literatura dos povos indígenas na escola é
bem superficial, apenas retratando o que “está posto” nos livros didáticos e
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literários. Além disso, a prática docente pouco contribui para demonstrar que a
literatura é de suma importância para a formação leitora e aprendizagem dos
alunos, e para desenvolver nos estudantes uma maior capacidade reflexiva e
crítica sobre os textos abordados.
Palavras Chaves: Leitura literária. Literatura indígena. Escola indígena.
Introdução
Este trabalho aponta algumas reflexões teóricas que fundamentam esse
estudo e apresenta alguns resultados de uma pesquisa de iniciação científica
que tem como objetivo analisar a leitura da literatura infantil e juvenil na escola
indígena estadual de ensino fundamental e médio Takãmãyã, do povo Campina
Katukina, no município de Cruzeiro do Sul, no estado do Acre.
O intuito deste trabalho é contribuir para uma análise criteriosa acerca das
questões que envolvem a literatura infantil e juvenil em escolas de povos indígenas,
propondo ao leitor uma reflexão mais aprofundada sobre os valores e tabus que abarcam
dentro desse contexto escolar a fim de esclarecer como acontece o estudo da literatura
nas escolas desses povos e como os educadores agem em relação a essa temática.
A abordagem que utilizamos para o desenvolvimento da pesquisa é de caráter
qualitativa do tipo descritiva com realização de pesquisa bibliográfica, documental e
pesquisa de campo, pois permite uma aproximação da realidade pesquisada. Conhecer o
ambiente de estudo ajudou-nos no desenvolvimento da atividade e nos fez ter um olhar
especial para esse respectivo povo, pois a leitura é um elemento preponderante na vida
do indivíduo, através dela podemos ter um olhar crítico sobre determinados assuntos.
Assim, a leitura de literatura pode fornecer subsídios para interpretar, debater, comparar
e conhecer o mundo que nos cerca e a nossa própria origem.
Os resultados evidenciam que o ensino acerca da literatura dos povos indígenas
na escola é bem superficial, apenas retratando o que “está posto” nos livros didáticos e
literários. A intenção maior dessa pesquisa foi coletar dados relacionados ao tema
abordado e de que maneira a instituição lida com o respectivo tema. Nela estão inseridos
o pensamento e a proposta de trabalho dos profissionais da escola em resposta às
necessidades e aspirações dos seus usuários. “Não se deseja ser um manual da ação
pedagógica, mas um caminho aberto para ser enriquecido pela dinâmica da pratica,
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destacando a função principal da entidade que é “cuidar” e “educar””. (MUNDURUKU,
2004, p. 37).
Desenvolvimento
Estudos evidenciam que a literatura indígena é produzida pelos próprios
índios a partir das crenças e costumes tribais. Conforme Janice Thiél (2012,
p.47) “as textualidades indígenas têm no índio não só um referente, mas
principalmente um agente. Ele escreve tanto para um público-alvo índio, quanto
para os não índios”. Esse tipo de literatura distingue-se por criações de caráter
oral ou escrito, coletivas ou individuais, sendo estabelecida, pensada e
estruturada a partir de padrões culturais e elementos estilísticos dos povos
indígenas (FRANCA & SILVEIRA, 2014).
Segundo a estudiosa Janice Thiél (2013), falar de literatura indígena
significa discorrer sobre uma temática ainda nova, Graúna (2014) ampara com
esta ideia ao afirmar que a literatura indígena faz parte de um mundo que,
infelizmente, muitos desconhecem. “Embora seja também espaço para
denunciar a galopante violência contra os povos de diferentes etnias, a literatura
indígena é de paz. Porque a palavra indígena sempre existiu, uma de suas
especificidades tem tudo a ver com a resistência” (GRAÚNA, 2014, p.55).
Neste sentido, muitos indígenas resistiram e continuam fortes em seus valores e
tradições. Sem deixar de lado a escrita da floresta – sua verdadeira forma de escrever e
entender o mundo –, os indígenas se esforçam para dominar a escrita ocidental que, por
tanto tempo, o dominou. Veem no aprendizado da escrita uma libertação, uma
necessidade para sua sobrevivência física e para a manutenção da memória ancestral. Isso
é confirmado por Daniel Munduruku.
É preciso interpretar. É preciso conhecer. É preciso se tornar
conhecido. É preciso escrever – mesmo com tintas do sangue – a
história que foi tantas vezes negada. A escrita é uma técnica. É preciso
dominar esta técnica com perfeição para poder utilizá-la a favor da
gente indígena. Técnica não é negação do que se é. Ao contrário, é
afirmação de competência. É demonstração de capacidade de
transformar a memória em identidade, pois ela reafirma o Ser na
medida em que precisa adentrar o universo mítico para dar-se a
conhecer o outro. [...] Há um fio tênue entre oralidade e escrita, disso
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não se duvida. Alguns querem transformar este fio numa ruptura.
Prefiro pensar numa complementação. Não se pode achar que a
memória não se atualiza. É preciso notar que ela – a memória – está
buscando dominar novas tecnologias para se manter viva. A escrita é
uma dessas técnicas [...] Pensar a literatura indígena é pensar no
movimento que a memória faz para apreender as possibilidades de
mover-se num tempo que a nega e nega os povos que a afirmam. A
escrita indígena é a afirmação da oralidade (MUNDURUKU, 2008).

Portanto, transmitir a leitura de uma forma diferenciada mostrando sua
relevância, tornando o texto atrativo é despertar o desejo pela leitura. Assim, a
leitura feita das narrativas indígenas pode contribuir para um olhar crítico sobre
os diferentes temas de nossa sociedade como os paradigmas e preconceitos
sobre os indígenas. Como nos diz Thiél (2012, p.12), “a educação para a
cidadania, para o respeito à diversidade e para o desenvolvimento do
pensamento crítico é necessária a todos”.
Assim, compreende-se que a literatura é o elo entre o real e o imaginário.
Além disso, o trabalho com a literatura indígena como ferramenta pedagógica
permite diálogos interdisciplinares que contribui para o repertório de
conhecimentos do aluno, além de instigar a curiosidade e o senso crítico, pois a
leitura é um elemento preponderante na vida do indivíduo. Através dela podemos
ter um olhar crítico sobre determinados assuntos de maneira mais reflexiva.
Assim, a leitura de literatura pode fornecer subsídios para interpretar,
debater, comparar e conhecer o mundo que nos cerca e a nossa própria origem.
É imprescindível o domínio da leitura e da escrita no mundo em que vivemos,
seja para realizar tarefas simples do cotidiano ou tarefas mais complexas que
envolvem o pensamento crítico. Entretanto, quando se fala em literatura
referente ao povo indígena, é importante frisar que as primeiras obras não eram
escritas, pois são povos de tradição.
O período clássico referente à tradição oral (coletiva) que atravessa os
tempos com as narrativas míticas e o período contemporâneo (de
tradição escrita individual e coletiva) na poesia e na “contação de
histórias” com base em narrativas míticas e no entrelaçamento da
história (do ponto de vista indígena) com a ficção (em fase de
experimentalismo) (GRAÚNA, 2013, p. 74).
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Mesmo com a importância que a oralidade possui para esses povos,
essa tradição está sendo deixada para trás. Atualmente as crianças e
adolescentes da escola indígena da Amazônia Acreana Tamãkãyã recebem
frequentemente uma enorme quantidade de livros que servem para subsidiar a
leitura, mas há uma falha enorme quando relacionados ao cuidado para com o
material recebido. Não se sabe se são os professores ou a equipe que não toma
conta de maneira com que zele pelo material ou é o jeito deles. No entanto, a
escola possui livros incríveis que suscita a vontade de mergulhar em cada um
deles.
A prática docente na escola Tamãkãyã pouco contribui para demonstrar
que a literatura é de suma importância para a formação leitora e aprendizagem
dos alunos, e para desenvolver nos estudantes uma maior capacidade reflexiva
e crítica sobre os textos abordados. A maneira a qual é estudada literatura é bem
diferente e ao mesmo tempo interessante e atraente. Os professores fazem uso
do livro, mas também de atividades planejadas de outras escolas. Como eles
não possuem formação especializada para se trabalhar, reinventam uma
maneira de transmitir os conteúdos de maneira simples.
Cabe ressaltar que após o estudo em português o professor chama um
dos alunos para lerem o texto na língua materna indígena. Alguns professores
afirmam que não conhecem muito a língua deles, mas passar o conteúdo dessa
maneira intercalada é de suma importância para o aprendizado e uma exigência
do Referencial Curricular Nacional da Educação Indígena. Contudo, algumas
práticas docentes não atendem as expectativas dos povos indígenas, pois nem
todos os professores são da comunidade e alguns não conhecem a realidade
desse povo. Para Munduruku (2004) o pertencimento é importante para o ensino
dos conhecimentos ancestrais. A relação da pessoa com a sua comunidade
étnica será conduzida pelo território de pertencimento, que passa também a ser
espaço da recuperação da memória dos seus antepassados e lugar da sua
ancestralidade. (MUNDURUKU, 2004, p. 25).
Considerações finais
Neste trabalho buscamos de forma sucinta demostrar a importância e os
benefícios que a literatura indígena pode trazer ao ser trabalhado em sala de aula de forma
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dinâmica e descontraída. O papel da escola, como instituição formal, é oportunizar que
os alunos tenham contanto com outros tipos de manifestações culturais, sejam elas por
meio da literatura ou não, tendo por incumbência também promover oportunidades e de
fazer com que o aluno seja realista diante da sociedade que vive. Para a formação de um
aluno crítico é preciso que o professor demostre a importância e o poder transformador
da leitura juntamente com a valorização e preservação da cultura, já que esta última
representa a identidade de um povo. A literatura indígena como representação de
identidade pode romper com inúmeros estereótipos em sala de aula e contribuir na
formação leitora dos alunos, isso se for trabalhada de uma forma diferenciada nas escolas.
Para isso, os professores da área de literatura devem trabalhar diariamente com
os diversos tipos de literatura, pois é através dela que o aluno sente, convive e desvenda
emoções que nem sempre podem ser experimentadas na realidade. Assim, compreendese que a literatura é o elo entre o real e o imaginário. Além disso, o trabalho com a
literatura indígena como ferramenta pedagógica permite diálogos interdisciplinares que
contribui para o repertório de conhecimentos do aluno, além de instigar a curiosidade e o
senso crítico.
Fazer Literatura Indígena é uma forma de compartilhar com toda a história de
resistência, a história de conquistas da nação brasileira. A literatura é o espaço da
representação dessas histórias. É na literatura que há ainda a representações legítimas
sobre o outro ou sobre o desconhecido, onde os sujeitos têm voz e onde se apresentam
novos olhares, novas identidades. A pesquisa nos possibilitou enxergar uma cultura que
possui ensinos e aprendizagens interessantes e de suma importância para a formação
leitora e aprendizagem dos alunos, e para desenvolver nos estudantes uma maior
capacidade reflexiva e crítica sobre os textos abordados.
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A MEDIAÇÃO DO BIBLIOTECÁRIO: QUAL SUA IMPORTÂNCIA NA
ESCOLHA DE LIVROS PELOS ALUNOS?
Sarah Gracielle Teixeira Silva
(Faculdade de Ciência e Tecnologia – Unesp)
Berta Lúcia Tagliari Feba
(Faculdade de Tecnologia de Presidente Prudente - Fatec)
Introdução
A biblioteca escolar é um componente pertencente ao ambiente
educacional que gera muitas pesquisas e discussões devido à sua importância
e, principalmente, às ações desenvolvidas hoje dentro das instituições de ensino.
Muitas vezes ela é negligenciada pelo sistema educacional e sofre
consequências de políticas que pouco valorizam a formação crítica dos alunos
enquanto cidadãos. Nesse sentido, precisa ser discutida a relevância
educacional do espaço da biblioteca escolar e almejada a plena conscientização
de que seu uso deve ser concreto, contínuo e eficaz.
Deve-se compreender que a biblioteca escolar é um espaço que tem
responsabilidades semelhantes às da sala de aula e que deve, dessa forma, ser
utilizada como um meio para ensino e aprendizagem, recorrendo a diversos
recursos possíveis que ela possa oferecer para auxiliar no desenvolvimento do
aluno.
Com amparo nos ensinamentos de Silva (1993, p.143), “o que melhor
caracteriza uma biblioteca não é a beleza de sua decoração, mas sim a
qualidade do seu acervo e a funcionalidade dos seus serviços”. Partindo dessa
premissa, “a qualidade do seu acervo” tem relação direta com a literatura que
está sendo disponibilizada no ambiente, assim como a “funcionalidade dos seus
serviços” liga-se à mediação que será realizada no espaço, proporcionando uma
experiência que seja relevante ao desenvolvimento e à educação do estudante.
Este trabalho, então, além de referências teóricas, tem base experimental,
como decorrência da realização de um projeto intitulado “Estrutura física e ações
de mediação de leitura em uma biblioteca de uma escola municipal de
Presidente Prudente”. Esse projeto foi desenvolvimento pelo Programa de
Iniciação Científica da Faculdade de Ciência e Tecnologia – FCT/UNESP, com
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início no ano de 2018 e término no ano de 2019, com o intuito de refletir acerca
da importância da biblioteca dentro da escola, tanto no que se refere ao seu
espaço físico quanto às atividades realizadas em seu ambiente.
O projeto de IC teve como metodologia uma pesquisa teórica e de campo,
com instrumentos de observação e entrevistas em uma escola municipal pública
do Ensino Fundamental – anos iniciais, da cidade de Presidente Prudente,
interior do estado de São Paulo.
Assim, a pesquisa de campo foi realizada no período de um mês em uma
biblioteca escolar. Dela, muitos resultados derivaram e motivam a pensar no
modo como a biblioteca e a sua funcionalidade podem ser mediadoras de
aprendizagem.
Dentre os resultados obtidos, o que será discutido neste congresso é
como a escolha do material pelo aluno e a mediação da estrutura e do
profissional dentro do espaço é relevante para a frequência do estudante na
biblioteca, para a continuidade do uso do espaço e primordialmente para o gosto
de estar nesse ambiente, assim como, a relação subjetiva que se faz no lugar.
Sendo assim, segue-se para o desenvolvimento do trabalho que explicará
de maneira descritiva o quão importante é o momento da escolha do material
pelo aluno e a mediação necessária que isso implica.
Desenvolvimento
Pode-se compreender a biblioteca escolar como um espaço para além da
presença literária e com recursos que possam ser utilizados para o
desenvolvimento do aluno, que incluem: jornais e revistas impressos, recursos
tecnológicos, música, quadros, entre outros.
Além da disposição de um acervo adequado, a estrutura da biblioteca
deve estar devidamente organizada para que seja mediadora. Para tanto, é
importante ter: informações precisas acerca do funcionamento do espaço;
acervo devidamente organizado, de preferência com estratégias de ordem
alfabética ou gênero literário para facilitar a busca do aluno; mobílias disponíveis
e adequadas para leitura ou estudo, além do conforto que deve proporcionar
para que o estudante tenha uma relação de intimidade e pertencimento com o
local (FEBA; VINHAL, 2013).
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Outro item importante é a mediação do funcionário e do professor dentro
da biblioteca, pois mediando a utilização do espaço, abre-se a possibilidade de
o aluno aproveitar plenamente tudo que o ambiente pode oferecer, além de ter
um contato íntimo com o local e subjetivamente criar um laço com a literatura, a
leitura e o livro.
Partindo dessa compreensão e remetendo ao intuito deste trabalho,
busca-se compreender a relação do aluno com a estrutura da biblioteca,
entender o processo de mediação para que o estudante consiga usufruir
plenamente do espaço. Nesse sentido, a escolha do livro literário, recurso mais
procurado dentro de uma biblioteca, é fundamental porque sua leitura é capaz
de desenvolver a cognição da criança, proporcionar um impacto afetivo e
emocional, que de tão subjetivo fica guardado apenas consigo, invisível aos
olhos adultos.
Dessa maneira, é a partir da experiência vivida no projeto ora citado que
dois momentos presenciados serão evidenciados para apreciação, uma vez que
ambos geram uma reflexão a respeito do que pode ser feito para dinamização
do espaço da biblioteca e formação.
A utilização que se fazia dentro da biblioteca da escola observada era
unicamente de empréstimo de materiais. Neste caso, era aberta aos alunos para
que pudessem frequentá-la, porém, devido às regras estipuladas, criava-se uma
concepção de que era permitido ir até ela uma vez por semana, conforme rotina
criada para que cada classe fosse fazer retirada de livros. Assim, entrar, devolver
um livro e emprestar outro era a atitude dos estudantes.
Essa é uma problemática que poderia ser amenizada com outras formas
de empréstimo. No caso, escolher um livro e emprestá-lo poderia ser realizado
em horários livres, a fim de dar autonomia ao aluno para visitá-la em momento
oportuno. Por outro lado, apesar de ser mais interessante, pode ser que sem um
horário reservado para cada turma ou sem um momento específico para ir até o
espaço da biblioteca o estudante não crie o hábito de estar nela. Outra maneira
de utilizar o espaço poderia partir dos docentes para realização de atividades
com objetivos bem definidos e tempo hábil para que os alunos pudessem
desfrutar do local e selecionar livros. Essa ação tornaria os alunos familiarizados
e provocaria atração e acolhimento para fazer uma leitura, promoveria mais
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interatividade e vida para a biblioteca escolar, assim como é a vida de uma
criança.
Vale enfatizar que uma biblioteca escolar deve ser interessante ao aluno.
Assim, o responsável pelo espaço pode deixá-lo lúdico e dinâmico por meio da
escolha de datas comemorativas, gêneros literários, temas diversos, contação
de histórias, entre outras maneiras de transpor a realidade de uma criança ao
ambiente. Conforme Silva, Ferreira e Scorsi (p. 57), a biblioteca deve ser
intencional e esteticamente organizada para se tornar o lugar “da cultura e da
memória” para que as imagens presentes nele, “imagens escritas, visuais ou
(áudio)visuais [...] atuem como agentes no processo de construção do
conhecimento.” (grifo das autoras). Assim, é necessário planejamento para que
o local tenha efeito formativo e que a decoração em EVA não seja isolada, sem
função, porque é para o leitor que esse lugar existe. Dessa forma, o objetivo é o
de formar um ser crítico, autônomo e um cidadão pleno.
Na rotina da biblioteca observada havia o trabalho de duas funcionárias,
uma desempenhava funções de bibliotecária e a outra fazia cópia de atividades
para os professores. Essa organização dividia o ambiente em duas partes e
limitava o uso pelos alunos, por isso, as finalidades artísticas e pedagógicas
ficavam em segundo plano. Se concebida como um espaço de desenvolvimento
das crianças, a biblioteca não deveria ser desviada de sua natureza para atender
a outras necessidades da escola.
Em se tratando da funcionária responsável pela biblioteca, sua primeira
função na escola foi a de agente de serviços gerais, posteriormente, por questão
de idade e de falta de saúde, foi remanejada para o espaço de leitura, uma
atitude comum de políticas de escolas públicas que tem base legal para fazer tal
ato. Com isso, problemas organizacionais das secretarias de educação
interferem no processo ensino-aprendizagem e prejudicam tanto o funcionário
com função desviada quanto o público para o qual ele presta um serviço. Em
específico, essa funcionária não tinha formação pedagógica e administrativa
para trabalhar na biblioteca, assim como pouco atuava como mediadora de
leitura aos alunos.
Nesse contexto, como o profissional que atua na biblioteca pode mediar
a escolha de livros pelos alunos? Serão utilizados exemplos do projeto de IC
supracitado para reflexão.
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Em um dia normal de empréstimo de livros, um grupo de alunos entrou na
biblioteca e iniciou a procura por algo de sua preferência. Em certo momento, os
alunos debatiam sobre um livro em específico e recomendavam aos seus
amigos, alegando que a leitura era muito boa. Outra situação foi uma discussão
de dois alunos disputando por um mesmo livro e resolvendo no final que uma
semana um emprestaria e na outra o amigo faria o empréstimo. Dentre alguns
fatos, o que mais chamou a atenção foi uma conversa entre um aluno e a
bibliotecária.
Um estudante do 3° ano, que tem por volta 8 anos de idade, pegou um
livro da coleção Harry Potter e levou para a mesa para fazer o empréstimo.
Imediatamente a bibliotecária negou e alegou que o livro era muito grande para
sua faixa etária. Em resposta, a criança alegou que seu amigo – da mesma turma
e idade – havia lido o livro e que ele seria capaz de fazê-lo também, porém, a
bibliotecária negou novamente, dizendo para que pegasse um livro menor.
Contrariado com a situação, o aluno foi até uma caixa na qual constam alguns
gibis e folhetos informativos, pegou o menor livreto e fez seu empréstimo, sem
estabelecer mais diálogo com a bibliotecária.
Partindo dessa situação, por que é importante existir mediação de leitura
na biblioteca? No contexto observado, quanto a disputa dos alunos por um livro
específico, a bibliotecária poderia ter anotado qual era o livro muito procurado
para, futuramente, pleitear mais exemplares pela gestão da escola ou por meio
de alguma campanha. Quanto à busca pelo livro da coleção Harry Potter, a
bibliotecária poderia ter feito o empréstimo, uma vez que o tema alcança as
crianças com sua fantasia principalmente com a arte veiculada nos filmes.
Pode-se dizer que crianças no mundo inteiro, por algum motivo subjetivo
que só a literatura fornece, identificaram-se com a fantasia e a aventura do
enredo, por isso o mediador pode aproveitar tal fenômeno para motivar os
alunos. Reconhecer isso é recorrer a uma estratégia literária que possibilita à
criança ler toda a coleção, ler livros que dialoguem com os temas veiculados,
textos mais complexos e subjetivos, textos desafiadores quanto ao vocábulo, à
extensão e à construção narrativa.
Assim, a bibliotecária poderia ter dado a oportunidade ao aluno de levar o
livro para sua casa para que ele pudesse fazer renovações se necessárias ou
poderia ter indicado outro livro que tivesse um teor semelhante. O que deve ser
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levado em consideração é a necessidade de ser sensível aos desejos da criança
e orientá-lo a ler algo para ampliar seus horizontes de expectativas. Conforme
Bordini e Aguiar (1988, p. 26), o resultado do ato de ler pode proporcionar duas
experiências diferentes e gratificantes, uma vez que
No contato com o conhecido, [o ato de ler] fornece a facilidade da
acomodação, a possibilidade de o sujeito encontrar-se no texto. Na
experiência com o desconhecido, surge a descoberta de modos
alternativos de ser e de viver. A tensão entre esses dois pólos patrocina
a forma mais agradável e efetiva de leitura.

No outro dia de observação, presenciou-se novamente um estudante do
3° ano em diálogo com a bibliotecária. Ele desejava um exemplar novo da
coleção Diário de um Banana, pois os livros que existiam naquela biblioteca já
eram conhecidos por ele. A resposta da funcionária foi que não havia, sem
nenhuma possibilidade de debate ou intervenção. Com indignação e ímpeto, o
aluno pegou um livreto, na mesma caixa que o estudante do dia anterior
encontrou o seu, e voltou para sua classe.
A ação mediadora não foi eficaz, porque o aluno ainda está em processo
de formação e quando não conhece seu gosto ou o acervo da biblioteca, ainda,
quando não tem propósitos na leitura para a turma, retira um livro apenas para
cumprir a tarefa de realizar um empréstimo na data estipulada pela organização
da escola. Nesse sentido, estar no espaço da biblioteca deve permitir ao
estudante apreciar estar naquele ambiente, assim como ter prazer em fazer uma
leitura que vá ao encontro de seus anseios ou que seja uma novidade. Assim,
de acordo com Colomer (2007, p. 39), a leitura deve ser resultado de “uma
experiência pessoal positiva e que se realize a partir do diálogo com a obra e
com sua comunidade cultural.”.
Vale ressaltar que são importantes não só a mediação da funcionária, mas
também a forma como é disposto o acervo. A organização por ordem alfabética
de autores, por gênero, por título facilita o uso do espaço tanto para o aluno
quanto para o mediador, porque conseguem transitar pelas prateleiras e adquirir
o desejado.
As dificuldades de acesso e os problemas cotidianos da escola podem
distanciar os potenciais leitores da biblioteca. Com base nos ensinamentos de
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Bortolin e Almeida Junior (2009, p. 205), compreende-se que o profissional que
atua em uma biblioteca não está ali apenas para fazer empréstimos. Dessa
forma,
O cotidiano dos profissionais que estão alocados nas bibliotecas
escolares, principalmente as vinculadas a escolas púbicas, é marcado
pelas tradicionais tarefas de emprestar livros e organizar estantes. Por
serem essas atividades as mais propagadas, as demais atribuições
ficam esquecidas ou relegadas a segundo plano. Nossa intenção não
é menosprezar uma atividade em detrimento da outra, mas sim
destacar que os bibliotecários ou outros profissionais que, por ventura,
atuem nesse gênero de biblioteca têm atribuições infinitamente
maiores das mencionadas.

Dessa maneira, deve ser do conhecimento do profissional que atua na
biblioteca que sua ação não está restrita a um empréstimo de livro ou à
organização das estantes. Seu papel de mediador engloba o conhecimento do
acervo, organização estrategicamente mediadora, ações e atividades que sejam
do interesse do aluno para atraí-lo, ligação direta com os professores das classes
para trabalharem no espaço, interação com os alunos na busca de livros que
sejam formadores, entre outras ações.
Conclusão
Deve-se compreender, portanto, que a importância de uma biblioteca
estruturada e de uma mediação eficaz está relacionada à aprendizagem do
aluno e, sobretudo, ao seu desenvolvimento enquanto leitor ativo e proficiente.
Isso porque, com estrutura adequada, o estudante terá autonomia para percorrer
o espaço. Sentindo-se confortável e acolhido no local, iniciará uma relação
subjetiva com o que o ambiente pode lhe oferecer e criará uma postura de leitor
proficiente.
No que se refere à mediação daquele que atua na biblioteca escolar,
além de ter obrigações administrativas e organizacionais, tem também a função
de interagir com os alunos que ali frequentam, compreendendo que suas ações
devem ser dinâmicas e interativas, assim como tem a função de interagir com a
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escola por meio do conhecimento do Projeto Pedagógico para estar em contínuo
diálogo com seus propósitos formativos.
Outro aspecto relevante quanto à mediação é buscar primeiramente o que
o aluno sabe e conhece, partir de seu conhecimento de mundo para permitir
ampliação. Ao educador, cabe ser sensível e ouvir o que os estudantes têm a
dizer, pois eles mostram ao adulto muitas alternativas e respostas de como agir
(ou não agir).
O contato com o livro, a postura de leitor, o prazer de estar em um meio
literário são alicerces para que o estudante continue perpetuando sua prática
leitora e se desenvolvendo. Consolidar comportamentos de leitura por meio da
mediação literária é vital. Sendo assim, deve-se haver formação continuada nas
escolas para todos os profissionais que estão em contato com alunos e livros,
assim como é preciso ter uma posição de priorizar o que se quer ter na escola.
Se o objetivo for formar leitores, certamente o projeto pedagógico e as ações
escolares se voltarão para atingir tais premissas.
Por fim, é salutar refletir acerca da importância dos profissionais que têm
nas mãos a responsabilidade de administrar um espaço como o da biblioteca. O
distanciamento do livro e a repulsa pelo espaço literário ou a formação de um
leitor ativo e crítico, que tem autonomia para ler e gosto por inúmeras formas de
leitura, principalmente no espaço da biblioteca, são dois efeitos para as ações
de mediação de leitura realizadas na escola. Essa biblioteca, espera-se, estará
em algum lugar aberta para proporcionar aprendizagem, conhecimento, cultura
e formação.
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A REPRESENTATIVIDADE DOS POVOS INDÍGENAS NA LITERATURA
INFANTIL EM ESCOLAS DO OESTE AMAZÔNICO BRASILEIRO
Ana Gabriele Freire Rodrigues
(UFAC)
Vanesa Lima Tomaz da Silva
(UFAC)
Igor Soares de Oliveira
(UFAC)
Resumo
O indígena brasileiro, devido aos processos históricos da colonização
europeia, sofre até os dias de hoje diversas formas de preconceito e exclusão
pela sociedade não indígena, tendo, em virtude disso, frequentemente seus
direitos negligenciados. A estruturação desse cenário tem início já no ambiente
escolar, uma vez que a construção da identidade do sujeito indígena para a
sociedade não indígena ainda é carregada de estigmas e estereótipos
enraizados ao longo da história. A fim de levantar essa discussão, nesse estudo
investigamos a maneira como o indígena é retratado na literatura infantil em duas
escolas municipais da região norte do Brasil, na cidade de Cruzeiro do Sul,
estado do Acre. Trata-se de uma análise parcial de um estudo exploratório de
natureza qualitativa ainda em desenvolvimento. A investigação foi realizada
mediante análises documentais nas pré-escolas Marcelino Champagnat e Padre
Alfredo Nuss. Para isso, foram utilizados como referencial teórico: Freire (1980,
2002), Veiga-Neto (2003), Barros (2008), Moreira e Candau (2008). Após análise
prévia do material didático utilizado nas escolas pesquisadas, notou-se que a
literatura indígena ainda é pouco conhecida e quase nunca trabalhada nas
escolas, apesar do Acre abrigar umas das maiores diversidades culturais do país
com mais de 16 etnias vivendo atualmente na região. Assim, se faz necessário
que sejam desenvolvidas e colocadas em prática estratégias inovadoras de
abordagem do sujeito indígena no ensino. Somente por meio de ações nesse
sentido a verdadeira identidade dos povos indígenas pode ser apresentada,
quebrando assim os estigmas e estereótipos historicamente estabelecidos.
Palavras-chave: preconceito; ensino; povos originários.
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Introdução
Dentre as diversas etapas de vida a infância se apresenta como uma da
mais importantes para a formação do indivíduo, uma vez que é marcada pelo
intenso desenvolvimento físico e mental. Nesse período a criança experimenta
intensas mudanças físicas e de comportamento e tem contato com uma grande
variedade de experiências que estimulam modos diferentes de pensar variadas
questões, o que determina as bases de sua personalidade. Assim, a escola, por
meio do ensino infantil, desempenha importante papel na formação cidadã e dos
agentes, de fato, transformadores da sociedade. Em outras palavras, as
estratégias pedagógicas e a forma de abordagem (ou a não abordagem) de
certos temas no ambiente escolar, podem ser determinantes na construção ou
na desconstrução de conceitos, temas, pessoas ou grupos. A escola é um
espaço de construção de identidade, de trabalhar conceitos que já nascem no
seio familiar e de gerar no indivíduo um olhar diferenciado para as relações
humanas. Segundo CANDAU (2009, p. 13) “O que parece consensual é a
necessidade de se reinventar a educação escolar.”, ou seja, trabalhar para a
transformação da educação, e esta inicia com a mudança de pequenas ações
diárias que, mesmo não aparentando, possuem muita influência na vida do
aluno.
Neste contexto, faz-se importante ressaltar a escassa representatividade
dos povos indígenas nas atividades realizadas no ambiente escolar. Os
indígenas representam um grupo historicamente excluído da sociedade
brasileira, a qual adotou há séculos uma visão de mundo europeizada, unilateral,
até mesmo etnocida. A visão, muitas vezes romantizada e carregada de
estereótipos, sobre as populações indígenas, acaba por desvalorizar sua riqueza
cultural, seus modos de vida e seus saberes. Mesmo na região amazônica, a
relação entre sociedades indígenas e não indígenas é marcada por episódios de
violência, discriminação e preconceito. Dessa forma, se faz necessário um olhar
minucioso sobre a maneira como os povos indígenas são representados nas
atividades escolares, visando garantir o desenvolvimento de um olhar empático
e acolhedor, e não de julgamento com base em estereótipos sobre culturas
diferentes, mas que nos influenciam de forma direta e indireta.
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Historicamente, a escola sempre encontrou dificuldades em lidar com a
pluralidade e as diferenças presentes nos indivíduos que abriga. Segundo VeigaNeto (2003, p. 7) “De modo um tanto resumido, pode-se dizer que ao longo dos
últimos dois ou três séculos as discussões sobre Cultura e educação
restringiram-se quase que apenas a questões de superfície.”
Existe de fato um distanciamento entre a instituição escola e a sociedade
(CANDAU, 2009, p. 16) e, ao transportarmos este cenário para a forma como os
indígenas são retratados na literatura didática, percebemos uma notória
desconexão. Deste modo, visando contribuir para o estímulo do aumento da
representatividade, bem com auxiliar a transformação e a construção da real
imagem dos povos indígenas na literatura voltada ao público infantil, neste
estudo propomos uma discussão acerca do tema, com base em observações
preliminares realizadas no contexto escolar amazônico.
O presente estudo foi desenvolvido por meio de visitas a duas escolas
municipais (Padre Marcelino Champagnat e Padre Alfredo Nuss) no município
de Cruzeiro do Sul, estado do Acre, região norte do Brasil. Primeiramente
fizemos contato prévio com as escolas para exposição da proposta de pesquisa,
solicitação de acesso a documentos e autorização para visita. Além de
conversas com gestores e professores, o acervo das bibliotecas foi consultado
com o objetivo de avaliar qualitativamente a forma como os povos indígenas são
retratados na literatura didática infantil. Apresentamos aqui resultados parciais
de

análises

ainda

em

andamento

de

um

estudo

exploratório

em

desenvolvimento. As escolas visitadas durante a investigação em questão se
situam em zonas periféricas do município de Cruzeiro do Sul. A consulta ao
acervo bibliográfico teve foco na literatura didática voltada a alunos das séries
do ensino infantil, ou seja, crianças com 5 anos de idade em média.
Apresentação dos resultados e discussão
Foram consultados os livros de referência na escola Padre Marcelino
Champagnat e na escola Padre Alfredo Nuss. Observamos em ambas as
instituições um acervo muito pobre no que diz respeito à temática indígena e
constatamos também que os povos indígenas são retratados de forma genérica
e superficial no material disponibilizado aos alunos. Além disso, as conversas
com funcionários, professores e gestores revelaram que a temática indígena só
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é lembrada e apresentada aos alunos no mês de abril, majoritariamente no “Dia
do Índio”. Ambas as escolas recebem o material didático diretamente da
Secretaria de Estado de Educação e Esporte do Acre (SEE-AC), e é por meio
da mesma que o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola é aprovado. A
construção do PPP pelas Instituições Educacionais é uma necessidade primária,
conforme disposto na Lei de Diretrizes e Bases - LDB nº 9.394/96, mais
especificamente nos artigos 12, 13, e 14, uma vez que é através do instrumento
PPP que as metas e os objetivos da escola são traçados.
Para Moreira e Candau (2008, p. 46),

é importante “[...] definir

determinadas metas e estratégias intimamente conectadas, para facilitar o
entendimento e para favorecer o desenvolvimento das ações na escola”. Assim,
entendendo a importância do PPP para as instituições de ensino, examinamos
os planos de ambas as escolas. Dentre os objetivos gerais constantes no
documento da pré escola Marcelino Champagnat, lê-se: “conhecer algumas
manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse, respeito e
participação frente a elas e a valorização da diversidade à cultura Afro-brasileira
e Indígena.” Já no PPP da escola Padre Alfredo Nuss, um dos objetivos
presentes no documento se compromete a “tornar as crianças capazes de
conhecer algumas manifestações culturais demonstrando atitudes de interesse,
respeito e participação frente a elas, valorizando a diversidade”. Todavia, nossa
pesquisa demonstrou que práticas visando essa valorização cultural,
especialmente a indígena, está presente de forma incipiente e deveras discreta
nesta escola, destoando do que regem seus próprios PPP’s.
Para Barros (2008, p. 22) “[...] uma educação para a diversidade,
entendida menos como uma atitude de respeito passivo e mais como uma forma
de estar no mundo, em que a articulação das diferenças se configura como prérequisito ao desenvolvimento humano” se faz necessária. A apresentação da
figura indígena de forma estereotipada, repleta de aspectos genéricos como a
exacerbação do exotismo, da alegria e da ingenuidade ainda é comum, mesmo
em um estado reconhecidamente de matriz genética e cultural indígena. Somado
a isso, reduzir a valorização apenas a datas comemorativas (como o Dia do
Índio) pode ser preocupante, uma vez que o discurso comemorativo opera
generalizações, simplificações, caricaturas e pode levar para as crianças um
conjunto fixo de informações muitas vezes descontextualizadas e pouco
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significativas a respeito desses povos, distante da complexidade e riqueza
cultural real. Como afirma Freire (2002, p. 31) o indígena “continua minimizado”
na escola, onde a lembrança de sua existência é no dia 19 de abril (Dia do Índio),
quando professores dão desenhos que supostamente retratam os indígenas,
mas que muitas vezes nem sequer se parecem com os povos brasileiros em
tempo e espaço. Os alunos, alheios, pintam seus rostos e são raríssimas as
vezes em que indígenas são chamados a contar um pouco de sua cultura. Não
é surpresa que, seguindo este formato arcaico, os povos originários seguem
sendo vistos como atrasados e exóticos pela sociedade não indígena, em uma
estrutura enraizadamente arquetípica e excludente.
Segundo Thiél (2013, p. 1186) “para que a literatura indígena alcance a
sala de aula, é preciso que seus leitores, professores e alunos, disponham de
referenciais teóricos para que as textualidades indígenas sejam interpretadas
em sua contextualização cultural e estética”. Para tanto, abordar de modo a
valorizar a figura indígena e também possibilitar o contato com sua riqueza
literária é fundamental para mudar o paradigma histórico ao qual essas
sociedades estão submetidas. Assim, a questão da cultura indígena deveria ter
seu espaço garantido em sala de aula para que sua valorização possa ser
minimamente alcançada. No entanto, ao examinar o material didático disponível
em sala constatamos que as histórias desses povos seguem sendo narrada
através de visões superficiais e assim acabam adquirindo, na maioria das
produções escolares, feições genéricas e homogêneas, e isso se dá
principalmente pelo fato da escola possuir um acervo muito pobre com relação
a temática indígena. Além disso, corroborando para a adoção da prática dos
discursos comemorativos, é notório que a literatura indígena da própria região,
ou seja, materiais literários originais produzidos pelos nativos das etnias locais,
seja desconhecido e desvalorizado, uma vez que políticas públicas ou projetos
no sentido de incorporar obras dessa natureza às bibliotecas escolares parecem
ser ainda uma realidade distante no Acre.
Por meio das observações preliminares realizadas nesta pesquisa em
fase inicial, podemos concluir que em ambas as escolas pesquisadas existe a
carência da adoção de práticas que valorizem mais a culturalidade indígena,
principalmente em se tratando de escolas inseridas no contexto amazônico,
onde a diversidade étnica é evidente. Infelizmente este parece ser o padrão
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comum, tendo em vista a estrutura da política estadual de educação com relação
à abordagem dos indígenas nas escolas. O diverso universo cultural dos povos
indígenas e sua própria identidade ainda são abordados de forma episódica,
pontual e sem qualquer uso de literaturas específicas ou originais, o que acaba
por reforçar a generalização e a estereotipização dos povos acreanos
originários, relegando aos mesmos um papel de submissão perante à sociedade
não indígena.
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CAIXAS, TINTAS E HISTÓRIA: UMA PEQUENA MISTURA DE GRANDE
BELEZURA

Silvia de Amorim
Resumo
O presente texto tem como objetivo (com)partilhar um relato de
experiência proporcionada no Núcleo de Educação Infantil Municipal (NEIM)
Clair Gruber de Souza, que pertence a rede municipal de educação da cidade
de Florianópolis e se localiza no bairro de Canasvieira. Trazendo primeiramente
para reflexão, os princípios éticos, políticos e estéticos (DCNEI, 2010)
complementado pelas contribuições dos autores Azevedo (2011), Debus (2006)
e Kaercher (2001) que partilham sobre a necessidade de construir o hábito de
interagir com a cultura, surgiu à proposta que foi primeiramente realizada com a
Turma do Tadeu167, que é um coletivo de crianças com idades entre 2 a 3 anos.
Portanto, foi apresentada a história por meio de um vídeo disponibilizado no
youtube intitulado O Homem que Amava Caixas da CiaArtesanal, que
apresentava um teatro de bonecos que contava esta história que foi escrita por
Stephen Michael King e publicado pela editora Brink Book. Após conhecerem
esta versão da história as crianças foram convidadas a interagirem com caixas,
tintas, pincéis e os elementos naturais que faziam parte daquele cenário natural
do parque. A proposta chamou a atenção de outras crianças da unidade que
passavam pelo local no final da sua realização. Demonstrando interesses para
com estas caixas ao empurrá-las, o cuidado para tocarem a tinta percebendo se
estava seca ou não. Diante destas observações, percebemos que seria uma
proposta interessante para promover uma interação entre turmas. A partir disto,

167 A escolha deste nome ocorreu pelo grupo, composto pelo coletivo de crianças entre
2 a 3 anos, que ao conhecer um pouco mais sobre o dinossauro ganhou um ovo que dele
nasce o dinossauro. Este novo amigo ganhou o nome de Tadeu, passando então a ser o
nome do grupo.
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ela sofreu algumas alterações, como passou a ter o personagem do homem
fazendo a leitura segurando o livro em suas mãos, para reforçar a importância
deste momento com o livro físico, no cenário construído no gramado do parque.
Ao finalizar, as crianças foram convidadas a circular pelas árvores, brinquedos
do parque, em que, poderiam expressar os seus sentimentos e inspirações por
meio das tintas e caixas.
Palavras-Chave: Ampliação de Repertório Cultural; Interação; Artes; Literatura
Infantil.
O comecinho da pequena mistura
A arte e a literatura são maneiras encontradas para a socialização dos
mais diversificados pensamentos, experiências de um determinado ser humano
ou um coletivo deles. Ambas se complementam trazendo características
diferentes ao serem socializadas. Entretanto, a arte está dentro da literatura e se
complementam. Sendo desta maneira que a literatura “expressa o belo e o
humano por meio da palavra, ou seja, a literatura é a arte da palavra” (DEBUS;
DOMINGUES; JULIANO, 2009, p. 19).
Dentro da literatura encontrasse várias divisões onde existem as
destinadas para crianças. Essa categoria é chamada de Literatura Infantil e que
se constitui de enredos que contemplam os contextos, cotidianos, brincadeiras
e outros assuntos nitidamente pertencentes ao mundo infantil. Em que, o autor
Frantz (2001) nos traz elementos para ampliar esta reflexão quando diz que
“literatura infantil é também ludismo, é fantasia, é questionamento, e dessa forma
consegue ajudar a encontrar respostas para as inúmeras indagações do mundo
infantil, enriquecendo no leitor a capacidade de percepção das coisas”. ( p. 16)
Possibilitando a construção de um olhar diferenciado do adulto para com
esta criança, passando a compreender como um sujeito histórico com seus
direitos e que (re)produz cultura como nos aponta Sarmento (2008). Através
deste conceito de criança, também podemos considerar que as elas possuem
as suas expectativas, intenções, desejos que muitas vezes vem em desacordo
com o que o adulto deseja para esta criança. Assim, todos os objetos, ações e
“Também os livros só serão interessantes e desafiadores se, de algum modo,
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puderem atender a essa forma de compreender o mundo.” (KAERCHER, 2001,
p.84)
Esta mesma autora nos traz indicativos para que possamos olhar a
literatura como algo que seja prazeroso e não uma ação com foco no objetivo de
aprendizagem de assuntos contemplados no currículo. Deixando de lado o
prazer pelo simples ato de ler e de não ser utilizada como pretexto para algo,
pois “devemos ler pelo prazer que esta atividade proporciona, pela importância
que a literatura pode ter, enquanto arte, nas nossas vidas. Esta já é uma
excelente razão para trabalharmos com literatura na Educação Infantil.”
(KAERCHER, 2001, p. 86)
No contexto da educação infantil, a literatura e as artes (plásticas, visuais,
musical entre outras) se fazem presentes nos currículos e estratégias
pedagógicas que integram o ato de proporcionar a criança o seu
desenvolvimento integral. Construindo possibilidades de vivências que
promovam “condições de expressar sua maneira de ver e curtir a relação poética
entre o ser e as coisas.” ( ANDRADE, 1976, p.594)
A partir desses mecanismos apresentados, as crianças se apropriam e
recriam estas estratégias para estarem (re)produzindo as suas ações artísticas
– culturais. Portanto,
Quando se trabalha com a primeira infância, a arte não é algo que
ocorra isoladamente. Ela engloba: controle corporal, coordenação,
equilíbrio, motricidade, sentir, ver, ouvir, pensar, falar, ter segurança.
E ter confiança, para que a criança possa se movimentar e
experimentar. E que ela retorne ao adulto, tenha contato e crie junto.
O importante é ter um adulto por perto, co-participando e não
controlando. (HOLM, 2007, p.12)

Diante disto, o papel do professor será como mediador, que fará a ligação
da criança com o mundo da literatura infantil e das artes, pois esse processo é
algo para ser sentido, vivenciado, experimentado. Assim, o
Mais importante do que “ensinar” arte e suas técnicas nas creches,
pré-escolas e escolas é pensar as formas de organização do espaço,
as propostas, as oportunidades de apropriação e ampliação de
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repertórios oferecidos às crianças, assim como condições existentes
nas instituições. (FARIA; LOPES; MENDES, 2006, p.45)

Ao se apropriar deste olhar,que a proposta de ação pedagógica, a ser
descrita a seguir, buscou subsídios teóricos para a sua elaboração. Construindo
um momento de interação entre a literatura infantil e as artes plásticas, a partir
da estruturação de um ambiente propício para esta intencionalidade.
Algumas palavras sobre a mistura
Era uma vez um homem
O homem tinha um filho
O filho amava o homem
E o homem amava caixas
Caixas grandes
Caixas redondas
Caixas pequenas
Caixas altas
Todos os tipos de caixas!
O homem tinha dificuldades em dizer ao filho que o amava
Então com suas caixas,
Ele começou a construir coisas para o seu filho
Ele era perito em fazer castelos
E seus aviões sempre voavam...
A não ser, claro que chovesse
As coisas apareciam de repente,
Quando os amigos chegavam,
E nessas caixas,
Eles brincavam... e brincavam...
A maioria das pessoas achava que o homem era muito estranho
Os velhos apontavam para ele
As velhas olhavam zangadas para ele
Seus vizinhos riam deles pelas costas
Mas nada disso preocupava o homem
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Porque ele sabia

que tinha encontrado uma maneira especial e

compartilharem...
O amor de um pelo outro.
Essa é a história apresentada no livro O Homem Que Amava Caixas,
escrita por Stephen Michael King e publicado pela editora Brink Book. Que
movimentou a organização da proposta pedagógica com a intenção de
apresentar uma diferente forma de expressar os sentimentos, que neste caso
era o amor.
A história primeiramente chegou a Turma do Tadeu, que foi proporcionada
através da exibição da gravação feita da apresentação de um teatro de bonecos
que utilizava a história deste livro como enredo e a peça foi organizada pela
CiaArtesanal. Sendo que, a professora optou por este meio para apresentar a
história por não possuir o livro.
No dia seguinte, enquanto as crianças descansavam após o almoço, a
professora se deslocou para a área externa que fica ao lado de nossa sala e que
possui árvores, areia e gramado. Neste espaço, colocou uma pequena mesa
que tinha sobre ela diferentes tipos de tintas, pincéis e caixas penduradas nos
galhos das árvores.
As crianças conforme foram chegando à unidade educativa, pois
contamos com quatro crianças que freqüentam apenas o período vespertino,
juntamente com as que estavam acordando foram recepcionadas neste local.
Muitas foram as expressões faciais demonstrando o ato der tentar entender o
que estava acontecendo naquele local, porque aqueles materiais, objetos e
caixas estavam organizados e distribuídos pelo parque. Outras crianças com a
expressão de felicidade, surpresa e encantamento que se complementava com
as falas: - Ah!!! – Oba!! - Tintaaa!! Com a liberdade de estarem optando em
utilizar o que estava exposto na mesa e no chão, como por exemplo a arreia e
folhas secas que foram utilizadas pelas crianças.
As caixas começaram a ser decoradas, porém o que tornou a proposta
com um pouco de dificuldade foram as caixas se moverem. Muitos tiveram que
encontrar estratégias para conseguirem pintá-las e isso para alguns foi encarado
como diversão ou com um pouco de nervosismo.
Quando estávamos finalizando a nossa proposta, crianças de outras
turmas vieram para este espaço verificar o que eram aquelas caixas penduradas
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nas árvores. Alguns aproveitaram que as tintas colocadas nas caixas pela Turma
do Tadeu estavam molhadas para contribuir também naquela arte desenvolvida.
A partir deste registro, surge o convite, para a Turma do Tadeu, com o objetivo
de proporcionar este momento para as demais crianças da unidade educativa.
Com esta intenção de ampliar para a unidade educativa, as professoras
tiveram o desafio de pensar algo com elementos diferentes, pois a Turma do
Tadeu estaria presente. Diante deste fato, se fazia necessário a incorporação de
elementos atrativos para que não fosse apenas uma repetição de proposta.
Assim, com o livro em mãos uma das professoras da Turma do Tadeu se
caracterizou de homem e utilizou o espaço da sala para sua transformação. As
crianças da turma acompanharam todo o processo e a cada detalhe havia um
olhar atento, bem como os seguintes comentários: - O que é isso? Tá fazendo
bigode!? Vai coloca Chapéu!? E a repetição de alguns gestos de puxar a calça
para cima na cintura como a professora realizou para colocar o cinto, com o
objetivo de que não ficasse caída. No momento que a professora retornou a sala
após a apresentação, uma das crianças percebeu que a professora estava
retirando o paletó e foi até o banheiro pegou o tênis dela e o levou até ela.
Quando a professora havia finalizado a troca dos calçados, ele pegou o sapato
e levou até o banheiro deixando no mesmo lugar ocupado pelo tênis.
Retomando a proposta desenvolvida, com a finalização da caracterização
a professora se dirigiu até o parque, que utilizou como cenário as árvores, o
gramado, as caixas para realizar a leitura da história com a voz grossa, tentando
imitar a de um homem. A intenção não era promover uma contação de histórias
e sim a leitura dela, para que as crianças internalizassem a importância do livro,
a sua leitura e o prazer que proporcionaria.
Ao final da leitura o homem convidou as crianças para interagirem com
as caixas do cenário, as que estavam penduradas nos galhos das árvores, que
ficam localizadas pelo meio dos brinquedos do parque e com as tintas. Neste
momento estava presentes na interação crianças com faixas etárias distintas
entre meses de idade até seis anos. Tornando o momento eclético, com
diferentes focos de exploração, contando também com aqueles que preferiram
ficar brincando pelo parque, observando a interação dos amigos com a proposta
e outros que não queriam se sujar.
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Lindas pinturas foram produzidas pelas crianças e nestas caixas foram
colocadas as fotos desta linda vivência. As caixas com as fotos se transformaram
em uma exposição itinerante no refeitório. Em que, as crianças e familiares
puderam ver os registros deste momento e ao mesmo tempo poderiam utilizar a
sua criatividade e construir coisas, objetos como torres, ou o que a imaginação
permitisse. Já as caixas penduradas davam a liberdade de utilizarem a sua
corporeidade de diferentes maneiras a partir do ato de movimentar um membro
ou vários do corpo para movê-las.
O resultado da grande belezura
Durante a realização das ações pedagógicas o que ficou muito
transparente era o envolvimento das crianças durante a história e posterior a ela.
Demonstrando no olhar os seus sentimentos de amor, gratidão, generosidade,
felicidade, alegria, espanto por estarem vivenciando algo diferente e único para
cada criança e adulto que ali esteve presente.
Ambas as propostas de ação pedagógica tiveram a intencionalidade de
estar garantindo os princípios éticos, políticos e estéticos que são abordados
pela DCNEI (2010) da seguinte maneira:
As propostas pedagógicas de Educação Infantil devem respeitar os
seguintes princípios: Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da
solidariedade e do respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às
diferentes culturas, identidades e singularidades.

Políticos: dos

direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à
ordem democrática. Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da
ludicidade e da liberdade de expressão nas diferentes manifestações
artísticas e culturais. (BRASIL, 2010, p.16)

Portanto, garantindo as crianças o seu protagonismo durante todo o
processo e respeitando as suas tomadas de decisões. Proporcionando a elas
um ambiente para que atenda as especificidades individuais e coletivas.
Construindo junto com elas uma vivência sem expectativas, sem ansiedades
com a intenção de apenas sentir o prazer que a arte, a literatura possa
proporcionar. Possibilitando também que este coletivo de crianças, pudesse

1702

expressar os seus pensamentos e sentimentos por meio das artes, neste caso à
plástica.
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CLARICE LISPECTOR COMO FUNDAMENTAL NO CAMINHO DO
DESPERTAR DO LEITOR LITERÁRIO
Adriana Ramos de Oliveira
(Colégio Cruzeiro Centro - RJ)
Liliane Pires
(Colégio Cruzeiro Centro - RJ)
Muitas vezes, os alunos resistem e até mesmo rejeitam a grande
Literatura por achá-la complexa, inacessível e muito distante de seus universos.
O projeto literário tem uma função muito importante que é propor
situações de aprendizagens que fomentem a curiosidade, a descoberta do novo,
a formulação de explicações sobre diferentes situações e a busca de
conhecimentos, transformando o leitor iniciante em um descobridor de
conhecimentos escondidos entre as linhas de uma história. Essa dinâmica
permite que a criança aprenda que a leitura ensine além das letras, palavras e
textos, como valores, conhecimento, reflexões e muito mais. Para isso, além de
um estudo teórico sobre a importância do conto literário para a formação de
leitores, bem como a importância de práticas adequadas em sala de aula, optouse pela obra da escritora brasileira Clarice Lispector. Desta forma, este trabalho
pretende apresentar algumas experiências de leitura literária realizadas em sala
de aula, a partir de uma seleção de cinco contos infantis da escritora. Assim,
investiga-se de que forma estas particularidades podem despertar interesse e
contribuir para a formação do leitor literário, além de contribuir para o
desenvolvimento crítico do jovem leitor.
Palavras Chave: Literatura Brasileira, Clarice Lispector, formação de leitores.
A presença do Contador de Histórias no ambiente escolar
A contação de histórias é uma atividade muito mais antiga do que imaginamos.
Elas sempre existiram, podendo ser tristes ou alegres, verdadeiras ou de mentirinha, para
sorrir e para chorar e, ainda, para ser usada como conteúdos atitudinais sobre algum
assunto polêmico que o professor sinta a necessidade de trabalhar em sala de aula, e
muitas vezes, tudo isso junto.
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Coelho (2008, pág. 13) nos relata que a escolha da história é ponto-chave para o
sucesso dentro de sala de aula, confirmando que, certamente, a escola continua sendo um
espaço privilegiado onde os estudos literários devem ser a base para a formação do
indivíduo, de maneira mais abrangente do que quaisquer outros, pois eles estimulam o
exercício da mente, a consciência do eu em relação ao outro e a leitura de mundo:
Constatada a importância da história como fonte de prazer para
a criança e a contribuição que oferece ao seu desenvolvimento,
não se pode correr o risco de improvisar. O sucesso da narrativa
depende de vários fatores que se interligam, sendo fundamental
a elaboração de plano, um roteiro, no sentido de organizar o
desempenho do narrador, garantindo-lhe segurança e
assegurando-lhe naturalidade. O roteiro possibilita transformar
o improviso em técnica, fundir a teoria à prática. O primeiro
passo consiste em escolher o que contar.
Há muito tempo a contação das histórias era realizada de forma oral, sendo
criticada e relatada como inferior à escrita e, mesmo assim, sempre havia quem se
reunisse ao redor da fogueira e contavam suas lendas e contos, disseminando a sua cultura
e seus costumes.
Ana Maria Machado relata que as histórias que encontramos hoje na forma de
livros e ainda mais recentemente em vídeos ou CDs de áudio eram transmitidas de
geração em geração por meio da cultura oral. As narrativas serviram como base para as
diversas produções escritas que surgiram no decorrer do tempo.
Diante dessas considerações, podemos concluir que a contação de histórias é de
suma importância para todas as idades, pois, dessa forma, transformamos os pequenos
leitores em leitores mais competentes. Desta forma, será proporcionado o
desenvolvimento intelectual, cognitivo e afetivo. Percebemos o quanto a literatura
infantil possui um papel primordial no desenvolvimento dos pequenos leitores, dandolhes a oportunidade de transformar e ampliar sua experiência de vida.
Apresentando ao Pequeno Leitor, através da Contação de História, o universo de
Clarice Lispector
Pouco explorada no universo de contação de histórias, Clarice Lispector
aborda de forma direta, singular e sensorial temas como perda, morte, zelo, família,
entre outros Em sua série de livros infantis, Clarice cria um clima aconchegante e
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maternal entre ela e o leitor, deixando que os pequenos entrem em sua obra como se
estivessem entrando na casa de uma pessoa muito próxima.
Ante essas proposições, iniciamos o “Projeto Literário Clarice Lispector” com
o objetivo de estabelecer uma ponte utilizando-se como ferramenta a narrativa oral.
No primeiro momento o “encontro literário” simulou um programa de
entrevistas com um personagem na figura de entrevistador e um convidado representando
um autor ilustre, onde a escritora foi personificada de forma lúdica. Durante a atividade,
a entrevistadora perguntou sobre a vida e a obra da autora, além de abordar curiosidades,
histórias inusitadas e a importância do hábito de ler. Os alunos interagiram com a dupla
e puderam fazer perguntas durante a apresentação.
O objetivo do projeto é apresentar de forma significativa a figura de Clarice
Lispector. É uma oportunidade para as crianças não somente terem um primeiro contato
com essa figura tão relevante para a Literatura Brasileira, mas também terem a
curiosidade de conhecer as obras literárias realizadas por ela. "Lilispector" explicou como
começou a escrever para crianças e falou sobre sua trajetória. "Os alunos ficaram muito
animados e perguntaram fatos engraçados e curiosos vivenciados pela escritora. Ao final
da conversa, 'Lilispector' se despediu deixando dicas de livros infantis para leitura.
Yunes e Pondé (1989), apontam que existem diversas variáveis que se
integram na questão do despertar do interesse pela leitura. Porém não temos
como fazer sem recursos ou estratégias para descobrir o prazer de ler, sendo
que do ponto de vista pedagógico é possível despertar este interesse em ler.
Assim duas vertentes que se unem o do acesso ao livro e do interesse pela
leitura esse cruzamento se torna possível quando se reconhece uma condição
indispensável que a leitura é uma necessidade no desenvolvimento social e
individual.
Para o enriquecimento da proposta, foram utilizados: um chapéu e um
tapete contador de histórias, dramatização com cenário, máscaras e adereços e
uma caixa literária contendo objetos com os personagens. Um quiz literário foi
realizado como forma de obter um resultado sobre o conhecimento apreendido
pelo aluno no processo da aquisição do conhecimento literário das cinco obras
de Clarice Lispector. Exposições sobre registros do trabalho ocorreu numa
atividade interna da Semana Cultural, para que todos pudessem contemplar o
trabalho realizado.
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Portanto para Yunes e Pondé (1989 pag.55), neste caminhar no despertar do
gosto pela leitura faz-se de extrema importância criar:
“Um ambiente propício ao
desenvolvimento da leitura é o que se tem
quando um ‘livro desejado é colocado à
disposição de quem o deseja no momento
e local desejados’. Mas antes de isso, será
necessário despertar o desejo”.
Visando o trabalho com o desenvolvimento da oralidade e reflexão do
conto, mensagens incentivadoras, onde a autora era evidenciada, foram
enviadas aos responsáveis pelo meio de agenda escolar para que o aluno
pudesse compartilhar o aprendizado e conhecimento de mais uma obra literária
com os seus familiares no intuito de realizar uma troca significativa de
conhecimento e incentivo da leitura.
Johns e VanLeirsburg (2001, p. 111) relatam considerações importantes
no incentivo ao hábito da leitura.
“Os professores precisam encorajar os pais a lerem
diariamente para seus filhos, de todas as idades, e
aplaudirem aqueles que o fazem. Se iniciada em
uma fase precoce, a leitura melhora o desempenho
escolar. Muitos pais estão conscientes de que ler
para seus filhos, ter vários materiais impressos em
casa e ler eles próprios é importante para as futuras
atitudes de leitura e de sucesso escolar de seus
Para Johns e VanLeirsburg (2001), motivar e incentivar uma leitura individual
filhos”.
requer uma utilização de tempo produtiva, onde o professor utiliza da sua sensibilidade a
fim de orientar os alunos, proporcionando-lhes atividades que busquem estimular o
interesse em níveis apropriados de leitura, sendo este um aspecto positivo na melhora de
imersão na exploração dos materiais impressos.
A forma com que as histórias foram abordadas despertou o interesse do pequeno
leitor onde ao finalizar alguns contos era necessário buscar nos livros da autora o final da
história, pois eram utilizados questionamentos durante o enredo da história que
estimularam a curiosidade do aluno, levando-o a adquirir ou alugar os livros para
saciarem as suas dúvidas e interesse.
Desta forma os princípios para incentivar e encorajar a leitura, inicialmente se
encontra no ambiente da sala de aula, onde o professor precisa ser paciente, encorajador
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e principalmente apoiar os esforços de aprendizagem dos alunos, estabelecendo assim,
um caminho do despertar do leitor literário.
Considerações Finais
Na leitura das obras infantis de Clarice Lispector, a escrita está lado a lado
com a oralidade. Existe uma química entre o narrador e o leitor. Voz e letra se
entrecruzam para envolver o ouvinte ou o leitor. A contação e a leitura devem se
integrar para estimular o gosto pelo literário. A leitura, quando se transforma em
ato mecânico, perde o encanto, a magia e ganha o desinteresse das crianças.
Perde a rica capacidade de estimular o emocional. Qualquer conto precisa levar
prazer ao ouvinte, a criança tem que ser levada a imaginar pela história, a fazer
parte dela, colocá-la dentro de seus sonhos. O contador de histórias tem um
papel indispensável nesse processo de proporcionar prazer, risos, lágrimas e
sentimentos diversos. Se não houver esse entrosamento, o objetivo não foi
alcançado.
Os contos, quando são passados de forma aberta, estimulam a
imaginação, desenvolvem o intelecto, acalmam a ansiedade, dão oportunidade
às crianças para mostrarem os seus sentimentos, equilibram as emoções e
aliviam as pressões do consciente e do inconsciente, por isso, é necessário que
o narrador na hora do conto esteja preparado para esse trabalho, pois essa
oralidade deve conter grandes emoções.
Quando a criança ouve a história contada com emoção, ela cria uma
atmosfera de intimidade que favorece o diálogo, posteriormente, a reflexão
enriquece o emocional e o intelectual.
Clarice tem mesmo uma forma simples e direta de contar histórias e isso
encanta aos leitores infantis e adultos. Vemos claramente a ruptura com os
contos de fadas e seus textos tornam-se material rico e importante para o
contador de histórias. Além de retomar a tradição oral, estimula a imaginação do
ouvinte.
A escritora é um presente para a literatura infantil, a riqueza de suas
obras, que dá ao contador ferramentas diversas para explorar a imaginação, o
conhecimento, a moral, a ética, a verdade, o carinho, o aconchego e tantas
outras possibilidades. É uma forma moderna de contar histórias. Quando lemos
as suas obras, nos sentimos íntimos do narrador, é difícil separar narrador do
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escritor, precisamos ficar atentos porque a autora nos faz acreditar nisso quando
estabelece um diálogo próximo com o leitor.
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CLUBE DE LEITURA: UMA EXPERIÊNCIA LEITORA PARA OS
PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE LONDRINA
Aliny Perrota
(Universidade Estadual de Londrina)168
Resumo
O presente artigo relata a experiência do Clube de Leitura para
professores do Ensino Fundamental I, promovido pela Secretaria Municipal de
Londrina. Sabendo da importância do papel do professor na formação de
leitores, o Clube é um espaço de leitura, discussão e apreciação de livros de
literatura infanto-juvenil, em que o professor tem a oportunidade de (re) ler,
ampliar o seu repertório, se (re) descobrir leitor e ainda compartilhar suas
impressões acerca da obra lida e agregar a sua interpretação as impressões de
outros professores. Ação importante em um país que é reconhecido pelo baixo
índice de leitura entre jovens e adultos e faz uma breve reflexão de como é a
relação da escola com o livro de literatura infanto-juvenil. O Clube é um projeto
de formação continuada que visa subsidiar o trabalho do professor regente das
séries iniciais acerca do trabalho com o livro. Professores este, que, muitas
vezes passou por uma graduação e não teve a oportunidade de passar pela
experiência leitora. Com isso acaba reproduzindo modelos falhos de se trabalhar
com o livro, utilizando ele somente como pano de fundo para alfabetizar e
desenvolver conteúdos do currículo, não promovendo o encontro do aluno com
o prazer da leitura.
Palavras-chave: clube de leitura; formação leitora; literatura.
Introdução
O ato da leitura é muito importante na formação do cidadão. Muito se fala
que o gosto e o hábito pela leitura começam em casa, com os pais lendo ou
contando histórias para os filhos. O interesse pela leitura começa na infância,
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antes mesmo da criança ir para a escola, começa em casa, observando
comportamentos leitores dos pais, avós e irmãos mais velhos. A contação e
leitura de histórias são uma arte milenar que vem se perpetuando. Histórias
contadas em volta do fogo, causos contados pelos nossos ancestrais, com o
intuito de divertir, informar e educar. O ser humano é constituído de histórias.
Compartilhar livros e leituras nos primeiros anos de vida escolar duplica
a possibilidade de uma criança tornar-se um leitor competente. Falar de livros
com as pessoas que nos rodeiam é o fator que mais se relaciona com o despertar
e a permanência do hábito de leitura, é uma das atividades mais efetivas de
estímulo à leitura. Segundo Colomer (2007, p. 143):
Compartilhar as obras com outras pessoas é importante porque torna
possível beneficiar-se da competência dos outros para construir o
sentido e obter prazer de entender mais e melhor os livros. Também
porque permite experimentar

a literatura em sua dimensão

socializadora, fazendo com que a pessoa se sinta parte de uma
comunidade de leitores com referências e cumplicidades mútuas.

A experiência literária não só nos permite saber da vida por meio da
experiência do outro, como também vivenciar essa experiência. Segundo a 4°
edição da Pesquisa Retratos do Brasil, o brasileiro lê em média, apenas 4,96
livros por ano- desses, 0,94 são indicados pela escola e 2,88 lidos por vontade
própria. Do total de livros lidos, 2,43 foram terminados e 2, 53 lidos em partes. A
pesquisa ouviu 5012 pessoas, alfabetizadas ou não, com idades entre 5 a 80
anos. Para a pesquisa, é leitor quem leu, inteiro ou em partes pelo menos 1 livro
nos últimos três meses. Já o não leitor é aquele que declarou não ter lido nenhum
livro nos últimos três meses.
Atualmente, porém, a literatura parece não ter mais lugar no cotidiano
das pessoas. A maior razão para essa diminuição do ocupado pelo livro na vida
das pessoas é a falta de tempo, que, como se sabe, é uma forma gentil de indicar
o desinteresse pela atividade, e, quando leem, fazem isso mais pela
necessidade de se atualizarem culturalmente do que por prazer.
O livro e a escola
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O trabalho com o livro de literatura infantil, no ambiente escolar, ainda
hoje, provoca muitas discussões e controvérsias, especialmente porque desde
sua gênese, teve forte ligação com funções moralizantes deixando-a sempre na
berlinda e pendendo entre ser pedagogia ou literatura.
As obras destinadas às crianças sempre representam (e continuam
representando) aquisição de moralidade e padrões de comportamento. Muitas
vezes são utilizadas apenas para simples exercícios de interpretação, análise
linguística ou gramatical, aumento de vocabulário, enfim, remetendo ao seu leitor
para alguma coisa dentro do texto, mas para fora dele mesmo, sob a ótica do
adulto, refletindo e reproduzindo os interesses propostos pela escola e pouco
contribuindo para formação da identidade de um leitor literário, capaz de
(re)significar o que foi lido e assim ter a oportunidade de transformar a sua
realidade.
Isso acontece porque a própria escola, instituição responsável por
apresentar o sistema escrito à criança,
[...] elaborou historicamente o conceito de que a relação entre leitor
aprendiz e o escrito diante de seus olhos deveria acontecer, não pela
atribuição de sentido, mas pela vocalização dos sons convencionais
aprisionados nas marcas gráficas. (ARENA, 2003, p. 56).

De acordo com essa afirmação, podemos observar que o enfoque
principal da escola é de desenvolver a fonética e a decodificação do código
alfabético e destina-se pouco tempo para a apreciação, fruição, discussão,
reflexão e construção de sentido sobre o texto literário.
Diante dessa realidade, podemos perceber que a escola vem formando
ledores, crianças capazes de decodificar qualquer texto que esteja diante dos
olhos e pouco contribui para a formação do leitor, aquele que é capaz de atribuir
significado a aquilo que leu.
A formação do leitor, implica interação e diálogo com o texto e com a
estética do texto. A literatura exige do leitor envolvimento, interlocução para
atribuir significado ao texto. Nessa relação dialógica entre texto literário e leitor,
há por parte do leitor, sua própria imaginação e criação, sua experiência empírica
e conhecimento já adquirido. Para Vygotsky (2009, p. 14):
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[…] imaginação, base de toda atividade criadora, manifesta-se, sem
dúvida, em todos os campos da vida cultural, tornando possível a
criação

artística,

a

científica

e

a

técnica.

Nesse

sentido,

necessariamente, tudo que nos cerca e foi feito pelas mãos do homem,
todo o mundo da cultura, diferentemente do mundo da natureza, tudo
isso é produto da imaginação e da criação humana que nela se baseia.

Para que aconteça essa relação entre leitor e texto literário em toda sua
plenitude, se faz necessário um espaço de leitura, reflexão e (re) significação do
que foi lido. Ambiente propício, onde o pequeno leitor tenha a oportunidade de
se expressar, onde ele
[...] imagina situações, ações, falas, baseado em suas experiências, no
que já viu, ouviu, sentiu, percebeu, no que constitui a sua história, a
sua vivência. O pequeno leitor imagina baseado naquilo de que já se
apropriou e naquilo de que se apropria da cultura humana. (SILVA;
ARENA, 2012, p. 8).

Nesse sentido, a formação leitora vai muito além do que simplesmente
a apropriação do código alfabético. Exige, além do domínio do código, uma
relação íntima com o texto, um olhar para além do que está escrito, um
(re)significar da leitura.
Mas quem forma o professor leitor?
Um dos espaços onde acontece (ou deveria acontecer) a formação do
leitor é na escola. Mas, para que isso aconteça, se faz necessário que o
professor seja um leitor. Um bom leitor. Que tenha uma rica bagagem de leitura.
Que saibam selecionar, indicar e promover um espaço de discussão, onde todos
sintam desejo de compartilhar suas interpretações.
Boa parte dos professores que concluem o curso de letras ou pedagogia,
acabam indo direto para uma sala de aula, onde trabalharão diretamente com
livros e literatura, mas infelizmente, muitos desses professores não são leitores.
Estudaram, cumpriram tarefas, fizeram resumos e provas de livros, mas não se
tornaram leitores.
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Ser leitor é ler por conta própria, frequentar bibliotecas e livrarias, fazer
suas próprias escolhas de leitura de acordo com suas preferências, é manter
acesa a chama da curiosidade e transmitir a paixão pela leitura. Um professor
leitor, contaminado por essa paixão, é capaz de motivar os alunos na busca pela
leitura.
Infelizmente, poucos são os professores que leem por interesse próprio,
pelo prazer da descoberta. Alegam excesso de trabalho, falta de tempo entre
outros fatores. O que está claro é que, enquanto os professores não construirem
suas histórias de leitor, enquanto não encararem a leitura como prática
emancipatória, como espaço de experiência e conhecimento, enquanto não se
tornarem leitores autônomos e conscientes da responsabilidade que teem,
poucas condições terão de formar futuros leitores em suas salas de aula.
Sabemos que o professor tem papel fundamental na formação do leitor.
Ele é intermediário entre o livro e o aluno, seu leitor final. Os livros que ele lê ou
leu são os que terminam invariavelmente nas mãos do aluno. Professor que
gosta de ler, contagia seus alunos.
Em Londrina, optamos por um Clube de Leitura, que tem como intuito o
fomento à leitura, o aumento de repertório do professor e, por consequência do
aluno e aumentar os indíces de leitura.
No Clube de Leitura, o professor tem a oportunidade de (re) ler clássicos
da literatura infanto juvenil, estudar e refletir sobre a obra e o seu contexto
histórico e ainda terá a oportunidade de ler em sua sala de aula, ampliando o
repertório literário dos alunos.
Durante o ano foram selecionados oito livros. Mensalmente, é escolhido
um desse livros para que o professor faça a leitura para si e para os alunos em
sala de aula. No final de cada mês acontece um encontro com os professores a
fim de aprofundar, debater e trocar experiências de leitura da obra selecionada
do mês.
O Clube de Leitura conta com 180 professores, divididos em duas
turmas. Os encontros acontecem na última terça e quarta-feira de cada mês, fora
do horário de trabalho. Nos encontros, antes de abrir a discussão do livro,
falamos um pouco do autor, sua escrita e o contexto histórico em que a obra
selecionada foi escrita.
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Esses encontros mensais se tornaram muito esperados, pois é nesse
ambiente acolhedor, que proporciona não só a troca de experiências de trabalho,
mas experiências leitoras, experiências de vida. O professor tem voz para expor
suas impressões, sem o medo do julgamento, sem se preocupar se está certo
ou errado. É um espaço de “ empoderamento” literário, onde ele é agente ativo
na construção da sua experiência leitora.
Promover um ambiente de compartilhamento é como abrir uma porta
entre o meu mundo e o mundo do outro, segundo Cosson (2016, p. 27):
[…] a leitura é de fato, um ato solitário, mas a interpretação é um ato
solidário. O trocadilho tem por objetivo mostrar que no ato da leitura
está envolvido bem mais do que o movimento individual dos olhos. Ler
implica troca de sentidos não só entre o escritor e o leitor, mas também
com a sociedade onde ambos estão localizados, pois os sentidos são
resultados de compartilhamentos de visões de mundo entre os homens
no tempo e no espaço.

O feedback dos professores participantes do Clube, demonstra a
importância desse espaço de leitura e compartilhamento na formação
continuada de professores.
Participar do Clube de Leitura foi uma das grandes experiências na
minha formação pedagógica. Já de início, com a leitura de “Meu pé de
laranja lima” eu me vi tocada em alguns aspectos da minha prática
diária e senti que estava me transformando naquilo que sempre
critiquei, e aí, foi o momento de voltar a mim e olhar para meus alunos
com carinho e respeito.
[...]
Como é do seu conhecimento, eu não fui uma pessoa leitora e
participar do clube me deu a oportunidade de ler e vivenciar momentos
de grande significado e crescimento pessoal e profissional. A cada livro
eu descobria coisas novas, passei a assistir filmes infantis e me
apaixonar pelos personagens. Conhecer os autores e o contexto das
obras foi importante para dar um outro olhar as histórias. (Alessandra,
43 anos, Professora do 2º ano da E.M Odesio Franciscon)
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Difícil expressar em palavras os sentimentos que tenho com relação
ao Clube de Leitura, pois foi uma experiência maravilhosa e com
certeza um dos cursos que mais me identifiquei e gostei de fazer.
[...]
Muitas obras eu já havia lido quando criança ou adolescente e reler
agora na fase adulta, com outra visão de mundo e com a bagagem de
quem já passou dos quarenta e poucos anos, foi um resgate delicioso
das minhas memórias.
[...]
O curso além de prazeroso contribuiu muito com minha prática
pedagógica, pois ampliou minha visão das obras, dos autores e de
informações que levaram a leitura das mesmas a outro nível de
compreensão. (Ana Paula Milani Bertossi, 44 anos, coordenadora
pedagógica da E. M. Dr. Joaquim Vicente de Castro).
Essa formação sem dúvidas foi uma das mais gratificantes e
prazerosas que já participei. Contribui muito com minha formação
profissional e pessoal. Uma frase me marcou muito de nossas
discussões sobre a formação leitora “Você só oferece o que você tem”,
frase essa que me foi dita logo no inicio do curso, fazendo-me refletir
muito sobre o que eu tinha para oferecer aos meus alunos? Quanto a
repertorio literário e contexto de literatura e fruição? Sou uma boa
estimuladora e formadora de leitores? A resposta foi imediata, não! Na
ocasião do inicio do curso e ao longo dele crescia mais e mais dentro
de mim a necessidade de ter mais para oferecer mais, uma busca
incessante que acredito, não vai nunca mais cessar. Sou grata a
oportunidade e principalmente a mediação da formadora. (Jéssica
Graziele Valeriana Vilme, 30 anos, professora do 1° ano da E.M Vilma
Rodrigues Romero).
O Clube de Leitura é um projeto que me enche os olhos. Além de
termos um repertório literário escolhido a dedo e de alto nível, podemos
discutir e trocar com os profissionais da área. Cada livro teve sua
especificidade, não consigo dizer qual deles foi o mais importante,
porque como já disse, o repertório foi simplesmente maravilhoso! O
Clube é uma oportunidade onde nós podemos nos aprimorar enquanto
leitores mediadores e ampliar nosso repertório. (Cleide Cyoia, 50 anos,
professora regente da biblioteca, E.M Suely Ideriha).
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Todos os livros me proporcionaram momentos de descontração e até
medo, ter participado desse curso aos meus olhos foi muito além,
estivemos envolvidos com a leitura durante todos esses meses e o
melhor de tudo foi que todos à minha volta também foram atingidos
com algumas “ferpas”.
[...]
Esse curso Contribuiu muito para a formação pessoal de cada um,
inclusive eu, algumas professoras puderam descobrir um novo olhar
para cada história lida, aprenderam ir além, fazer mediações, caso
contrário muitas não teriam a oportunidade de estar em contato com
obras tão belíssimas, ampliou o vocabulário e despertou o gosto pela
leitura. (Sonia Maria Pedroso, 50 anos, professora regente de
biblioteca da E.M Geny Ferreira).

Conclusão
Com base nas experiências propiciadas pelo Clube de Leitura, é
possível afirmar que a formação continuada de professores pode gerar muitos
benefícios à formação leitora de todos os envolvidos, tanto de professores como
dos alunos.
A formação leitora não acontece da noite para o dia. É um processo
complexo, que exige empenho de todas as partes envolvidas. É um exercício de
experimentação diária. O professor é que alimenta seus alunos através de boas
histórias, de boas indicações e de mediações que dê voz aos alunos., mas para
que isso aconteça, o professor precisa estar abastecido de literatura.
Desse modo, evidencia-se que o Clube de Leitura é um espaço
privilegiado, que favorece a formação crítica do professor leitor, e a importância
da continuidade do projeto como aprimoramento do trabalho do professor
mediador de leitura.
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CONTRIBUIÇÃO DA LITERATURA INFANTIL NO MOMENTO DO
DESFRALDE
Silvia de Amorim
Resumo
O presente texto tem como objetivo (com)partilhar um relato de
experiência proporcionada no Núcleo de Educação Infantil Municipal (NEIM)
Clair Gruber de Souza, que pertence a rede municipal de educação da cidade
de Florianópolis e se localiza no bairro de Canasvieira. A proposta foi
primeiramente realizada com a Turma dos Escaladores169, que era um coletivo
de crianças com idades entre 1 a 2 anos. Algumas crianças estavam iniciando a
demonstração de seu desconforto com a utilização de fraldas. As professoras
encontraram na literatura infantil uma maneira de estar apresentando esta opção
as crianças e que fosse algo prazeroso. As literaturas escolhidas foram: O que
tem dentro da sua fralda? Escrita por Guido Van Genechten e publicada pela
editora Brink Book. E a história Cadê o meu penico? Escrita por Mij Kelly e
ilustrada por Mary McQuillan e publicada pela editora Companhia das Letrinhas.
Junto com as histórias as professores trouxeram os elementos principais de cada
uma destas histórias transformando o processo mais lúdico. Sendo que, os
elementos, que eram o ratinho de borracha com fralda e um penico passou a
fazer parte do contexto das brincadeiras das crianças na turma. E quando
começaram a ser chamadas a utilizar os banheiros traziam recortes das histórias
em seus comentários.

169 A unidade educativa tem como prática pedagógica possibilitar a escolha de um
nome para o grupo. Neste caso específico, era um coletivo de crianças com idades entre
um a dois anos que tinham como característica principal o desejo de estar escalando.
Portanto, as professoras optaram em utilizar esta informação para compor o nome do
grupo.
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Palavras-Chave: Ampliação de Repertório Cultural; Desfralde; Literatura Infantil;
Cuidar-Educar;
O comecinho da pequena mistura
Na vida de um bebê existem várias fases que vêm carregadas de
expectativas do adulto e uma delas seria o momento do desfralde. Os
sentimentos envolvidos podem se de cunho financeiro, o desejo pelos familiares
de que esse bebê cresça logo ou a negação dessa fase por terem como desejo
que essa criança permaneça bebê eternamente.
A coerência pode ser mais difícil se os pais forem de uma cultura que
acredita que as crianças precisam ser treinadas para ir ao banheiro
já no primeiro ano de vida. Apesar de a equipe talvez não estar
disposta a “pegar” as crianças e colocá-las em um penico quando
ainda têm pouca idade, é importante que se respeite uma visão
diferente. (GONZALEZ-MENA; EYER, 2014, p.58)

O olhar atento recai sobre as ações de famílias e alguns educadores que
não levam em consideração o conceito de criança como é apresentada no
DCNEI (2010), com a seguinte compreensão:
Sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas
cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva,
brinca, imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta,
narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade,
produzindo cultura. (BRASIL, 2010, p.12)

Esse conceito norteia todas as ações pedagógicas realizadas dentro da
unidade educativa e fundamentadas através dos documentos construídos e
socializados com as famílias nas reuniões pedagógicas este conceito sempre
estará abordado de uma forma direta e indireta.
Portanto, no espaço da Educação Infantil, temos como clara compreensão
que o ato de Educar está diretamente ligado ao Cuidar, se tornando ações “[...]
indissociáveis

e

complementares

no

cotidiano

da

Educação

Infantil.”

(GUIMARÃES, 2010, p.34)
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Desta maneira, o cuidado se torna dentro de um espaço educativo uma
ação pedagógica. Considerando “o cuidado como atenção e escuta da criança
[...].” (GUIMARÃES, 2010, p.34) Assim, a ação do desfralde é uma ação
pedagógica que deverá ser pensada pelo professor. Entretanto, um cuidado que
envolve a demonstração de carinho e atenção para com o outro. Proporcionando
a esta criança bem pequena a oportunidade de se autoconhecer.
Os professores
Quando escutam, observam, dão visibilidade ou dialogam com os
movimentos das crianças (especialmente quando as crianças não se
expressam verbalmente), os educadores indicam que seus gestos e
expressões têm um valor. Não dirigir as crianças, mas incentivá-las a
dirigirem-se, desenvolvendo autonomia, escolha e iniciativa é uma
forma de cuidarem do cuidado da criança sobre si, desenvolver uma
atenção da criança sobre si. (GUIMARÃES, 2010, p.35)

Os questionamentos das professoras vieram sobre como colocar na
prática essa teoria. Como e quais ações poderiam contribuir para este ato
pedagógico? A partir destes questionamentos as professoras retomaram alguns
conceitos e um deles envolvia a importância da Literatura Infantil no processo do
desenvolvimento infantil. Sendo que, “por meio dos livros, as crianças entram
em contato com uma representação do mundo construída por meio das imagens
e das palavras, que definem conjuntamente seus significados e valores.”
(FORTUNATI, 2009, p.177)
A partir disto, foi pensada em uma ação pedagógica que envolve a
literatura infantil para que fossem apresentadas as crianças uma nova
possibilidade de experiência, caso fosse de interesse de cada criança
respeitando a sua individualidade e a considerando, como nos fala Sarmento
(2008) as crianças são atores sociais que (re)produzem cultura.
Algumas palavras sobre a mistura
O que tem dentro da sua fralda? Esta é a pergunta que norteia toda ação
do Ratinho, personagem principal da história e a demonstração da curiosidade
do Ratinho perante as fraldas dos animais amigos. A descoberta do Ratinho se
refere aos diferentes tipos de cocô dos seus amigos animais e a surpresa que o
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Ratinho apresenta ao dizer que sua fralda está limpa e que utiliza um objeto
chamado penico. Assim, um convite para todos os animais ao final da história
em experimentar a utilização do penico.
Foi a partir desta história que começamos a amadurecer com as crianças
a ideia do desfralde. Principalmente, o ato de olhar para o seu corpo e começar
a perceber os sinais enviados por eles e a distinguir o que se tinha dentro da
fralda era xixi ou cocô.
No momento da história a professora levava o livro e um ratinho de
borracha com um pedaço de malha enrolada entre as pernas e barriga dele
imitando uma fralda. Este ratinho durante a história era utilizado para encenar as
falas do personagem central. Posteriormente, o ratinho passou a estar presente
no contexto dos brinquedos da Turma dos Escaladores. O ato de se descobrir
começou a estar em evidência, sendo que, alguns começaram a perceber o que
tinha na fralda ou sentindo a vontade. Reconhecendo o que seria e procurando
as professoras para informar.
Outra história utilizada neste momento foi Cadê o meu penico? Uma
história que traz como elemento principal o penico e a Hortênsia como
personagem principal. Que tinha a necessidade de utilizá-lo e ao procurar não o
encontrava. Ela saia por meio da fazenda à procura dele e começa a perguntar
sobre o penico vermelho para os animais. Os animais não sabiam o nome
daquele objeto que tinham encontrado pela fazenda e diziam a Hortênsia que
não sabiam de nada. Mas, quando Hortênsia se distanciava o penico começava
a ser socializado entre os animais que achavam aquele objeto um invento genial.
Quando chegasse ao final da história a Hortênsia, por não ter encontrado o
penico resolve fazer as suas necessidades no terreiro da fazenda e os animais
começam a falar:
- “Não!”
- “Hortênsia, pare com isso!”
- “Mas que falta de educação”
E a ovelha corre até a Hortênsia e fala:
- “ Temos aqui um belo invento, pode usar, não perca tempo!”
- “ E lembre-se do seguinte: não suje a roupa, não emporcalhe o terreiro,
se quiser fazer cocô, use o pote- cocozeiro.”
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Com a história a professora apresentou o “pote-cocozeiro”, popularmente
conhecido como penico pelos seres humanos. Ele foi também adotado pelas
crianças como um elemento das brincadeiras diárias. Muitas vezes observamos
as crianças sentadas nele, experimentando esta sensação. Era um local utilizado
como um banco e ao sentar-se nele ficavam observando os amigos brincarem,
as professoras e tudo que acontecia naquele espaço com conforto.
O penico foi inserido nas brincadeiras de faz-de-conta organizadas pelas
crianças, em que, os “bebês”, assim como o ratinho, tiveram a oportunidade de
experimentar o uso do penico. Isso proporcionou as crianças que executassem
as relações entre as histórias. Trazendo para o faz-de-conta personagens novos
que utilizavam o “pote-cocozeiro”, como bonecos, outros animais de brinquedo
que tínhamos em sala.
O resultado da grande belezura
Durante a execução das propostas descritas acima percebemos o
despertar do interesse para estas experiências gradativamente. Reafirmando
que “quando as crianças convivem com outras nas instituições de assistência
infantil, elas com freqüência começam a usar o banheiro quando tem idade o
suficiente para imitar as crianças eu elas percebem que não usam fraldas.”
(GONZALEZ-MANE; EYER, 2014, p.57)
Portanto, as professoras foram respeitando o tempo e o desejo de cada
criança. Considerando que
O treinamento da ida ao banheiro é bem diferente do aprendizado da
ia ao banheiro ou da abordagem do controle do esfíncter. Não
explicaremos aqui, mas queremos deixar claro que essas diferenças
existem (KAHWATY, 2006). Nós aconselhamos os cuidadores a
respeitar a diversidade de percepções, tempos e estilos de ir ao
banheiro. (GONZALEZ-MANE; EYER, 2014, p.58).

Transformando esse momento em algo agradável e prazeroso para as
crianças. Levando em consideração e Respeitando os desejos e opiniões delas.
Com esta ação conseguimos sutilmente desfraldar quatorze crianças da Turma
de Escaladores. As que continuaram com fraldas, que foram seis crianças,
deixaram transparecer que não estavam preparadas ou não desejavam
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participar naquele momento do desfralde. Estes sinais eram percebidos com a
negação ao convite de ida ao banheiro, falta de interesse pelas propostas e ao
serem questionado sobre o desfralde a resposta não era claramente
pronunciada.
A Literatura Infantil teve um papel importante neste processo e contribuiu
muito para esta descoberta, o despertar para o interesse sobre esta temática.
Abordando de uma maneira clara e brincante este assunto tão complexo do
cotidiano infantil.
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CRIAÇÃO DE NARRATIVAS EM LIBRAS PARA ALUNOS SURDOS NO
ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
Francisca Aldenisa Peixoto da Silva
(Discente do Curso de Letras Libras - UFSC)
Marina Teles de Oliveira
(Discente do Curso de Letras Libras - UFSC)
Rachel Sutton-Spence
(Docente do Curso de Letras Libras - UFSC)
Resumo
O objetivo do projeto de extensão é criar alguns materiais didáticos para
alunos surdos no ensino infantil e fundamental que são baseados nas normas
de literatura surda. A literatura surda usa elementos como mesmas
configurações da mão, classificadores e elementos não manuais. Pode usar
incorporação para mostrar o comportamento de humanos, animais, plantas e
objetos inanimados (SUTTON-SPENCE; KANEKO, 2016). Trazer a literatura
surda para os alunos surdos nas salas de aula bilíngues (STROBEL, 2008) como
parte de seu desenvolvimento em L1, proporciona uma melhora nas habilidades
linguísticas e faz parte do desenvolvimento de uma identidade social, linguística
e pessoal de todos os surdos. Porém, faltam histórias de origem surda para os
mais jovens. Precisamos criar recursos adequados para às crianças surdas e
professores. Assim, o projeto tende a desenvolver ações para estimular as
habilidades linguísticas. O livro usado como base “Have you Ever Seen...?”, de
Smith e Jakobowitz na Língua de Sinais Americana começa dos princípios de
rima e brincadeiras com configuração de mão para crianças surdas, ele mescla
imagens fortemente atraentes, rimas e informações culturais, com imagens e
humor (criada da trivialidade), estimulando a imaginação. Adaptamos esses
exemplos para Libras. Criamos cinco histórias didáticas para crianças surdas
dos níveis de educação infantil e fundamental, baseadas nas normas de
literatura surda. São jogos linguísticos com a mesma configuração de mão, por
exemplo, "Uma formiga que se vestia como Índio”, “Uma banana que faz
churrasco” “Um morcego no ônibus”, “Um macaco tocando música”, “A vaca que
usa salto alto.” Cada narrativa tem uma imagem que mostra o exemplo sinalizado
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– o animal, a ação e os sinais. Os desafios são para criar narrativas curtas e
engraçadas adequadas para alunos com pouca experiência de literatura em
Libras. Escolhemos sinais padronizados que combinados com as ilustrações
possam atrair a atenção dos alunos do ensino fundamental.
Palavras-chave: Libras; Literatura Surda infantil; Materiais didáticos.
Abstract
The aim of this community outreach project is to create teaching materials
for deaf and elementary school students that are based on the norms of deaf
literature. Deaf literature draws on elements such as signs with shared
handshapes, classifiers, and nonmanual elements. It can use incorporation (or
constructed action) to show the behavior of humans, animals, plants and
inanimate objects (SUTTON-SPENCE; KANEKO, 2016). Bringing deaf literature
to deaf students in bilingual classrooms (STROBEL, 2008) as part of their L1
development is important for their language skills and is part of the development
of a social, linguistic and personal identity for all deaf people. However, there is
a lack of stories of deaf origin for younger people. We need to create suitable
resources for deaf children and teachers, and this project is part of the attempt to
stimulate language skills. Smith and Jakobowitz's book “Have you Ever Seen ...?”
in American Sign Language starts from the principles of rhyme and handshape
play for deaf children. It blends attractive images, rhymes and cultural
information, with pictures and humor (based on nonsense), stimulating the
imagination. We adapted these examples to Libras. We created five educational
stories for elementary-level deaf children and those in early childhood education,
based on deaf literature norms. These are language games using the same
handshape, for example, "An ant who dressed like an Indian", "A banana’s
barbecue " "A bat on the bus", "A monkey playing music", "A cow in high heels”.
Each narrative has a picture that shows the selected example - the animal, the
action and the signs. The challenges are to create short and funny narratives
suitable for students with little experience of Libras literature. We chose
standardized signs and combined them with the illustrations to attract the
attention of elementary students.
Keywords: Libras; Deaf Children's Literature; Teaching materials.
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Introdução
Literatura surda em Libras centra-se na linguagem estética visual. É a
língua artística criada e apresentada pelos surdos. O conteúdo mostra a cultura
e a forma mostra a língua surda. A literatura surda tem as origens na língua
cotidiana, mas mudou e se destaca por ser “diferente”. Mescla poemas,
narrativas, teatro e piadas. A literatura surda conta com elementos tais como, o
uso especial de espaço e simetria, mesmas configurações da mão, perspectivas
múltiplas, incorporação para mostrar o comportamento de humanos, animais,
plantas e objetos inanimados, classificadores e outros elementos não manuais.
Precisamos trazer a cultura surda e a literatura surda para as salas de
aula bilíngues (STROBEL, 2008; SANTOS ET AL, 2011; MOURÃO, 2011). É
importante pedir opiniões dos professores surdos na literatura sinalizada (ROSA;
KLEIN, 2011). A Pedagogia Visual é um elemento importante da educação
(CAMPELLO, 2007) e a literatura e poesia sinalizada mostra a língua de sinais
na sua forma mais criativa e visual. As crianças devem aprender sobre a
literatura em língua de sinais como parte de seu desenvolvimento em L1, porque
ela melhora as habilidades linguísticas e faz parte do desenvolvimento de uma
identidade social, linguística e pessoal de todos os surdos. Estudo da poesia e
literatura em Libras como uma forma de arte linguística desenvolve a consciência
e o amor pela língua e ajuda a compreensão de palavras, sinalizadas e/ou
escritas.

Quando os alunos entendem a forma de arte, eles podem criar a

língua, por prazer, explorando e desenvolvendo sua língua e testando seus
limites.
Os adultos precisam chamar a atenção dos alunos para a linguagem da
literatura (SUTTON-SPENCE; RAMSEY, 2010) e as crianças podem copiá-la
diretamente ou adaptá-la. Os adultos podem então, incentivar as crianças a
criarem seus próprios poemas, de forma individual ou coletivamente. Ademais,
é divertido, e a diversão é importante na sala de aula e na aprendizagem dos
jovens. Para fazer isso, precisamos criar recursos adequados às crianças surdas
no ensino infantil e fundamental para incluir numa antologia de Literatura em
Libras. Isso pode ser feito como parte de pesquisas sobre a literatura em Libras.
Com esses recursos, podemos incentivar professores a aprender sobre literatura
em Libras e entusiasmar crianças para aprender e desenvolver.
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Nesse trabalho, tomamos como paradigma o livro de Smith e Jakobowitz
(2006) que começa dos princípios de rima e brincadeiras com configuração de
mão para crianças surdas. Segue bem as demandas de literatura surda para os
infantes e até os alunos de fundamental I, o livro acompanha um vídeo. A
produção mescla rimas e informações culturais, com imagens e humor (criada
da trivialidade), estimulando a imaginação. São conceitos que podemos usar
para criar materiais para os jovens.
O estudo evidenciou a faltam de brincadeiras parecidas a essas,
baseadas nos parâmetros de Libras. Enfatizamos que existem diversos materiais
em Libras de boa qualidade baseadas nas publicações impressas de literatura
da comunidade ouvinte, que podem ser traduções literárias ou adaptações
culturais, mas não seguem as normas literárias surdas em relação à língua ou
ao conteúdo.
Materiais e métodos
O grupo de trabalho teve início a partir de uma seleção realizada no
ambiente virtual moodle nos três polos (Fortaleza, Manaus e Ribeirão das
Neves) do curso de Letras-Libras EaD/UFSC, a professora da disciplina de
Literatura Surda Rachel Sutton-Spence, disponibilizou um fórum com critério
para selecionar bolsistas voluntários para fazerem parte do projeto. Cada
discente, tinha que escolher uma modalidade (Produção ou ilustração) e enviar
um arquivo com o material referente a área escolhida. As reuniões são realizadas
semanalmente e as bolsistas têm duas horas de dedicação ao projeto de
extensão. Debatemos muito sobre a melhor forma de criar uma história com uma
única configuração de mão.
Durante as discussões, o grupo decidiu usar o livro “You Have Ever
Seen?”, de Smith e Jacobowitz (2006) como modelo para nossos materiais. Ele
é descrito como retratando “extravagantes, animadas rimas de 44-ASL com
vinhetas culturais, excelente para todas as idades e estilos de vida ... [usando]
perguntas sem sentido com ilustrações humorísticas para transmitir rimas de
handshape ASL.” O conceito é relacionar dois familiares sinais com a mesma
forma de mão (um substantivo e um verbo) de uma forma que seria inesperada,
criando uma incongruência que agrada às crianças. Por exemplo, ele pergunta
“Você já viu?”: Um sorvete em uma motocicleta; um desenho de cavalo; ou patos
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em fraldas (em ASL, cada um desses pares usa a mesma configuração de mão
para os sinais). Nós escolhemos cinco pares que mostram a cultura surda e a
cultura brasileira. Cada personagem nas histórias é surdo. O morcego e a vaca
usam língua de sinais, o macaco toca os instrumentos musicais, mas, acha que
eles não funcionam, sua reação e descarta os apetrechos por não ouvir nada.
Consequentemente, o protótipo do material didático foi elaborado de
acordo com cada especificidade, pensado nas normas da literatura surda e
criado por surdos para surdos. Cada vídeo, foi produzido respeitando a
identidade surda. A temática da literatura surda é muito importante por fazer
parte da cultura surda. (ALBA; STUMPF, 2017) relatam que a maneira do surdo
interpretar o mundo pela experiencias visual e um exemplo de cultura surda.
Diante disso, tentamos sempre manter os elementos de humor nas narrativas.
Usamos a palhaçada - por exemplo, a vaca de salto alto caiu cada vez que ela
ficava distraída pelo avião ou conversar no celular.

Referimos ao corpo e

elementos levemente considerados tabus, que as crianças acham engraçadas.
Por exemplo, a formiga fica envergonhada quando percebe que ela está nua e o
macaco percebeu um mau cheiro nas mãos depois de coçar sob as axilas.
Também focamos muito nas coisas absurdas, como o morcego dando um “oi”
aos passageiros no ônibus, para deixá-los apavorados.
Assim, as ilustrações apresentam a configuração de mão e personagens
surdos, deste modo, as crianças surdas podem se identificar e o aprendizado
será mais amplo e divertido. Além da pesquisa bibliográfica de autores da área
de literatura surda, o grupo de trabalho deve contato com software (Final Cut Pro
e o CorelDraw X7- versão teste) para edição dos vídeos e ilustração.
Resultado e discussão
Durante muito tempo, os surdos foram descritos pelo viés do ouvido
“anormal”, privados de narrarem suas histórias como um grupo cultural com
experiências visuais (KARNOPP, 2013). Impedidos de expressar sua identidade
surda. Segundo (QUADROS e SUTTON-SPENCE, 2006) o surdo ao expressar
sua arte através da poesia, eles estão produzindo “raízes surdas”. O conceito de
Deafhood (LADD, 2003), apresenta o orgulho de ser surdo. Na íntegra, essa
definição demonstra a fragilidade das escolas de não possuírem material
didático que valorizem essa identidade surda.
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A educação de surdos no Brasil tem uma grande escassez de material
produzido pelos surdos para os surdos. Diante dessa necessidade, o grupo de
pesquisa do Letras-Libras EaD/UFSC, organizou um protótipo de materiais
didáticos para ser trabalhado com crianças surdas dos níveis de educação
infantil e juvenil, baseados nas normas de literatura surda. Os melhores desses
materiais, vai incluir na antologia de literatura surda que faz parte do projeto
Documentação de Libras.
A gravação e edição dos poemas foram partes importantes do processo.
A contadora das narrativas, autora-atriz surda, não teve acesso ao um estúdio,
que impediu consideravelmente de fazer o trabalho. Gravar em casa não deu
certo. Sem acesso à uma boa câmera, boa iluminação e um operador de câmera
competente e experiente, a gravação foi uma experiência desgastante e criou
vídeos de alta qualidade na sinalização, mas de baixa qualidade técnica.
Imagem 1 - Macaco surdo fazendo música

Fonte: Arquivo pessoal

O grupo de trabalho resolver tomar uma medida para sanar o problema,
a autora-atriz viajou para Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC, onde
dispõe de um estúdio com fundo azul, equipamentos e profissionais. Diante
dessa ação, permitiu alcançar o objetivo de gravar a versão mais interessante e
atraente, embora poderia ter sido menos “perfeito” de uma outra versão.
Imagem 2 - Macaco surdo fazendo música
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Fonte: Arquivo pessoal

Durante dois dias, gravamos as cinco histórias. Foi uma experiência muito
cansativa para a autora-atriz, mas foi necessário gravar todas as histórias
durante o tempo disponível. No primeiro dia, gravamos com uma equipe
dedicada de quatro pessoas. O operador da câmera se dedicou totalmente à
qualidade da filmagem: o foco, a iluminação e o enquadramento. Mais três
membros da equipe assistiram e cada um com responsabilidade de
monitoramento diferente: um na expressão facial e nos olhos, um nos sinais
manuais especialmente nas configurações de mão (que são o fundamento das
histórias), e o último no uso de espaço coerente.
Imagem 3 - A vaca surda de salto alto

Imagem 4 - Um morcego surdo no busão

Fonte: Arquivo pessoal

No final, assistimos as versões gravadas e selecionamos as versões que
achamos adequadas. Quando estávamos com dúvida entre duas versões,
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sempre escolhemos a versão com mais energia. Três deram certo, e regravamos
mais dois no dia seguinte.
Na ocasião, também gravamos um curto vídeo de dicas para professores
sobre como usar as histórias na sala de aula com um aluno surdo. As orientações
descreveram o objetivo de cada vídeo produzido e o que esperamos do
professor e dos alunos surdos. O mesmo incluiu trechos das histórias, fotos e
um exemplo de uma professora mostrando o vídeo para um aluno e brincando
com ele.
Imagem 5 - Guia para professores v3

Imagem 7 – Sugestões de atividade

Imagem 6 - Orientações para professores v3

Imagem 8 – Interação Professora/Aluno
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Fonte: Arquivo pessoal

Outro processo do projeto foi a criação da ilustração de cada personagem,
o grupo já tinha predefinido quais seriam os animais escolhidos para esse
primeiro momento. O desafio era deixar essa ilustração o mais atrativo possível
com o os recursos disponíveis. Todo o trabalho foi feito atendendo as normas da
literatura surda. Cada personagem tem sua origem/movimento baseado na
sinalização da contadora das narrativas, essa escolha permitiu uma continuidade
da história com a configuração de mão.
Imagem 9 – Layout do morcego

Imagem 10 – Origem/movimento
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Imagem 11 – Layout da formiga

Imagem 12 – Origem/movimento

Fonte: Arquivo pessoal

Após finalizada as duas etapas, começou a fase de edição que foi feita
dentro do Final Cut Pro, inserido o ultra key com as respectivas ilustrações.
Algumas imagens foram animadas para ficar mais atraente para as crianças. Por
exemplo, o ônibus passou na rua para chegar ao lado do morcego antes da
contadora sinalizar que o morcego entrou no ônibus. No final da história, a
imagem do morcego voa através da tela, impedindo até a leitura dos créditos
finais. Na história da vaca de salto alto, o rabo balança. No conto da banana
surda que faz churrasco, a imagem do churrasco aparece e desaparece como
um pensamento de forma bem conhecida nos gibis.
Imagem 13 – O churrasco da banana surda

Imagem 14 – Um morcego surdo no busão
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Fonte: Arquivo pessoal

O resultado da produção foi apresentado aos alunos dos três polos
(Fortaleza, Ribeirão das Neves e Manaus) na videoconferência do curso do
Letras-Libras EaD da UFSC, onde foi solicitado que fosse apresentado o material
nas instituições de educação básica e/ou associações de surdos para testar a
aceitação das histórias pelas crianças surdas.
Considerações
Ao criar materiais didáticos para trabalhar com surdos, é necessário
respeitar a experiência visual. Vale ressaltar que, o processo de aquisição da
língua de sinais requer o uso de recursos que valorizem a cultura e identidade
dessa comunidade. Infelizmente, é notório a falta de brincadeiras baseadas nos
parâmetros da Libras que estimulem esse letramento visual. Ressaltamos que
existem diversos materiais em Libras de boa qualidade baseadas nas
publicações impressas de literatura da comunidade ouvinte, que podem ser
traduções literárias ou adaptações culturais, mas não seguem as normas
literárias surdas em relação à língua ou ao conteúdo. Outro fato encontrado, é a
falta de material didático produzido por surdos para surdos dentro dos espaços
de escolarização. Precisamos criar recursos adequados para às crianças surdas
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no ensino infantil e fundamental para incluir numa antologia de Literatura em
Libras.
O material didático produzindo pelo grupo de pesquisa, procurou
estimular a imaginação dos surdos de maneira divertida, visto que a autora-atriz
fez uso de recursos bem visuais e cômicos em cada história, alinhado com as
ilustrações de cores vibrantes e fortes. A criança ao interagir com o material se
identifica, imagina e consegue entender a narração a partir da sua experiência
visual.
No âmbito acadêmico dos cursos de Letras-Libras, temos visto muitos
movimentos de criação e valorização das produções literárias surdas. Sendo que
esses trabalhos precisam chegar nas escolas de ensino infantil e fundamental,
temos que contribuir com a educação bilíngue dessas crianças, inserido desde
cedo a literatura surda nesses espaços. Ponderamos que, a literatura surda traz
para os alunos surdos uma melhora nas habilidades linguísticas, desenvolvendo
uma identidade social e pessoal. Ao criar histórias de origem surda, criamos
recursos didáticos adequados e de qualidade para os professores usarem em
suas aulas.
Enfatizamos que ainda não temos um resultado conclusivo, visto que o
projeto de extensão só finaliza no primeiro semestre de 2020, esperamos que
mais resultados positivos possam surgir desse trabalho e que os professores
surdos e ouvintes possam utilizar os vídeos para realmente estimularem a
compreensão abstrata, a imaginação e a identidade das crianças surda.
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DO AFETO PARA O CAFÉ: UM MOMENTO COM AS AVÓS
Silvia de Amorim
Resumo
O presente texto tem como objetivo (com)partilhar um relato de
experiência que aconteceu no Núcleo de Educação Infantil Municipal (NEIM)
Clair Gruber de Souza com crianças de idades entre um a dois anos que faziam
parte do coletivo Turma dos Escaladores170.Trazendo primeiramente para
reflexão,

os

princípios

éticos,

políticos

e

estéticos

(DCNEI,

2010)

complementado pelas contribuições dos autores Azevedo (2011), Debus (2006)
e Kaercher (2001) que partilham sobre a necessidade de construir o hábito de
interagir com a cultura. Portanto, ao analisar os contextos aos quais as crianças
estavam inseridas percebesse uma ligação forte com a figura das avós que
estavam muito presentes no cotidiano das crianças. Participando ativamente do
processo de constituição delas enquanto seres históricos, protagonista do
processo e (re) produtores de cultura como nos apresenta Sarmento (2008).
Portanto, o afeto demonstrado pela figura da avó se iniciou por um carinho
demonstrado a personagem de fantoche da Chapeuzinho Vermelho que
tínhamos em sala. Como era uma fase de aquisição da oralidade a palavra que
se evidenciava na brincadeira era a palavra Vovó. Assim, juntamos o carinho
demonstrado pelas avós para com os seus netos e a reciprocidade das crianças
para que trabalhássemos este sentimento lindo chamado de Afeto, Desta
maneira, utilizamos como base a história da Chapeuzinho Vermelho que era a
predileta naquele momento das crianças, e construímos junto com as crianças
um momento de interação entre as famílias, principalmente as avós. Este
momento ficou chamado de Café da Vovó, em que, as crianças contribuíram na

170 A unidade educativa tem como prática pedagógica possibilitar a escolha de um nome
para o grupo. Neste caso específico, era um coletivo de crianças com idades entre um a
dois anos que tinham como característica principal o desejo de estar escalando. Portanto,
as professoras optaram em utilizar esta informação para compor o nome do grupo.
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culinária ofertada e na confecção da lembrança entregue para as avós e
familiares deste momento. Trazendo para a realidade as questões pertinentes a
literatura e tudo que elas podem oferecer para ampliar de um olhar sensível para
com o outro.
Palavras-Chave: Ampliação de Repertório Cultural; Interações; Literatura
Infantil; Afeto; Família;
Pela estrada a fora
Definisse o ser humano por sua composição física ossos, pêlos e cabelos
como também pelas suas emoções, desejos e sentimentos. Normalmente todas
as ações passam despercebidas pelos profissionais de educação, devidos os
mesmos estarem acostumados a rotina do dia-a-dia; a mecânica do cotidiano.
As emoções estão ligadas ao desenvolvimento precoce da criança.
O que são e da onde vêm pode ser especial interesse para país e
cuidadores. A palavra emoção é originária de uma expressão latina
que significa ir embora, não incomodar ou exercitar alguém. As
emoções são reações afetivas a um evento, e elas já estão no
indivíduo, embora possam ser provocadas por um evento externo. A
palavra sentimento refere-se à sensação física ou à consciência de
um estado emocional. Ele também envolve a capacidade de reagir a
um estado emocional.
O ponto é: emoções e sentimentos são reais. Eles podem ser
instigados por algo externo (por exemplo, por outra pessoa), mas os
sentimentos em si pertencem à pessoa que os experimenta. Você
nunca deve menosprezar os sentimentos dos outros. Uma criança
pequena pode se sentir estressada por algo que você considere uma
bobagem. Mas o sentimento dela, assim como o seu, é real e deve
ser reconhecido e aceito. (GONZALEZ-MENA; EYER, 2014, p. 206)

Essa aceitação e percepção dos sentimentos e emoções ocorrem durante
o processo de desenvolvimento da criança. Ou seja, “Sentimentos e emoções
se desenvolvem e se transformam com o tempo.” (GONZALEZ-MENA; EYER,
2014, p.206) Mas, como isso vai ocorrendo? Acontece por meio das experiências
vivenciadas que proporcionam estimular, perceber os diferentes sentimentos,
emoções para situações distintas.
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Muitas vezes os adultos “querem dividir os sentimentos em duas
categorias: bons e maus. Contudo, todos os sentimentos são bons: eles
carregam energia, têm propósito e transmitem mensagens importantes para o
nosso senso de autodirecionamento.” (GONZALEZ-MENA; EYER, 2014, p.207)
Desta maneira, todos os sentimentos são bons, por promover a descoberta pela
criança das diferentes sensações promovidas por eles. Assim, para cada uma
dessas sensações existem reações, comportamentos específicos que os
acompanham nas diferentes situações vivenciadas.
Dentre os diferentes sentimentos iremos nos envolver com o Afeto. Para
começarmos a discussão sobre o Afeto buscamos o significado desta palavra no
dicionário, que apresenta da seguinte maneira: “sm 1 Sentimento de amizade e
carinho. 2 Afeição.” ( ROCHA, 2005, p.30) Ao analisar o significado, percebemos
que é um sentimento muito presente no cotidiano das unidades educativas
infantis. Por ser um local que possibilita a construção de inúmeras relações.
É nas relações estabelecidas dentro deste espaço, que este sentimento
surge fortemente. Através disso,
no movimento de construção de práticas e proposta com as crianças
de 0 a 3 anos, é importante atentar para a qualidade das relações no
cotidiano, relações das crianças entre si, delas com os adultos e
destes entre si. Trata-se desenvolver relações pautadas na escuta e
na observação ativa; por exemplo, observar o sentido das imitações
e ações das crianças, tendo em vista dialogar com elas; observar a
reação do olhar, os gestos comunicativos, com o propósito de
desenvolver reciprocidade, uma atitude responsiva. (GUIMARÃES,
2010, p.39)

A partir desta compreensão, que fica clara a função e importância do
adulto, principalmente do professor. Que deverá aprimorar estas habilidades
para que se construa no contexto educativo uma relação de respeito, levando
em consideração a criança como sujeito de direitos como apresenta Sarmento
(2008).
Acontecerá aos poucos uma construção diária dentro do cotidiano.
Portanto, o cotidiano será “entendido como espaço-tempo propício às relações
entre humanos, adultos e crianças” (NÖRNBERG, 2016, p.84) está diretamente
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ligado aos sentimentos, principalmente ao afeto. Que ficam explícitos nos
detalhes das ações que permeiam este contexto.
Isso tudo se inicia no período de inserção, com o ato de construção da
relação entre professores – criança – família. Construindo o primeiro laço afetivo
dentre a relação da criança com o espaço “desconhecido” da unidade educativa.
Considerando a participação não só dos pais, mas de membros da família, que
venham junto com as crianças participar
“na experiência da freqüência ao serviço educacional, estas
possibilidades também podem se alimentar de valores posteriores e
complementares, principalmente pelas novas possibilidades que se
derivam do fato de compartilhar a comparação das experiências
dentro do grupo de pais. (FORTUNATI, 2009, p.56)

É com esta perspectiva de participação, que a literatura infantil vem
contribuir. Proporcionando a ligação entre unidade educativa com as crianças,
suas famílias e a construção do afeto, do amadurecimento das crianças no
processo de percepção dos sentimentos e reações perante a história.
Entendendo que, é por meio da literatura infantil que se “ expressa o belo e o
humano por meio da palavra” (DEBUS, DOMINGUES, JULIANO, 2009, p.19)
Permitindo, neste caso por meio da história Chapeuzinho Vermelho, a
compreensão do sentimento de perigo, medo, alegria. Instigando o desejo das
crianças para com este enredo, pois “os livros só serão interessantes e
desafiadores se, de algum modo, puderem atender a essa forma de
compreender o mundo.” (KRAERCHER, 2001, p.84) Envolvendo a maneira
diversificada que a criança possui em relação ao ato de olhar para o mundo e as
especificidades do contexto ao qual está inserida.
Foi esta história que despertou o olhar, das crianças e professores, para
a participação ativa das avós dentro do cotidiano na Turma dos Escaladores. A
história ao ocupar o contexto do grupo possibilitou a construção de uma trajetória
de ações pedagógicas que culminou na construção do evento Café da Vovó de
enceramento.
Entretanto, todo o processo garantiu a execução de ações pautadas nos
seguintes princípios:
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Éticos: da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do
respeito ao bem comum, ao meio ambiente e às diferentes culturas,
identidades e singularidades.
Políticos: dos direitos de cidadania, do exercício da criticidade e do
respeito à ordem democrática.
Estéticos: da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da
liberdade de expressão nas diferentes manifestações artísticas e
culturais. (BRASIL, 2010, p.16)

A garantia destes princípios permitiu a construção de uma ação coletiva
que uniu o prazer pela leitura e a construção de uma relação mais intensa com
as famílias. Chegando a um ato que cominou na união entre o prazer da leitura
com a ligação da presença ativa das famílias, principalmente afetivamente.
Levar estes doces para a vovózinha
Muitas versões do clássico Chapeuzinho Vermelho permeiam o mundo
infantil, principalmente no espaço de educação infantil. São contempladas por
meio de ações pedagógicas como a leitura de livros, teatros, fantoches, vídeos
e música. A partir destas propostas pensamos em abordar a história dando o
foco para outra personagem da história, a Vovó. Usamos como base a relação
afetiva que as crianças demonstravam ter com as suas avós.
Essa relação com as avós na Turma dos Escaladores eram demonstrada
no contexto diário. Não sendo apenas um ato de levar ou buscar o neto(a), mas
para além destas ações. Passar a incluir um membro, que a princípio ficaria mais
distante das rotinas institucionais, entretanto está incluída nas ações familiares
como uma das pessoas responsáveis e preocupada com o desenvolvimento da
criança. Demonstrando preocupações e atuando como colaborador no processo
de desenvolvimento da criança.
Portanto, a figura da avó remetia ao coletivo da Turma dos Escaladores
os sentimentos de carinho, amor e principalmente afetividade. Isto começa a ser
notado e relacionado com a história quando as professoras planejam fazer em
sala um teatro da história, onde cada professora se caracterizou vestindo-se
como os personagens da história. Porém, as crianças ficaram assustadas com
o figurino do Lobo Mau, sendo necessário que as professoras encerrassem a
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proposta rapidamente. A partir desta proposta, percebemos um distanciamento
das crianças para com a história.
Portanto, as professoras mudaram o foco nos planejamentos e com o
passar dos dias as crianças voltaram a pedir os fantoches, que ficavam na sala
de referência e que correspondiam aos respectivos personagens desta
respectiva história. Nesta nova fase as crianças nos mostraram um novo olhar,
ao demonstrarem naquele momento um encantamento pelo personagem da
Vovó. Que até a tentativa da realização do teatro, este lugar era ocupado pelo
personagem do Lobo Mau.
As crianças traziam em sua oralidade, o processo de construção do ato
de pronunciar essa palavra de uma maneira que todos compreendessem a quem
estavam mencionando. Este registro fez parte da realização de observações a
partir de uma escuta atenta e a construção da documentação pedagógica, pois
A documentação pedagogia não é considerada aqui como uma mera
coleta de dados, realizada de maneira distante, objetiva e
descompromissada. Pelo contrário, ela é vista como uma observação
aguçada e uma escuta atenta, registrada através de uma variedade
de formas pelos educadores que estão contribuindo conscientemente
com a sua perspectiva pessoal. (GANDINI; GOLDHABER, 2002,
p.150)

A documentação pedagógica permitiu as professoras que conseguissem
perceber e interpretar essas informações como indicativo para o ato de
(re)planejar a proposta pedagógica. Com o foco na contemplação da
participação marcante de algumas avós nos cotidianos destas crianças.
Portanto, as professoras trouxeram novamente a história, mas agora apenas o
livro para os momentos de leituras e manuseio das crianças em sala.
O retorno dessa história teve como objetivo de voltar o olhar mais atento
ao personagem da vovó, ou seja, essa relação passou a ser o eixo norteador no
ato de pensar junto com as crianças a organização de um momento de interação
familiar voltado para as avós. Desta maneira, começamos a elaborar o Café da
Vovó, em que, o local definido para o acontecimento desta ação foi o parque da
unidade educativa.
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Neste lugar colocou-se uma mesa para ser servido o café que foi muito
bem decorada com toalhas nas cores vermelhas, com os fantoches
representando os personagens da história, flores naturais, os doces e frutas para
serem saboreados.
Construímos com as crianças as massas para a confecção dos doces,
que foram modelados com as formas no formato de casas e de lobos. Essa
proposta de organizar, preparar os doces deixou marcas significativas nas
crianças. Foram os que eles mais procuraram para degustar durante o evento.
Mesmo nos dias posteriores, ao qual, tínhamos nossos doces para saborear em
nosso café da manhã, a supervisora passou durante esta refeição e pediu para
saborear um doce. A criança, diante do pedido, ficou em silêncio e não
informando a ela se poderia pegar ou não. A atitude da criança foi interpretada
por ela e pelas professoras com uma negação. Tentando informar com aquela
atitude como algo que não agrava ele. Quando a supervisora saiu do refeitório,
ele chama a professora para entregar o doce pedindo para guardar ele junto com
os outros no pote. Reafirmando que aquele doce pertencia a ele e ao coletivo da
Turma dos Escaladores.
Essa proposta aconteceu em uma linda tarde sábado ensolarada, e as
crianças, avós e os outros familiares que vieram prestigiar foram recepcionadas
pelas professoras caracterizadas com vestimentas e maquiagem que remetiam
aos personagens da história. Após a recepção, tivemos então leitura da história
realizada pelo personagem Chapeuzinho Vermelho.
A escolha do ato de ler a história, ao invés de encenar ou contá-la, se fez
justamente para fortalecer o vínculo das crianças e familiares com o livro.
Demonstrando que a leitura pode ser prazerosa, um momento agradável em
família. Ao chegar ao final da história, foram todos convidados a se deliciarem
com o café preparado especialmente para as avós. Durante o café as avós e
familiares conversaram, brincaram com seu neto ou neta juntamente com os
amigos deles no espaço da unidade educativa. Uma grande novidade acontecia
nesta atitude planejada pelas professoras, pois quem tradicionalmente ocupa
este espaço diariamente são as crianças e professoras.
Quando chegamos ao final da nossa tarde, algumas crianças ao serem
convidadas a retornarem para as suas casas começaram a chorar. Esta atitude
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das crianças chamou a atenção dos professores e familiares, pois algumas
destas crianças choravam para ficar na unidade educativa.
No momento de despedida, foi entregue para as famílias um pacotinho
decorado com alguns doces confeccionados pela Turma dos Escaladores no
formato de casa e lobo, remetendo lembranças a este momento vivido e
principalmente a história que influenciou a construção destas ações
pedagógicas. Para as avós a lembrança desse momento foi um imã de geladeira
no formato da personagem Chapeuzinho Vermelha, sendo uma bonequinha feita
de gesso, pintada pelas crianças e com a tradicional capa vermelha.
Junto à mamãezinha dormirei contente
A palavra que resume a nossa vivencia descrita acima seria a alegria.
Sentimento que caminhou juntamente com as ações pedagógicas desenvolvidas
durante o processo de construção desta relação, ou melhor, desta afetividade.
Todos que participaram deste momento foram saíram sensibilizados e
modificados. Portanto, podemos afirmar que o Café da Vovó deixou marcas
afetivas tanto nas famílias, professores como nas crianças que estavam
envolvidas diretamente em todas as etapas e percursos deste processo.
A relação pais – professor ficou mais intensa, com a iniciativa de troca de
informações de cunho mais íntimo familiar, mas que interferia no dia-a-dia dentro
da unidade educativa. Construindo uma relação de afetividade e carinho entre
pais e professores e afetando o diretamente o coletivo que teve alterações em
algumas características da turma.
As crianças, que tinham certa dificuldade em estar se despedindo da sua
família para ficar na unidade educativa, passaram a ter maior confiabilidade,
segurança ao perceber uma maior afinidade e afetividade entre as professoras
e as famílias. Demonstrando desta forma um amadurecimento em sua relação
com este espaço a partir das ações de terceiros, em que, para as crianças são
consideradas muito especiais.
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EU, TU, ELES E ELAS E NOSSOS ENCANTAMENTOS POÉTICOS
Ana Lúcia Machado
(Prefeitura Municipal de Florianópolis)
Através da prática pedagógica que entende que a linguagem se dá e se
ressignifica a partir de interações, da história e em comunicação verbal concreta
(KRAMER, 2002), e onde os textos em geral, e os literários em especial, devem
ser trabalhados considerando a dimensão social neles envolvidas (PEDRALLI,
2016), o presente trabalho desenvolvido em uma escola da Rede Pública de
Florianópolis, a partir de eventos de letramento (CERUTTI-RIZZATI, 2015),
objetivou: Ampliar o repertório estético e o patrimônio cultural de alunos e alunas
de duas turmas de terceiros anos de modo que as crianças envolvidas pudessem
alargar a interação e fruição através de intervenções pautadas no gênero poema.
Para além deste objetivo, foi possível também potencializar imaginação e
criatividade das crianças (VIGOTSKI,2018) e majoração de seus patrimônios
culturais. Estratégias foram criadas e oportunizadas no sentido de tornar os
poemas “ludicamente” mais presentes nas vidas das crianças. A escolha pelo
gênero deu-se pelo fato de ser o poema um gênero que mesmo implicando
lirismo, reconstrução da realidade, emoção, ritmos, ludicidade e imaginação,
nem sempre está presente no cotidiano das nossas crianças, e, também, porque,
além do poema, na sua essencialidade fomentar através de sua composição,
estética e linguagem, inúmeras intersubjetividades, oportuniza também fruição e
deleite para além do espaço escolar. Sendo a escola o espaço por excelência
de ampliação dos letramentos de muitas de nossas crianças, criar possibilidade
de fruição poética para além de seu contexto, é também função de seus agentes.
Uma das intervenções, evento de letramento carregado de sentido e significado,
que mais afetou a todos, crianças da turma e comunidade escolar em geral, e
que evidenciou o alcance do objetivo, envolveu a produção de cartões poéticos
e suas postagens através de uma visita orientada à agência de correio do centro
de Florianópolis.
Palavras-chave: letramento, eventos de letramento, poemas, fruição.
Para início de conversa...
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A proposta que se apresenta, tem como foco o processo de ampliação da
imaginação e criatividade das crianças, bem como, majoração de seus
patrimônios culturais, a partir de um longo trabalho pautado na fruição do gênero
discursivo poesia.
O trabalho pedagógico buscou explorar a poesia desde a sua expressão
enquanto uma dimensão artístico-literária com a exploração de diferentes temas
e palavras, com os sentidos e o sentir-se em determinado contexto histórico de
produção, bem como com sua estética, estrutura e função social já que “é na
relação com o outro por meio da língua com vistas à apropriação de um objeto
da cultura presente na prática social que o sujeito se desenvolve” (PEDRALLI,
SILVA e COELHO, 2016, p.134). A proposta foi desenvolvida com crianças de
duas turmas de terceiros anos da rede Municipal de Florianópolis.
A Proposta Curricular da Rede de Florianópolis (2016) corrobora com a
ideia de que a alfabetização e o letramento desenvolvidos nos três primeiros
anos do Ensino Fundamental estão diretamente relacionados à promoção de
sentidos: “[...]possível alfabetizar crianças pequenas, desde que o ensino seja
organizado de forma que a leitura e a escrita se tornem necessárias a elas, que
ler e escrever tenham sentido, sejam relevantes à vida” (FLORIANÓPOLIS,
p.69).
Partimos, também, da premissa de que o contexto escolar, para além dos
conteúdos curriculares estabelecidos nos distintos programas, deve ampliar as
experiências das crianças com os mais variados instrumentos da cultura, e entre
eles, muito obstinadamente, com os textos literários. É de consenso no espaço
acadêmico que estes instrumentos têm enorme potencial para promover mais e
maiores possibilidades de alteridade, imaginação e criatividade. Como bem
assinala a perspectiva histórico-cultural:
[...] a atividade criadora da imaginação está relacionada diretamente
com a riqueza e a variedade de experiências acumulada pelo homem,
uma vez que a experiência é a matéria-prima a partir da qual se
elaboram as construções da fantasia. Quanto mais rica for a experiência
humana, mais abundante será o material para a imaginação.
(VIGOTSKI, 2014, p. 12)

Assim sendo, pautamos nossa prática na apropriação do saber de forma
contextualizada, crítica e criativa. Neste sentido, traçamos como objetivo para o
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trabalho que aqui segue: Ampliar o lastro literário, o repertório estético e o
patrimônio artístico-cultural de meninos e meninas, estudantes do terceiro ano
de uma escola da Rede Municipal de Florianópolis de modo que, a partir da
exploração de diferentes poemas, desenvolvessem autonomia de reflexão,
criação e atuação em diferentes contextos, bem como o gosto pela fruição de
textos poéticos entendendo-os como expressão humana de caráter estético que,
carregando consigo certo estilo e técnica, marca o homem no seu diálogo com
o seu tempo histórico, diálogo este, dialogicamente determinado por um passado
e pelo presente, mas que também lhe projeta para o futuro.
Assim sendo, é preciso salientar que nossa prática compartilha do
entendimento de que a relação das crianças com a cultura é eminentemente
dialógica já que:
[...] quando a criança adentra na cultura, não somente toma algo dela,
não somente assimila e se enriquece com o que está fora dela, mas que
a própria cultura reelabora em profundidade a composição natural de
sua conduta e dá uma orientação completamente nova a todo o curso
de seu desenvolvimento (VIGOTSKI, 1995, p. 305).

Ampliar as práticas discursivas das crianças só é possível mediante
atividades que lhes possibilitem autoria discursiva. E, para tanto, é
imprescindível que as crianças estejam cotidianamente envolvidas com
diferentes gêneros do discurso, em práticas dialógicas que as levem à
compreensão de que as práticas enunciativas se dão a partir de ricas e variadas
outras práticas e que se lançam ao futuro e serão reelaboradas/ reverberadas
por outras práticas, outros enunciados, outros discursos, já que a língua é algo
vivo, dinâmico e dialético, vinculado desde sempre aos contextos de ação dos
sujeitos, pois que: “A comunicação verbal sempre esteve ligada, como veremos,
à situação real da vida, às ações reais dos homens: laborais, rituais, lúdicas e
outras mais”. (VOLOCHÍNOV, 2013: 145)
Neste sentido, para além de alargar as possibilidades de fruição, de
prazer no jogo com as palavras, o contexto em que se insere esta proposta, pôde
também, ampliar as potencialidades discursivas das crianças, bem como sua
compreensão acerca do gênero trabalhado e suas relações com as nossas vidas
enquanto uma expressão da arte literária. Para além disso, é preciso não
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esquecer, que todo enunciado oferece um olhar sobre a sociedade, e a poesia
não seria diferente.
Eventos e processos de letramento no centro da prática...
Nas últimas décadas, muito tem se discutido e produzido referenciais
acerca dos processos iniciais de alfabetização e da perspectiva do letramento.
Neste sentido, os trabalhos de professoras e professores desenvolvidos nos
Anos Iniciais, tem articulado tanto a apropriação da tecnologia relativa ao SEA
(Sistema de Escrita Alfabética) quanto aos usos sociais dos diferentes gêneros
discursivos presentes em nossos contextos e, em especial, nos contextos
cotidianos das nossas crianças. Sendo assim, a ampliação de repertório
discursivo e empoderamento no sentido das produções orais e escritas têm sido
foco das práticas com a linguagem nos espaços de escolarização.
Aqui cabe ressaltar, como entendemos a relação entre alfabetização e
letramento nos anos iniciais: a entendemos como uma relação que não é nem
dicotomizada e nem tão pouco dissociada ou hierarquizadas, mas sim uma
relação que se dá de forma integrada:
[...] não perdemos de vista que educar para a escrita hoje implica
dominar o SEA, mas fazê-lo no mais amplo espectro dos usos sociais da
escrita, compreendendo a dimensão mais ampla da cultura escrita, com
todas as suas nuanças e matizes, no todo de nossos fazeres
educacionais. (CERUTTI-RIZZATTI, MARTINS, 2016, p. 149)

Enquanto profissionais dos processos iniciais de alfabetização e
letramento, levamos em conta tanto a importância da apropriação de
metodologias relativas à consolidação da apropriação da tecnologia da escrita e
da leitura, quanto à competência da leitura e escrita a partir de práticas
enunciativas sociais (SOARES, 2018).
Então, a proposta que ora se descreve neste artigo, organizou um fazer
pedagógico sobre diferentes textos e autores que se debruçam sobre a produção
de textos do gênero poesia na tentativa de ampliar o repertório das crianças ao
mesmo tempo produzir nelas emoções, sentimentos e busca por uma estética
das palavras descomprometida com os pragmatismos, utilitarismos e as lógicas
de produção enquanto verdades absolutas e inalteradas. Como bem assinala o
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autor: [...] nem os sentidos do passado, isto é, nascidos no diálogo do século
dos séculos passados, podem jamais ser estáveis [...]: eles sempre irão mudar
(renovando-se) no processo de desenvolvimento subsequente, futuro do
diálogo. [...] ( BAKHTIN, 2017, p. 410).
Os eventos de letramento, aqui defendidos a partir das discussões em
que “ a modalidade escrita é parte das relações intersubjetivas, desempenhando
nelas um papel específico [...] para as quais os alunos devem vivenciar
experiências outras que não lhe são dadas em sua inserção imediata”
(CERUTTI-RIZZATTI, 2015, p.259), oportunizaram às crianças, muitos
momentos de fruição literária que, certamente, extrapolaram o espaço escolar,
já que nossa intervenção esteve pautada, também, no entendimento de que:
Se, em certo sentido, existe uma contradição irremediável entre o ensino
da literatura da escola e a leitura que fazemos por conta própria, ao
menos cabe aos professores fazer com que os alunos tenham uma
maior familiaridade, que sintam mais confiança ao se aproximarem dos
textos escritos. Fazer com que sintam sua diversidade, sugerir-lhes a
ideia de que, entre todos esses textos escritos – de hoje ou de ontem,
daqui ou de outro lugar – haverá certamente alguns que dirão algo muito
particular a eles. (PETIT, 2008, p. 178)

Neste sentido, o trabalho foi sistematicamente organizado com enfoque
nas perspectivas do lúdico, da fruição, da arte, do simbólico, da magia, da ética
e de inúmeros horizontes que pudessem se abrir a cada uma das crianças
envolvidas.
E a poesia, o que nos traz a cada dia?
É usual entender que os gêneros mais poéticos estão presentes no
contexto infantil desde muito cedo a partir das cantigas, das parlendas e das
quadrinhas infantis. De fato, no contexto da educação infantil, esses textos estão
muito presentes. Entretanto, em se tratando das distintas realidades de nossas
crianças, para além das vivências nos espaços da educação infantil, na grande
maioria das famílias das camadas populares, esta realidade não se generaliza.
E, então, mais do que nunca cabe à escola oportunizar às crianças o contato
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com este gênero discursivo, na tentativa de oportunizar “um contato íntegro e
humanizador com a poesia em sala de aula” (PILATI, 2018: p. 24).
Não são poucos os autores que têm assinalado que no espaço escolar,
muitos profissionais não têm dado à devida atenção ao direito de nossas
crianças e jovens de poderem fruir de textos poéticos, como também não
entenderem o potencial simbólico, sensível, criativo, cognitivo e de ampliação
linguística deste gênero discursivo.
Enquanto se fala na fruição do texto, na necessidade em se relacionar
com a literatura de forma libertadora, a verdade é que pouca atenção
tem se dado aos componentes da literatura que a transformam em objeto
de prazer e, portanto, desejada pelos usuários. É difícil falar de prazer
para quem nunca o experimentou. No entanto, entendo que é mais difícil
ainda ensinar a encontrar o prazer no texto quando nós mesmos não nos
deparemos com este momento. (AMARILHA, 2002, p.25)

Quando refletimos acerca de propostas que no passado vinculavam o
trabalho do gênero poético com questões de ordem instrumental, utilitária ou
mesmo moralizante, podemos entender um pouco o porquê de alguns
professores e professoras serem resistentes à sua exploração no contexto
educacional, embora referenciais de longa data coloquem por terra esta
desculpa. Já em 1974, Coelho afirmava que o trabalho ligado aos gêneros
literários, ao longo dos últimos anos, sofreu muitas transformações no que se
refere às suas funções em sociedade. Para a autora, o fenômeno literário
apresenta algumas funções como: função lúdica, função pragmática, função
sintonizadora, função cognitiva, função catártica e função de elemento libertador
do “eu”. (p.31-32).
Hoje, ao primeiro olhar sobre obras literárias centradas na poesia
destinada às crianças, é possível identificar uma vasta produção de excelente
qualidade e bastante comprometida com princípios éticos, estéticos, lúdicos,
humanizadores enfim. Toda obra de Cecília Meireles, Vinícius de Moraes, Paulo
Leminsk, Ruth Rocha, e tantos outros que se debruçaram e se debruçam a
produzir poesias para crianças, é de uma riqueza e de um compromisso com a
formação estética, crítica, criativa e literária que não há como desvincular estas
produções do contexto de trabalho de professores e professoras. É claramente
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assertiva a afirmação de que a poesia contemporânea para crianças está
carregada tanto elementos lúdicos quanto de elementos estéticos que tão bem
favorecem o desejo por novos e mais variados poemas.
O que dizer do magistral “Leilão de Jardim” de Cecília Meireles? Ou do
tão criativo “ Você troca?” de Eva Furnari? E da sensibilidade presente na obra
“A caligrafia de Dona Sofia” de André Neves? E dos tão singulares “Classificados
poéticos” de Roseana Murray? E do delicioso trocadilho que transforma medo
em bolo em “Chapeuzinho Amarelo” de Chico Buarque? E do hilariante “Voa ou
não voa” de Marta Lagarta? E, então, do tão encantamento nutritivo de “Pomar
de palavras” de Alcides Buss e do, sempre atual, “Poemas para brincar” de José
Paulo Paes?
São muitos os autores e ilustradores que, sensíveis ao universo infantil,
têm oportunizado às nossas crianças, belíssimos contatos com suas produções.
A partir de inúmeras iniciativas comprometidas com o incremento das bibliotecas
escolares como, por exemplo o Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE)
criado em 1997 e bastante potencializado até 2015, inúmeros poetas e poetisas
se encontram presentes no universo das nossas escolas através desta política
pública que, entre outras questões, tem como objetivo, “promover o acesso à
cultura e o incentivo à leitura nos alunos e professores por meio da distribuição
de acervos de obras de literatura, de pesquisa e de referência.”(BRASIL, 2019).
Mas o que é a poesia? Que gênero literário é este que atrai tanto pelo
ritmo como pela escolha de palavras, de rimas, de aliterações? Para Coelho
(1974) a poesia seria a “essência” da literatura já que: “Literatura –É a cúpula
das artes: produz a emoção e a beleza através das palavras (p. 22).
Já, para Lamartine (1987), a poesia é
[...]a encarnação do que o homem tem de mais íntimo no seu coração e
de mais divino em seu pensamento, do que a natureza visível tem de
mais magnífico nas imagens e mais melodioso nos sons! É a um tempo
sentimento e sensação, espírito e matéria; eis porque é a língua
completa, a língua por excelência, que o homem capta pela humanidade
inteira, ideia para o espírito, sentimento para a alma, imagem para a
imaginação e música para o ouvido. ( p. 125).
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Logo em sendo uma linguagem artística carregada de emoção, metáforas,
simbolismos, histórias, contexto e forma de representar “o mundo lá fora e o
mundo cá dentro”, é imprescindível que o espaço escolar oportunize às nossas
crianças o maior número possível de contato com este gênero. Como bem nos
assinala Pilati (2018) “o poema comunica o mundo, representa-o em suas
dinâmicas e relações, reporta-o, ao reformulá-lo, a um outro nível de
compreensão”(p.28).
Para além do sentido de ampliar os repertórios e alargar as diferentes
formas de produzir enunciados e representar o mundo, há ainda a “encantadora”
possibilidade de se constituir enquanto um poeta que, brincando com
vocabulários diversos, simbolismos, rimas, ritmos e estilos, desenvolve a autoria
e empoderamento enunciativo.
E éramos nós peraltas cultivadores de poesias...
É preciso situar os sujeitos envolvidos nesta prática desenvolvida ao longo
do ano de 2016. Foram ao todo 60 crianças de uma escola, como já foi dito, da
Rede Municipal de Florianópolis, organizadas em duas turmas de terceiros anos.
Crianças que na sua maioria se encontravam na faixa etária de oito anos. Muitas
destas crianças, filhos e filhas de trabalhadores assalariados. Alguns desses
trabalhadores sequer concluíram a Educação Básica, outros com ensino médio
concluído. Entretanto, havia também, entre os pais e mães, professores, alunos
e alunas do ensino superior e profissionais liberais.
No cotidiano da vida familiar há crianças que desfrutam de alguma
literatura destinada ao público infantil, mas na sua grande maioria, as obras que
aparecem em suas casas, provém da biblioteca escolar e, ao que tudo indica,
parecem ser bastante apreciadas pelas famílias que, na sua imensa maioria, têm
bastante cuidado com os livros que são tomados através do empréstimo
semanal da biblioteca escolar.
Entretanto, o texto poético nem sempre se colocava como importante
nestes contextos. Em determinado momento de nossa intervenção pedagógica,
quando solicitamos que trouxessem para compartilhar no espaço escolar livros
de suas casas que apresentassem poemas, apenas uma aluna trouxe um livro
sobre “Pão por Deus”, a obra “É tempo de pão por Deus”, de Eliane de Debus
publicado pela Copiart em 2013.
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Nesta escola da Rede de Florianópolis, algumas das práticas leitoras
desenvolvidas na biblioteca escolar ocorrem de maneira sistemática e
semanalmente. Quando das visitas à biblioteca para empréstimos semanais,
começamos a perceber que as crianças tinham pouca relação e afinidade com
as obras poéticas. Em geral, optavam por ler ou fazer empréstimos de pequenos
contos, ou mesmo de obras mais densas, muito embora o acervo fosse
largamente diversificado e a presença do gênero poesia se desse de maneira
até bastante vasta.
Iniciamos, então nossa intervenção oportunizando variados eventos de
letramento sobre o gênero em foco. Todos os dias enquanto mediávamos os
momentos de leitura de fruição, trazíamos a leitura de obras poéticas. Criávamos
toda uma expectativa acerca da obra e evidenciávamos às crianças que a leitura
de poemas era uma constante no nosso cotidiano para além do espaço escolar.
O gosto pela leitura não pode surgir da simples proximidade material
com os livros. (…) Se a pessoa se sente pouco à vontade em aventurarse na cultura letrada devido à sua origem social, ao seu distanciamento
dos lugares do saber, a dimensão do encontro com um mediador, das
trocas, das palavras “verdadeiras”, é essencial. (PETIT, 2008, p.154)

Após a leitura, discutíamos sobre o que o texto havia oportunizado às
crianças. O que haviam compreendido acerca do texto lido pela professora?
Alguma emoção foi despertada? Desejo de fazer mais uma leitura? Exploração
de outras obras do autor? Enfim, inúmeras questões foram surgindo de forma
bastante descontraída e sem nenhum compromisso utilitarista.
Em outros momentos, exploramos a obra “A caligrafia de Dona Sofia” de
André Neves (2001). A obra foi um dinamizador por desejos acerca de textos
poéticos. Na biblioteca, pegávamos livros cujos poemas haviam sido
mencionados na obra de André Neves e isso já era motivo para provocar
questionamentos, o empréstimo ou mesmo leituras no espaço da biblioteca, bem
como o desejo de compartilhar com os colegas da turma a leitura de poemas.
Neste momento percebemos que as crianças haviam sido “capturadas” pela
poesia.
As crianças então, foram convidadas a compartilhar, no espaço da
biblioteca e também da sala de aula, os poemas que mais lhes agradavam. Em
seguida, quando queriam, explicavam o motivo da escolha:

rima, humor,
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“boniteza das palavras”, ilustração, entre outras questões justificavam as suas
escolhas. Às vezes, um simples “Porque eu achei bonito mesmo!”, era o
bastante.
Já há algum tempo de exploração do gênero em foco, retomamos a obra
“A caligrafia de Dona Sofia”, só que desta vez, através de um texto fílmico que
circula no You Tube, produção da Casa de França/RJ de 2015, com Dira Paes,
Flávio Bauraqui e Carlos Carega.
A produção foi muito apreciada pelas crianças. Em seguida discutimos a
iniciativa de Dona Sofia: “presentear os moradores da cidade com cartões
poéticos”. Qual teria sido o significado desta atitude para os moradores da
cidade? Novamente as crianças reconheceram a iniciativa como algo muito
bacana e que apreciariam receber também cartões poéticos.
Propusemos, então, presentear os trabalhadores da escola com cartões
poéticos. Coletivamente produzimos uma breve entrevista para aplicar tanto aos
professores e professoras, como também, aos técnicos, pessoal administrativo
e demais trabalhadores responsáveis por manter a escola em funcionamento.
Acerca do questionário, surgiram questões como: O que você mais gosta
de fazer? Qual é seu maior sonho? O que mais admira na natureza? Qual é
pessoa que mais admira e por quê? entre outras.
Em duplas, as crianças saíram pela escola procurando pessoas que
gostariam de entrevistar. Esta atividade provocou um certo movimento na escola
e uma curiosidade em meio à comunidade escolar, entretanto, as crianças em
nenhum momento revelaram o que iriam fazer com o resultado das entrevistas,
já que o elemento surpresa fazia parte do “jogo”.
De posse do resultado das entrevistas, as crianças foram buscar, a partir
de seus repertórios, do repertório dos colegas, textos poéticos que fossem
significativos, inspiradores a cada um dos entrevistados.
Confeccionamos os cartões poéticos com os textos e diferentes imagens,
o que por sinal variaram muito desde autores, às temáticas e estilos. Esta
atividade evidenciou o alargamento dos repertórios e o compromisso ético em
produzir algo “bonito” para presentear as pessoas que trabalhavam na escola, e
que de uma forma ou de outra, muitas vezes passavam despercebidas aos
olhares das crianças.
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Após o preenchimento dos envelopes, nos destinamos a Agência de
Correios, no centro da cidade, onde as crianças puderam, além de fazer a
postagem das correspondências, vivenciar uma visita guiada com um funcionário
da agência que demonstrou e explicou todo o processo: da postagem à entrega
no endereço do destinatário.
Quando as pessoas da comunidade escolar começaram a receber os
cartões, o sentimento de felicidade e empoderamento das turmas tornou-se
evidente. Algumas pessoas batiam à nossa porta para agradecer a iniciativa, a
beleza do poema, outras, batiam à porta para perguntar como encontrar o livro
onde constava aquele poema. Desnecessário dizer que, para além de afetar as
crianças da turma acerca do gênero poesia, afetamos também parte da
comunidade escolar.
A produção de poesias pelas crianças acompanhou a lógica dos cartões,
só que desta vez, os entrevistados eram os próprios colegas das turmas e, a
partir das respostas que compunham a entrevista, elas confeccionaram os
cartões poéticos, agora como autoras e ilustradoras dos poemas. A atividade foi,
de certa forma, realizada com bastante desenvoltura e sem relutância. Todos
produziram seus enunciados poéticos tentando resgatar toda a beleza e
repertório desenvolvido ao longo do processo. A troca de cartões poéticos foi,
também, um momento ímpar para todos os envolvidos.
É preciso considerar, finalmente...
Ao longo de todo este processo, foi possível certificar que o gênero
discursivo poesia, mais do que nunca, deve estar presente no contexto de
formação de professores e professoras, como no contexto de nossas crianças e
que a escola é um espaço privilegiado para tanto.
Cabe aos professores e professoras desenvolverem também o hábito da
leitura de diferentes textos da esfera literária para, além de terem seus
repertórios literários ampliados, também poderem entender o significado desta
prática na vida de nossas crianças e jovens. Vontade e desejo são contagiantes.
Para se construir uma nova cultura acerca da leitura de fruição, há que se
começar pela fruição de professores e professoras.
Ampliar os repertórios de nossas crianças e jovens, suas perspectivas
cognitivas, na medida em que trabalhamos com princípios éticos, estéticos e
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críticos é mais urgente do que nunca e a fruição literária é um bom instrumento
para tanto. No que tange aos eventos de letramento presentes em nossas
práticas pedagógicas é preciso ter em mente que a fruição literária é um direito
e uma oportunidade para o alargamento dos sentidos, das perspectivas
estéticas, das compreensões acerca do mundo, do “eu” e do “nós”.
Referências
AMARILHA, Marly. Estão mortas as fadas? 4 ed. Petrópolis: Editora Vozes,
2002.
BAKHTIN, M. Estética da criação verbal. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2017.
BRASIL. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Programa Nacional
Biblioteca

da

Escola.

Disponível

em:

http://www.fnde.gov.br/programas/bibliotecadaescola/biblioteca-da-escolaapresentacao. Acesso em outubro de 2019.
CERUTTI-RIZZATTI, M. E.; IRIGOITE, J. C. S. A aula de português: sobre
vivências (in)funcionais. Alfa, rev. linguíst. (São José Rio Preto) vol.59 no.2.São
Paulo mai./ago. 2015.
CERUTTI-RIZZAT, Mary Elizabeth e MARTINS, Laiana Abdala . Cultura escrita,
letramento, alfabetização, SEA: em busca de transcender dicotomias na
apropriação da escrita. In: SILVEIRA, Everaldo da et al. (Org.). Alfabetização na
perspectiva

do

letramento:

letras

e

números

nas

práticas

sociais.

UFSC/CED/NUP, Florianópolis, 2016, p.137-151).
COELHO, Neli Novaes. Literatura e linguagem: a obra literária e a expressão
linguística, introdução ao curso de letras e de ciências humanas. Rio de Janeiro,
J. Olympio, 1974.
DEBUS, Eliane. É tempo de Pão-por-Deus. il: Márcia Cardeal. Tubarão: Copyart,
2013.
FLORIANÓPOLIS. Proposta Curricular da

Rede Municipal de Ensino

Florianópolis. Florianópolis: Prefeitura de Florianópolis. Secretaria de Educação,
2016.
KIRINUS, Glória. SYNTHOMAS de Poesia na Infância. São Paulo: Paulinas,
2011.
KRAMER, Sonia. Por entre as pedras: arma e sonho na escola. São Paulo,
Editora Ática, 2002.

1758

LAMARTINE. “Os destinos da poesia (excetos): 1834”. In: LOBO, Luiza. Teorias
Poéticas do Romantismo. Rio de Janeiro/Porto Alegre: UERJ/Mercado Aberto,
1987.
NEVES, André. A caligrafia de Dona Sofia. São Paulo: Editora Elementar, 2001.
PEDRALLI, R.; SILVA, D. C.; COELHO, L. S. A centralidade das bases
epistemológicas no planejamento em processos de alfabetização( ou sobre
porque Vigotski não se alinha à pós-modernidade). In: SILVEIRA, Everaldo da et
al. (Org.). Alfabetização na perspectiva do letramento: letras e números nas
práticas sociais. UFSC/CED/NUP, Florianópolis, 2016, p.129-136).
PETIT, Michèle. Os jovens e a leitura: uma nova perspectiva. São Paulo: Editora
34, 2008.
PILATI, Alexandre. Poesia na sala de aula: subsídios para pensar o lugar e a
função da literatura em ambientes de ensino. Campinas, SP: Pontes, 2018.
SOARES, Magda. Alfabetização: a questão dos métodos. São Paulo: Contexto,
2018.
VIGOTSKI, L.S. Imaginação e criatividade na infância. São Paulo: Martins
Fontes, 2014.
VIGOTSKI, L.S.

Historia del desarrollo de las funciones psíquicas

superiores. Obras Escogidas III . Madri: Visor/ Ministerio de Educación y Ciencia,
1995.
VOLOCHÍNOV, V.N. A construção da enunciação e outros ensaios. São Carlos:
Pedro & João Editores, 2013.

1759
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Resumo
O grupo de contação de histórias Fabulando surgiu a partir do projeto de
pesquisa da Biblioterapia da Uergs, tendo como objetivo humanizar o ambiente
hospitalar e incentivar a formação leitora dos pacientes.
O projeto de extensão e pesquisa denominado “Biblioterapia: Humanização do
espaço hospitalar para crianças e adolescentes da ala pediátrica”, atua na
pesquisa com o objetivo de avaliar o papel da contação de história na
recuperação e no bem estar dos pacientes da área pediátrica. O projeto faz parte
do Programa Institucional de Bolsa de Extensão (PROBEX) 2018.
A metodologia utilizada para a realização da pesquisa é de cunho qualitativo,
priorizando a vivência direta para a contação de histórias da literatura infanto
juvenil adequadas à faixa etária dos pacientes da internação pediátrica e para a
observação e verificação da adesão e do humor dos participantes. Estas visitas
e coletas de dados são realizadas duas vezes por semana. Através da contação
de história, dos livros, do espírito lúdico buscou-se amenizar as dores da
internação hospitalar e tornar mais humano e descontraído o ambiente
hospitalar.
Introdução
Quando a hospitalização se torna imprescindível para o tratamento da
criança ou do adolescente, essa decisão os conduz a uma nova realidade na
qual mudanças de rotina são representadas pela presença de pessoas
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desconhecidas que ao passo em que ofertam cuidados, antagonicamente
produzem novas sensações, não raras vivências de dor e desamparo.
Ademais, há de se considerar que o adoecimento geralmente é percebido
por essa população em crescimento como uma ruptura no processo normal do
seu desenvolvimento, indesejado e capaz de mudar seu universo diário, além de
acometer, indiretamente toda sua família e o círculo social em que vive.
Assim, pensando na criança e no adolescente hospitalizados, mesmo
diante dos avanços de políticas humanizadoras do espaço hospitalar, é mister
que possamos compreendê-los em suas necessidades a fim de contribuir para
o seu desenvolvimento mental e cultural, o grupo Fabulando visa diminuir o
desconforto no qual os pacientes são expostos quando internados minimizando
as possíveis consequências de uma internação, tornando-a mais humana.
Por outro lado, sabe-se que a literatura se manifesta universalmente por
intermédio do ser humano, e em todos os tempos, tem função e papel
humanizador. O sociólogo e crítico literário Antônio Candido (1989), em seu
ensaio “Direitos Humanos e literatura”, defende a ideia de que não há um ser
humano sequer que viva sem alguma espécie de fabulação/ficção, pois ninguém
é capaz de ficar as vinte quatro horas de um dia sem momentos de entrega ao
“universo fabulado”.
Neste sentido, assim propõe a teoria admitida pela Biblioterapia, na qual
se infere a possibilidade de a literatura desempenhar uma função terapêutica na
medida em que alivia tensões e a pressão das emoções.
Metodologia
Para o processo de contação de histórias, os contadores são divididos em
duplas ou trios a fim de desenvolver as atividades propostas dependendo da
disposição do espaço (salas, corredores, macas, etc.) e do quadro de saúde em
que se encontram as crianças e jovens internados.
Um membro da dupla fará a contação oral de uma história, ou a leitura
individual de histórias utilizando-se de: livros da literatura infanto juvenil
ilustrados, os quais foram previamente escolhidos em conjunto com a equipe da
pesquisa e a professora orientadora; instrumentos lúdicos que complementam e
representam imageticamente a história contada, como fantoches em E.V.A e
T.N.T feitos artesanalmente, aventais personalizados com aplicações de
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personagens em feltro e velcro, mala de leitura, álbum seriado em folhas A3,
entre outros.

O método de contação pode sofrer variação dependendo da

interação dos pacientes.
Resultados e discussões
Durante a realização do projeto foi constante a percepção de que o
contador de histórias é um mediador de esperança. A esperança e o consolo,
mesmo que momentâneos, podem sim ser encontrado nas páginas dos livros ou
ao se ouvir uma história.
Um dos principais aspectos analisados e que foi uma surpresa para os
próprios integrantes do grupo é como a contação de histórias pode ser algo que
contagie e crie novas perspectivas para aqueles que estão ouvindo esta história
juntamente com os pacientes. Muitos acompanhantes demonstraram interesse
em contar mais histórias e até mesmo em aprender mais sobre os aspectos
técnicos da contação para poderem passar adiante as histórias ouvidas.
Além do mais foi perceptível que além dos pacientes em si, os
acompanhantes também usufruíram deste momento e muitas vezes até mesmo
se envolviam com os contadores.
Considerações finais
Este trabalho justifica-se pela necessidade de subsídios que favoreçam a
promoção da prática biblioterapêutica, por meio de atividades que levem alegria
para o ambiente hospitalar, de forma a melhorar a qualidade de vida das pessoas
internadas. Nesse viés, ao inserir em um espaço doloroso a expectativa de que
o imaginário possa dialogar com a dor e que aspectos positivos e de esperança
possam sem geridos neste contexto, a literatura se faz instrumento de estímulo
à criatividade das crianças e jovens, além de incentivar o.prazer pela leitura.
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HISTÓRIAS A BORDO: UMA VIAGEM PELA LITERATURA ORAL E
ESCRITA
Fábio Aurélio Castilho
(CEAC Projeto Oficinas)
Resumo
O “Histórias a Bordo” é um ônibus adaptado para contação de histórias e
momento de leitura, que circula pelas escolas e núcleos de educação infantil de
Balneário Camboriú com objetivo de incentivar a leitura tanto de livros como de
mundo e ao mesmo tempo promover a contação de histórias, estimular o “faz de
conta” e o ato de ouvir. Iniciado em 2016 o projeto traz a cada ano temas
diferentes, mas que se complementam. Em seu início foram apresentadas quatro
histórias que impulsionam a reflexão sobre o respeito as pessoas e ao meio
ambiente. Já em 2017 o tema foi folclore catarinense. Em 2018 com a contação
de histórias “Eu e você em BC” apresentamos um pouco da história local. Agora
em 2019 trazemos um resgate ancestral, por meio de lendas indígenas. Ao longo
destes três anos o projeto trouxe a contação de histórias da atualidade até a
ancestralidade, destacando-se também pelos números pois já foram realizadas
1.430 apresentações que resultaram em 37.760 atendimentos. Porém, mais que
um breve momento em um ônibus repleto de literatura e contação de histórias
as crianças e professores tem neste espaço um estímulo para inúmeras
possibilidades, tendo surgido desde o início do projeto diferentes ações nas
instituições de ensino. Outro ponto marcante é a conversa antes de cada
apresentação, onde pode-se perceber claramente que as crianças lembram com
carinho de algumas histórias e livros apresentados e quando oportunizadas
recontam de forma atual as histórias que ouviram, as vezes misturando algumas
delas e mesclando com filmes, desenhos, vivências pessoais... o famoso e
verdadeiro ditado “quem conta um conto, aumenta um ponto” que torna sempre
atuais as histórias que ao mesmo tempo em que carregam em si um
conhecimento a muito tempo acumulado pela humanidade permitem viver o
momento presente e vislumbrar um devir.
Palavras-chave: Literatura; Contação de Histórias; Mediação de Leitura.
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Introdução
O “Histórias a Bordo” é um projeto focado em apresentar a literatura em
suas mais diversas vertentes, tudo dentro de um ônibus especialmente adaptado
para contação de histórias e momento de leitura. O ônibus circula pelos Centros
Educacionais Municipais e Núcleos de Educação Infantil de Balneário Camboriú,
com o objetivo de incentivar a leitura tanto de livros como de mundo, sociedade
e meio ambiente e ao mesmo tempo promover a contação de histórias, estimular
o “faz de conta” e o ato de ouvir.
Desenvolvimento
O projeto Histórias a Bordo foi iniciado no ano de 2016, pela Secretaria
Municipal de Educação de Balneário Camboriú, com o intuito de retomar as
atividades de um ônibus que antes era utilizado como Biblioteca Volante, mas
que já não estava em funcionamento a vários meses. Para esta retomada
decidimos focar na contação de histórias e momento de leitura, e ao mesmo
tempo ampliar o atendimento para todas as escolas e núcleos da rede municipal
de ensino.
Para esta retomada foram tirados os todos os livros, estantes e bancos
de dentro do ônibus e o mesmo foi totalmente reformado e adaptado. Optou-se
por deixar somente uma pequena estante com livros a serem utilizados pelas
crianças nos momentos de leitura, o chão foi totalmente coberto com piso
emborrachado e as partes externas e internas foram plotadas com o título e
imagens do novo projeto “Histórias a Bordo”, optou-se por tornar o espaço o mais
confortável possível, deixando-o com poucos elementos e espalhando
almofadas possibilitando as crianças e adultos sentarem no chão para ler, ouvir
e contar histórias. Após a reforma do ônibus o mesmo ficou sob a administração
do Centro Educacional de Atendimento no Contraturno Escolar, CEAC Projeto
Oficinas, que hoje é uma escola associada a UNESCO e oferece oficinas de
Artes Visuais, Músicas, Danças, Artes Cênicas, Esportivas e Contação de
História.
Figura 1: Ônibus “Histórias a Bordo” e polo do CEAC Projeto Oficinas – 2016
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Após todo este processo iniciamos, em setembro de 2016, a grande
viagem pela literatura oral e escrita mediando, lendo e contando histórias
primeiramente para as crianças e professores dos Núcleos de Educação Infantil
e Centros Educacionais Municipais. Atendendo as crianças desde o Berçário até
o 5º Ano do Ensino Fundamental. O atendimento acontece de segunda a quintafeira, geralmente sendo realizadas seis apresentações por dia, no horário entre
8h e 17h, mas de acordo com a realidade e a rotina de cada escola. Para as
crianças da educação infantil as apresentações e momento de leitura tem, em
média, a duração de trinta minutos por turma, já para as crianças do ensino
fundamental o tempo é de quarenta e cinco minutos. Essa dinâmica de horário
permite se adequar com facilidade a rotina escolar e ao mesmo tempo atender
até 180 crianças por dia.
Desde seu início o projeto Histórias a Bordo traz, a cada ano, temas
diferentes mas que se complementam. Em 2016 foram apresentadas, através
da contação de histórias e mediação de leitura, para as crianças e professores,
quatro histórias de autores atuais e cujo os livros selecionados trazem nas
entrelinhas o respeito as pessoas e ao meio ambiente, sendo utilizados os livros
“O Homem que Amava Caixas” de Stephen Michael King , “Lolo Barnabé” de
Eva Furnari, “O Colecionador de Infinitos” de Alexandre Azevedo e “Romeu e
Julieta” de Ruth Rocha. Para a contação das histórias destes livros optou-se por
utilizar elementos cênicos construídos com materiais reutilizados, o que deu um
toque muito especial para as apresentações e permitiu uma boa roda de
conversa sobre o tema proposto.
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Além disso, após o momento de mediação de leitura e contação de
histórias eram disponibilizados as crianças para “hora da leitura” mais de 50
títulos dos autores acima citados, proporcionando as mesmas conhecer mais
obras destes autores e ao mesmo tempo incentiva-los a pesquisar sobre. Desta
forma o enfoque nesta primeira etapa do projeto foi a literatura infantil.
A literatura infantil é, antes de tudo, literatura; ou melhor, é arte:
fenômeno de criatividade que representa o mundo, o homem, a vida,
através da palavra. Funde os sonhos e a vida prática, o imaginário e o
real, os ideais e sua possível/impossível realização... (COELHO, 2000,
p. 27).

Já em 2017 o tema foi Folclore Catarinense sendo apresentados por meio
da contação de histórias e narrativa cênica alguns folguedos, lendas e tradições
do estado, entre elas o “Boi de Mamão”, “Bruxas de Itaguaçu”, “Lendas de
Noivas” e “Terno de Reis”. Estas atividades impulsionaram muitos professores
tanto de Núcleos de Educação Infantil quanto do Centros Educacionais
Municipais a realizarem ainda mais este resgate e valorização da cultura local.
Figuras 2 e 3: Narrativa cênica do Folguedo Boi de Mamão – 2017

Durante a aplicação desta etapa do projeto pudemos perceber o quanto
as crianças e também os adultos ficam encantados e se divertem muito quando
brincamos de Boi de Mamão e trazemos as cantigas e personagens como a
Maricota, Bernuncinha e o Boi. Para esta etapa do projeto o enfoque maior foi
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na literatura oral, trazendo uma verdadeira viagem pelas narrativas e tradições
contadas de geração em geração aqui no estado.
[...] subjaz às narrativas orais um convite mais explícito, ao ouvinte,
para uma viagem através do mundo da representação, o mundo dos
tempos longínquos; residência da deusa mnemosyne: um campo das
falas e cantos repleto de exercícios de imagens, que sustentam o
desenvolvimento cognitivo do ouvinte ou leitor, e, posteriormente,
narrador, passando deste a outros, formando o elo corrente da
Tradição Oral (ZAMUNER, 2001, p. 11- 120).

Ainda em 2017 ampliamos o atendimento e iniciamos a participação em
alguns eventos como o Festival de Contadores de Histórias de Balneário
Camboriú, FECONTHI BC, IX Fórum Brasileiro e IV Encontro Catarinense de
Educação Ambiental oportunizando a comunidade conhecer e participar deste
projeto.
Em 2018 o projeto ficou focado na cultura local com a contação de
histórias “Eu e você em BC” onde por meio de fotografias e elementos cênicos
foi apresentada para as crianças, professores e comunidade um pouco da
história do município de Balneário Camboriú intercalando com histórias de
pescadores, lendas e contos de moradores antigos da cidade. Para esta
apresentação optamos por utilizar e valorizar peças de artesanato da região.
Após a contação de histórias, foram disponibilizados álbuns com cópias de
fotografias antigas da cidade o que aguçou ainda mais a curiosidade, gerando
um excelente momento de diálogo sobre as grandes modificações ocorridas na
cidade de seu início até o momento atual. Para as crianças, em especial, as
fotografias impressas e a grande maioria em preto e branco foram um grande
atrativo e percebia-se claramente o entusiasmo e ao mesmo tempo um certo
estranhamento dos mesmos com um material que está totalmente fora do
habitual onde as fotografias são instantâneas e digitais.
Figura 4: Contação da História “Eu e você em BC” – 2018
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Agora em 2019, o projeto traz um resgate ancestral, por meio da
apresentação “Lendas de Pindorama” onde são apresentadas lendas de
diferentes regiões do Brasil, sendo priorizadas as lendas e mitos indígenas ao
mesmo tempo permeando o tema “Mãe Terra” que de certa forma faz um resgate
de tudo o que foi apresentado desde o início do projeto. Para contar as lendas e
mitos optou-se por utilizar entre os elementos cênicos algumas peças de
artesanato indígena buscando valorizar a arte e o mesmo tempo disponibilizar
para as crianças um breve contato com esta riqueza cultural. Ao final da
contação de histórias apresentamos cada elemento e de qual povo indígena ou
região do Brasil ele vem, o que sempre gera muitas perguntas, curiosidades e
nos possibilita instigar e incentivar a pesquisa sobre nossas origens e assim
romper preconceitos.
“Às vezes, o preconceito se mantém pela completa ignorância das
características dos grupos visados. Os preconceitos são julgamentos
prévios, ou seja, fazem as pessoas emitirem juízos de valor negativo
sobre o que não conhecem. O estudo das diferentes expressões
culturais oferecem a oportunidade de apreciá-las e respeitá-las.”
(PCN,s 1997, p. 124).

Um diferencial em 2019 está sendo a realização, em parceria com a Cia
Ler e Viver, de exposições de artesanato indígena e momentos de leitura
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voltados à esta cultura. As exposições são esporádicas e abertas à visitação por
alunos, pais e comunidade. Tendo um número significativo de visitações e
proporcionado momentos de conversa, interação e leitura entre pais e filhos.
Figuras 5 e 6: Exposição de Artesanato Indígena – 2019

Ao longo destes três anos o projeto trouxe a literatura e a contação de
histórias da atualidade até a ancestralidade, iniciando com literaturas atuais e
concluindo no resgate ancestral por meio de lendas e mitos indígenas. Temos
ciência que nem todas as crianças acompanharam o projeto desde seu início e
que cada apresentação é única e o público se renova a cada dia, porém trazer
estes temas e coloca-los para professores, crianças e comunidade gera um
grande movimento, debate, reflexão e principalmente desperta a curiosidade que
segundo Freire é o que nos move, inquieta e insere na busca.
O projeto destaca-se também pelos números, pois já foram realizadas
mais de 1.430 apresentações que resultaram em 37.760 atendimentos. Porém,
mais do que um breve momento em um ônibus repleto de literatura e contação
de histórias as crianças e professores têm neste espaço um estímulo para
inúmeras possibilidades, tendo surgido desde o início do projeto diferentes ações
nas instituições de ensino.
Outro ponto marcante é a conversa antes de cada apresentação, ocasião
na qual percebemos claramente que as crianças lembram com carinho de
algumas histórias e livros apresentados e quando oportunizadas recontam de
forma dinâmica e atual as histórias que ouviram, as vezes misturando algumas
delas e mesclando com filmes, desenhos animados, vivências pessoais...
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O famoso e verdadeiro ditado “quem conta um conto, aumenta um ponto”
que torna sempre atuais as histórias que, ao mesmo tempo em que carregam
em si um conhecimento a há muito tempo acumulado pela humanidade
permitem, viver o momento presente e vislumbrar devir.
Considerações Finais
Por meio da realização desse projeto nas escolas e núcleos de educação
infantil, pude perceber o quanto um breve momento em um ambiente
diferenciado incentiva mais ações que envolvem a literatura, a contação de
histórias e a reflexão sobre os temas apresentados. Tudo isso faz com que cada
criança amplie seu repertório e conheça diferentes formas de ouvir, ler e contar
uma história nesta grande aventura que é viajar pelo mundo da literatura oral e
escrita.
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LEITURA ITINERANTE: O RETALHO MÁGICO DAS ILUSTRAÇÕES
Daiani Burtuli da Cruz
(UDESC)
Nídia Almeida Tavares Dornelles
(UDESC)
Resumo
Este artigo trata-se de um relato de experiência que é parte do Projeto de
Docência, desenvolvido pelas acadêmicas de 6ª fase, na disciplina de Estágio
Supervisionado Curricular IV, do Curso de Pedagogia do Centro de Ciências
Humanas e da Educação da Universidade do Estado de Santa Catarina –
FAED/UDESC, num NEIM da Grande Florianópolis/SC, realizado em 2019/01. A
proposta foi desenvolvida com um grupo de crianças de cinco anos - o grupo G5,
respeitando o Projeto Político Pedagógico vigente na escola e utilizando os
documentos oficias da rede. Com o objetivo de ajudar na formação de novos
leitores, utilizamos as narrativa de histórias infantis, com ênfase especial nas
ilustrações, entendendo que a imagem tem uma potência educativa e
acreditando que, na educação infantil, podemos estimular a aprendizagem com
ludicidade e criatividade.

Para dar conta desta proposta, foi criada uma

personagem fictícia especialmente para contação das histórias, pela graduanda
Nídia, que se transveste e dá vida a “Henriqueta”. O projeto contou com algumas
etapas de planejamento para dar conta do objetivo de utilizar as diferentes
linguagens visuais no processo de ensino aprendizagem das crianças. Primeiro,
as crianças ouviram cada uma das sete histórias selecionadas, em dias
diferentes, contando também com um diálogo sobre os livros. Os títulos
escolhidos foram: Betina, Drácula e o dentista, A maior flor do mundo, O homem
que amava caixas, A pequena bruxa, Téo quer um abraço e O abraço do gigante.
Numa segunda etapa, as crianças foram organizadas em pequenos grupos, de
três crianças para confeccionar seus desenhos. Após a contação da história,
elas recebem retalhos e canetas para expressar, a partir da imaginação e
subjetividade, por meio de desenhos autorais, sua criatividade e entendimento
da história. Todas as crianças foram contempladas e os retalhos fizeram parte
de um “panô” artístico e personalizado, como conclusão do projeto. Acreditamos
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que a literatura é uma ferramenta de muita importância na formação do interesse
em ler e na consolidação de diversos conteúdos vividos na escola, na
preparação para as diversas fases da vida dos/as estudantes. O projeto deixa
um caminho a ser trilhado pela instituição na formação dos novos pequenos
leitores, podendo se estender a outras faixas etárias, com adequação da
linguagem. Chegamos à conclusão que as crianças tiveram a curiosidade
despertada, através do lúdico, da participação ativa no processo, tendo suas
vozes respeitadas e realmente ouvidas, ajudando na construção de todo o
processo, que foi se ressignificando a cada passo. A inclusão e materialização
de uma personagem criada especialmente para o momento da contação de
histórias, a “Henriquieta” foi primordial no encantamento e envolvimento das
crianças, tornando o momento especial e convidativo.
Palavras chaves: Formação de leitores, Contação de histórias, Ludicidade,
Linguagens visuais, Ilustrações.
Introdução ao encantamento
Essa produção veio consolidar a apreensão dos conhecimentos teóricos
adquiridos durante o 1ºsemestre de 2019, na disciplina de Estagio
Supervisionada Curricular IV, assim como materializou através da escrita, as
experiências vivenciadas em um NEIM da Grande Florianópolis, com o grupo
G5. Foi uma semana de observação e duas de docência compartilhada com as
professoras regente e auxiliar da escola e sob a orientação da professora
designada do Curso de Pedagogia do Centro de Ciências Humanas e de
Educação, da Universidade do Estado de Santa Catarina, FAED/UDESC
O estágio nos deu a oportunidade de pôr em prática todo o aprendizado
oportunizando a construção do processo de documentação pedagógica.
Observar, refletir e registrar nossas vivencias e propostas, tendo como foco
principal a criança, solidificando em nossa formação o alicerce que será
fortalecido ao longo dos anos. Sabedoras que nunca estaremos prontas, mas
em eterno processo de crescimento e formação.
Nesse registro documentado, apresentamos um resumo das vivências,
nossas vitórias e alguns percalços que permearam nosso caminho. Obstáculos
que ao longo do processo foram suplantados, adquirindo assim uma maior
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confiança. Vivenciamos o exercício da docência a cada dia planejado, tanto na
sala de referência como nos espaços externos ao NEIM.
A partir da experiência e dos registros por escrito ou imagéticos, dos
documentos oficiais, como as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação
Infantil, pelo Currículo de Educação Infantil de Florianópolis, nos autores lidos,
adquirimos

a

consciência

da

importância

de

registros

completos

e

pormenorizados, que facilitaram entender a função do professor, assim como as
potencialidades das crianças e as estratégias que puderam ser utilizadas no
processo ensino/aprendizagem.
Este texto apresenta conceitos de infância, criança e educação infantil por
nós assumidas, docência, assim como relato de práticas e conclusão. Por fim,
apresentamos o “Nosso retalho mágico das ilustrações”, confeccionado a partir
das produções das crianças do G5, totalmente autorais.
Este é o fruto do nosso trabalho e um convite para que o leitor reflita,
vivencie e passeie nas belezas da docência vivida na Educação Infantil.
Infância, quem é você até agora?
As diversas concepções de infância nos remetem da antiguidade aos dias
de hoje. Platão considerava a infância um momento de vida sem características,
sem possibilidades, a criança era vista como um ser inferior. No pensamento
platônico a infância também era vista como “algo político”, onde crianças do sexo
masculino, filhos de homens superiores, vem para serem reis (Kohan, 2003).
Ariés na sua obra História Social da Criança e da Família (1981) nos
coloca que a infância passou a ser vista de uma maneira em que fossem levadas
em consideração suas particularidades de vida, diferente da fase adulta. A
criança passava um tempo recebendo cuidados mais amiúdes da mãe, de amas
até que pudesse ser inserida no mundo dos adultos. Ainda no seu estudo, Ariès
percebeu que as crianças eram enviadas as escolas também como separação e
a necessidade de entender essa ruptura familiar, desenvolveu a pesquisa. A
criança no mundo dos adultos significava com sua ingenuidade, significava
distração.
Segundo Postman (2011) não havia literatura apropriada para a infância
nessa época, “[...] no mundo medieval não havia nenhuma concepção de
desenvolvimento infantil, nenhuma concepção de pré-requisitos, de aprendizado
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sequencial, nenhuma concepção de escolarização como preparação para o
mundo adulto”.
Na Idade Média a infância ia até os 7 anos, ocasião em que a criança
começava a falar para ser ouvida, pois antes disso vivia “presa” em escolas ou
na casa de cuidadoras, até que pudesse, sobrevivendo a esse período
fragilizado da vida, ser recolocado na sociedade (Ariés, 1981).
Stearns (2006, p.12) esclarece “a infância pode apresentar variações
impressionantes, de uma sociedade ou de um tempo ao outro”. Significa que as
punições, o trabalho, o tempo de duração da infância, entre outras coisas sofrem
mais variáveis a partir do olhar. É o que observamos nos dias de hoje. A infância
sendo mais vista, porém mais prolongada enquanto tempo. E quem determina
esse início e esse fim? Disciplinas como Sociologia nos ajudam a entender esse
movimento da sociedade.
Para Kramer (2006) “a infância é entendida como período da história de
cada um”, o que corrobora com Ostetto (2002), onde a infância é vista como uma
construção social. Nos dias de hoje é exatamente essa a visão abraçada por
muitos teóricos e profissionais da área da educação. Não há espaço para o
ensino vertical e sim que cada nova proposta seja construída com a própria
criança, na horizontalidade e respeito ao outro.
A evolução histórica não nos restringe a um único tipo de conceito de
infância, mas a uma pluralidade de significados, que enriquece nossos trabalhos
e propiciam a (re)construção do saber, de suas práticas, métodos e visão de
sujeito. É uma continua reflexão, crítica e ressignificação do processo
educacional, para que possamos ter a infância o mais próxima do ideal.
CRIANÇA NOS DOCUMENTOS OFICIAIS.
Falar de criança implica em estudarmos as várias designações de cada
campo de conhecimento, do jurídico ao sociológico, do existencial ao
pedagógico. É preciso sentir e ouvir o que seja infância. É preciso um
envolvimento e a mente aberta para pôr em prática essa reflexão.
Afinal, o que é ser criança?
No ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente (1990), encontramos o
conceito de criança como a pessoa até os doze anos de idade incompletos,
sendo reconhecida a sua infância em condições dignas de existência como
sujeitos de direitos.
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Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, criança,
segundo o art 4º
[...] sujeito histórico e de direitos que, nas interações,
relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua
identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia,
deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e
constrói sentidos sobre natureza e a sociedade, produzindo
cultura. (BRASIL, 2013).
O Referencial Curricular Nacional Para a Educação Infantil (1998) vê a
criança da seguinte forma:
As crianças possuem uma natureza singular, que as
caracteriza como seres que sentem e pensam o mundo de
um jeito muito próprio. Nas interações que estabelecem
desde cedo com as pessoas que lhe são próximas e com o
meio que as circunda, as crianças revelam seu esforço para
compreender o mundo em que vivem, as relações
contraditórias que presenciam e, por meio das brincadeiras,
explicitam as condições de vida a que estão submetidas e
seus anseios e desejos. No processo de construção do
conhecimento, as crianças se utilizam das mais diferentes
linguagens e exercem a capacidade que possuem de terem
ideias e hipóteses originais sobre aquilo que buscam
desvendar. Nessa perspectiva crianças constroem o
conhecimento a partir das interações que estabelecem com
as outras pessoas e com o meio em que vivem. O
conhecimento não se constitui em cópia de realidade, mas
sim, fruto de um intenso trabalho de criação, significação e
ressignificação (Vol 1, p.21).
Na tentativa de construir o perfil do que é ser criança. O ECA e o RCNEI
abrangem quase que a totalidade do que seja o ideal do pensamento jurídicosociológico referente à criança, porém ainda vivemos um desencontro entre a
teoria e a prática, o que nos leva ainda a um trabalho árduo para o futuro.
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A EDUCAÇÃO INFANTIL QUE NOS APRESENTA.
A Educação Infantil enquanto denominação, surge na educação a partir
da preocupação que se tinha em formular ações educativas voltadas para
criança que ao longo do tempo era ensinada de maneira tradicional, sem
criticidade utilizando-se de teorias educacionais liberais do século XX.
A LDB – Leis de Diretrizes e Base com referência à Educação Infantil, no
seu art 29: a educação infantil, primeira etapa da educação básica tem como
finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação
da família e da comunidade.
No Brasil, bem como no mundo, havia a reprodução de antigos binômios,
base das pedagogias tradicionais, onde o professor transmitia o seu
conhecimento e a criança era um receptáculo sem questionamento. Coutinho e
Rocha (2007) nos mostram que ainda hoje, essa visão não se modificou e a
maneira de ensinar a criança, homogeneizando-a e reproduzindo os modelos
arcaicos permanece nas instituições de ensino. No contexto nacional ainda está
longe a formulação e materialização de projetos educativos que atendam às
necessidades reais das crianças.
Segundo Albuquerque (2014), Kiehn (2007) e Bonetti (2004) ainda há
forte indefinição quanto as funções sociais e educativas nos documentos de
orientação curricular e nos cursos de formação para professores de educação
infantil. Faz-se necessário a construção de uma Pedagogia voltada ao ser
criança, com suas demandas político-sociais-afetivas, com contextos sociais e
culturais diversos.
A partir da construção de um campo denominado Pedagogia da Infância
(Rocha, 1999), foi necessário que os olhares se voltassem para constituição das
crianças como seres humanos concretos, reais, com histórias sociais e culturais
diversas, que sejam visibilizadas e respeitadas.
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil,
Art. 5º A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, é
oferecida em creches e pré-escolas, as quais se caracterizam como
espaços institucionais não domésticos que constituem estabelecimentos
educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de
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0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial,
regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de
ensino e submetidos a controle social (BRASIL, p.1).

Com a elaboração das Diretrizes Curriculares fica assegurado que todas
as crianças com até 6 anos devem ser matriculadas em creches,
preferencialmente em vagas próximas às suas residências, sendo dever do
Estado a garantia da oferta numa instituição pública, gratuita, de qualidade e
sem discriminação. As diretrizes vêm para dar equidade na distribuição dos
saberes, cerne da BNCC – Base Nacional Comum Curricular e para organizar o
processo, assegurando os direitos das crianças com relação ao ensino.
A docência na educação infantil
A obra “Saberes Docentes Formação Profissional” de Tardif (2006)
destaca o que é ser docente enquanto conhecimento plural com suas práticas
curriculares e cotidianas.
De acordo com Gautier(2006)
É muito mais pertinente conceber o ensino como mobilização de vários saberes
que formam uma espécie de reservatório no qual o professor se abastece para
responder a exigências específicas e sua situação concreta de ensino
(GAUTHIER, 2006, p. 28).

Os sucessos e insucessos da docência foram relacionados a fatores
externos a escola, assim como o não reconhecimento da criança como sujeito e
do próprio docente (GAUTHIER, 2006). Com o tempo, com a inserção da criança
no cenário escolar, o papel docente sofre uma transformação e passa a ser mais
integral, humano, intuitivo, talentoso e sensível, requisitos importantes e
indispensáveis para se lidar com a Educação Infantil.
O professor/a de Educação Infantil incorre em erros e acertos, altos e
baixos, alegrias e tristezas, frustrações e realizações, numa eterna dicotomia a
procura do ideal, pois como Ostetto (2012) nos brinda “o reconhecimento da falta
é que provoca o desejo da busca”. A busca sendo feita através de nova postura
desse profissional, que não mais realiza seu trabalho mecanicamente, como já
foram acusados na era escolástica, mas conseguem ouvir e enxergar a infância.
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O que constitui estágio na educação infantil
Para

Ostetto

(2012)

o

estágio

curricular

é

um

processo

de

autoconhecimento. É levar-se a desafios, para além dos muros das instituições
educacionais, assim como se reinventar a cada instante, a procura de ser um
melhor profissional, cidadão, pessoa, influenciando de maneira amorosa, a
“construção” da criança. É unir a criança interna, com as que permeiam os
caminhos nos bancos escolares, nas instituições de ensino/aprendizagem.
Tornar-se um adulto capaz de aprender e crescer não se constitui uma
tarefa fácil, nos lembra Furnaletto (2003, p.23).
Atualmente a ideia de que o professor se constitui docente apenas a partir
de cursos de formação inicial vem sendo desconstruída, uma vez que essa
formação já se inicia desde o momento em que os acadêmicos são inseridos no
campo de estágio, segundo Ostetto (2012).
Sonhos, criatividade, responsabilidade: relato da prática
O grupo trabalhado foi o G5, crianças de cinco anos, de um NEIM da
Grande Florianópolis, no período matutino, onde uma primeira semana foi para
observação e duas semanas para a docência. A turma era constituída de 23
crianças com idades de 5 anos como já foi dito, com igual número de meninos e
meninas. O contar histórias, fazia parte da nossa manhã de docência, onde eram
também trabalhados outros conteúdos, incluindo as idas ao parque, com
interação com crianças de idades diferentes. Após serem recepcionados e
encaminhados ao lanche, ficaram sabendo como seria a nossa manhã juntos e
assim iniciou-se a construção do nosso relacionamento. Sentávamos geralmente
em rodas, ou tínhamos um cenário preparado para a contação de histórias,
conforme a história do dia. Exemplo disso foi a montagem de uma caverna, com
códigos para entrar e várias surpresas. Foram utilizados diversos recursos para
dar criatividade as histórias, lanternas, fantasias e outros, incluindo a
participação da graduanda Nídia caracterizada de “Henriquieta”, a contadora de
história. Também utilizamos espaços como o refeitório, sala de multimídia,
parque e outros, a fim de modificarmos nossos espaços encantados.
Após a apresentação da história do dia, conversávamos com as crianças
que tinham muitos comentários a fazer, o que melhorava e direcionava todo o
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nosso trabalho, que era flexível a mudanças e/ou reorganizações. As crianças
foram organizadas em grupos de três, para confecção dos desenhos em tecidos
de algodão cortados em quadrados previamente e com canetas apropriadas,
deixaram fluir sua imaginação, na maioria das vezes ocorrendo conexão com as
histórias ouvidas. Foi resolvido pelas graduandas, não direcionar os desenhos,
a fim de que pudessem avaliar a contribuição do projeto desenvolvido. As
crianças que não desejaram desenhar foram respeitadas. Os desenhos
compuseram um panô artístico que foi ofertado ao NEIM, onde junto com outros
materiais produzidos ao longo da docência, ficaram em exposição para que as
crianças junto com seus familiares pudessem apreciar e entender qual o trabalho
que foi desenvolvido na Instituição de Ensino. Outras produções artísticas
também foram realizadas e inseridas no projeto, como esculturas com massas,
pinturas com as mãos, confecção de materialidades pós histórias e outros,
estimulando diversas formas de expressão e formando uma linda exposição
onde as crianças puderam ver tudo que produziram e comentar, assim como
suas famílias.
Conclusão a refletir
Acreditamos que a utilização da literatura infantil junto com a interpretação
das imagens, foram relevantes na constituição do nosso pequeno leitor. Pois o
brincar com o imaginário, com as canetas coloridas, com as descobertas,
misturas, tem uma intencionalidade não só de conhecimento, mas de
socialização e integração com seus pares. A criança é um ser social. Através
dos desenhos as crianças também nos informaram muitas coisas do seu dia a
dia, da sua personalidade, embora não tenha sido essa a intenção do projeto.
Atrelar diversas linguagens visuais abriu possibilidades de metodologias,
que auxiliaram na inovação de dinâmicas, pois nosso público alvo apesar de
pouca idade, foi e é muito exigente.
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Resumo
Neste trabalho, apresenta-se um conjunto de livros que faz parte do
acervo bibliográfico de literatura infantil e juvenil bilíngue na Língua Guarani e
Língua Portuguesa que é lido pelas crianças e pelos jovens estudantes da
Escola Indígena de Ensino Fundamental Tekoá Marangatu, localizada no Riacho
Ana Matias, na Aldeia Tekoá, no Município de Imaruí, cerca de 100 quilômetros
de Florianópolis, em Santa Catarina. Ao se deparar com tal coletânea, os/as
professores/as em formação inicial do ensino fundamental, falantes de uma das
línguas, precisarão compreender os processos pelos quais se aprendem uma
cultura estrangeira. Por esta razão, pautada na teoria histórico-cultural em
relação à concepção de linguagem e pensamento (VIGOTSKI, 2002), busca-se
responder quais são as possíveis estratégias de ensino que favorecem o
desenvolvimento integral da pessoa humana. Os resultados, ainda que parciais,
evidenciam que os/as estudantes se sentem parte indissociável desse processo:
ilustram os livros, integram grupos de trabalho como leitores em voz alta, leem
para outros colegas, ouvem outros colegas lendo e também as professoras em
ambas as línguas. Em síntese, assim como ocorreu na saga do sol e da lua, o
conhecimento da Literatura Guarani se constitui numa bela e longa história para
se continuar investigando o protagonismo discente nas relações de ensino.
Palavras-chave: Literatura Guarani. Língua Guarani. Língua Portuguesa.
Ensino. Formação de Professores.
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Introdução
Com este trabalho, pretendemos refletir sobre a Literatura Guarani tendo
como mote o conto do sol e da lua, analisando alguns livros que fazem parte do
acervo bibliográfico de literatura infantil e juvenil bilíngue na Língua Guarani e
Língua Portuguesa que é lido pelas crianças e pelos jovens estudantes da
Escola Indígena de Ensino Fundamental Tekoá Marangatu, localizada no Riacho
Ana Matias, na Aldeia Tekoá, no Município de Imaruí, cerca de 100 quilômetros
de Florianópolis, em Santa Catarina.
É recorrente o questionamento docente em formação inicial, por ser
falante geralmente de apenas uma língua, em relação ao fato de, ao se deparar
com os livros que compõem o acervo, professores e professoras precisarão
compreender os processos pelos quais se aprendem uma cultura estrangeira.
Por esta razão, pautada na teoria histórico-cultural relativa à concepção de
linguagem e pensamento (VIGOTSKI, 2002), cujas dimensões histórica,
ideológica e social estão imbricadas a processos humanos que ocorrem na
interação e são interdependentes, buscamos responder quais são algumas das
possíveis estratégias de ensino que favorecem o desenvolvimento integral da
pessoa humana.
Aporte teórico e metodológico
De acordo com Antônio Joaquim Severino (2011, p. 17), a pesquisa em
educação envolve o domínio de regimes epistemológicos na produção de
conhecimento científico. Mas, o que é ciência para a área de Ciências Humanas,
e mais especificamente para o campo de articulação e imbricamento entre a
Educação e a Linguagem?
[...] a ciência aqui considerada é a ciência acadêmica, endereçada ao
aumento do conhecimento ainda que não se saiba qual poderia ser a
sua utilidade prática. Junto com a ciência acadêmica sempre existiu,
em alguma medida, a ciência aplicada, vale dizer, aquela direcionada
a resolver problemas extracientíficos (por exemplo, técnicos ou
médicos), cuja racionalidade está ditada precisamente pela meta que
orienta (CUPANI, 2018, p. 147).
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Ao nos pautarmos na perspectiva de investigação do professor Antônio
Severino acrescida à concepção de ciência acadêmica como aquela que se
orienta pela busca do conhecimento por ‘si mesmo’” (CUPANI, 2018, p. 147),
consideramos que esses regimes epistemológicos, considerados campos de
conhecimento da Filosofia, estudam os processos do conhecimento humano por
‘si mesmo’.
Por esta razão, a preocupação central desse texto será o de compreender
o aprendizado da cultura indígena, de matriz Guarani, com foco na sua literatura
de tradição oral, como também de parte do acervo que vem sendo utilizado para
o aprendizado da língua escrita. Trata-se, portanto, de uma atividade científica
vinculada a uma ciência cuja razão é movida pela sensibilidade, pelo
entendimento e pela capacidade de reflexão, argumentação e criação.
O exercício será o de entender que a literatura de tradição oral se faz
presente e estabelece uma relação intrínseca entre aquela que é o guardião da
cultura e responsável pela sua transmissão (a pessoa adulta) e aquela que traz
consigo a esperança e vigor de sua eternidade (a pessoa criança). Para tanto, a
metodologia para a interpretação dos dados consiste em trabalhar sobre o
corpus constituído segundo os seguintes critérios e princípios: primeiro, saber
que a literatura de tradição oral integra o cotidiano da pessoa indígena Guarani;
escolher e ouvir um dos contos em língua guarani e língua portuguesa para sentir
no corpo a experiência da narrativa; separar alguns livros do acervo bilíngue e
analisá-los sob a ótica da abordagem da Educação Indígena, feita pelo olhar de
um estudante de Pedagogia indígena e uma estudante não indígena.
Considerando que, pautados na concepção de Jean Derive (2015),
sobretudo no seu estudo sobre a literatura oral, a sistematização de estudos
nessa área nos ajudar a entender melhor os pressupostos estilísticos, temáticos,
discursivos de como são tratados os contos – as narrativas orais – e qual a
percepção dos intérpretes em relação à sua posição na estrutura social,
apresentamos A lenda do sol e da lua:
Certo dia, o filho do cacique da tribo da montanha pegou seu arco e flecha para ir caçar e no
meio da trilha encontrou uma bela índia da tribo rival, que estava ali colhendo frutos silvestres.
Aquele encontro inesperado fez nascer entre eles uma forte paixão. Assim, todos os dias eles
se encontravam no meio da mata para namorar escondidos da vista dos outros índios.
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O tempo foi passando até que um dia eles foram pegos por um grupo de guerreiros da tribo da
montanha que os levou para serem julgados. As leis da tribo não permitiam a aproximação entre
os dois grupos rivais, e quem quebrasse tal regra seria condenado a pena de morte. Esse era o
destino que estava reservado ao belo casal.
O cacique, que era pai do jovem rapaz, ao saber que seu filho havia se apaixonado por uma
índia da tribo rival buscou uma saída para não ver seu filho morrer.
O velho cacique pediu a pajé da tribo que preparasse uma poção mágica para transformar o
jovem casal em dois astros celestes. O cacique sabia que eles deveriam ser punidos, mas não
queria a pena de morte para seu querido filho.
Assim, o pajé preparou uma poção mágica para eles beberem. Os dois foram condenados a
viverem eternamente longe de suas tribos, sozinhos no céu. Logo que beberam a poção mágica,
o rapaz foi transformado no Sol e a moça se transformou na Lua.
É por isso que todos os dias o Sol está sempre cruzando os céus em busca da bela índia, que
agora vive na forma da Lua. Às vezes, ele alcança sua amada e consegue abraçá-la, o que dá
origem ao eclipse lunar (SALERA JÚNIOR, 2013, s/p).

Há muitas variações desse conto na etnia Guarani. O mais importante é
entender que o caminho do ser é o da criação e, no encontro entre o sol e a lua,
existiu um tempo em que ambos caminhavam juntos. Ele traz essa tensão: uma
problematização sobre a divisão, sempre o movimento da dualidade que, por
ignorar o conhecimento da unidade, se perde na oscilação do pensamento dual.
O que pode ser superado pelo pensamento dialógico e dialético, ou seja, há um
ciclo: o sol vai atrás da lua. Há uma busca incessante pelo conhecimento, pela
busca da verdade. Mas, o seu fim é inalcançável. Há apenas ciclos, o dia e a
noite! Depois, começa novamente o dia e a noite. Depois, começa outro dia.
Quando já passou o dia, começa a noite. Depois, passou a noite, já passaram
um dia inteiro e a noite inteira e, daí, começa outro dia...
Discussão teórica e resultados parciais
Como ressaltamos anteriormente, procuramos imprimir com este trabalho
a força dos fundamentos da Educação Indígena. Mas, quais fundamentos?
Destacamos, entre algumas possibilidades de interpretação e experiência de
corpo vivido, a relação na horizontalidade entre as pessoas que vivem na aldeia,
o diálogo, a escuta dos mais novos em relação aos ancestrais, as crianças como
protagonistas e agentes de suas histórias e o respeito pela natureza. As pessoas
são ouvidas, porque aprendem a ouvir umas as outras, e o processo pedagógico
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é participativo, colaborativo e dinâmico, vivo, acontecendo na relação cotidiana
e não apartada da vida social. A escola integra a vida da comunidade.
Os povos indígenas sustentaram sua alteridade graças a estratégias
próprias, das quais uma foi precisamente a ação pedagógica. Em
outros termos, continua havendo nesses povos uma educação
indígena que permite que o modo de ser e a cultura venham a se
reproduzir nas novas gerações, mas também que essas sociedades
encarem com relativo sucesso situações novas (MELIÀ, 1999, p. 12).

Bartolomeu Meliá (2019, p. 15) informa que a alteridade consiste, para a
cosmovisão indígena, uma filosofia de vida e que, por esse motivo, não pode ser
tratada à margem do que chamamos a construção da pessoa”. Nesse sentido, a
alteridade confunde-se com a própria constituição da pessoa, com a sua
construção e o seu ideal. O autor nos questiona sobre qual seria a alteridade que
o povo indígena projeta e deseja para si mesmo. Respondendo à sua pergunta,
ele afirma que são diferentes formas de ser e existir de cada uma das etnias que
constituem a população indígena. De qualquer modo, segundo Meliá, é possível
perceber qual é a alteridade que cada povo indígena projeta e deseja para si
mesmo, embora:
Os ideais da pessoa, os patterns – prescindindo de qualquer tendência
funcionalista – não se fixam em estereótipos nem fotocópias. A
educação sempre cria algo novo, aquilo que a realidade biológica
nunca pode dar. No mundo guarani, por exemplo, a pessoa é uma
“palavra” única e irredutível, cuja história será uma espécie de hino de
palavras boas e belas, uma história de palavras inspiradas, que não
podem ser aprendidas nem memorizadas e, portanto, também não
podem ser, a dizer a verdade, ensinadas. Cada um é a sua palavra
recebida e dita com propriedade, e essa palavra é criada ao mesmo
tempo em que é dita, como uma energia que se desabrocha em flor.
Essas são as metáforas com as quais os guaranis se pensam e se
dizem. Outros povos terão outras expressões e outras metáforas
semelhantes para explicar o que é a sua educação. De fato, o objetivo
que guia a ação pedagógica é esta questão fundamental: o que é um
bom guarani, o que é um bom xavante, um bom bororo, um rikbáktsa
é o objetivo que guia a ação pedagógica (MELIÀ, 1999, p. 12-13).
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Levando-se em consideração que a educação instaura o novo, que se dá
pela palavra, a ‘palavra’ se transforma em pessoa e a ‘pessoa’ se transforma em
‘palavra’ na cultura guarani, a literatura de tradição oral se faz presente no
cotidiano das relações pedagógicas. Portanto, nesse processo, a língua se fará
de importância ímpar porque será em razão de sua materialidade que outras
materialidades se efetivarão na ação pedagógica.
Ressaltamos aqui a perspectiva de Rojo (2009), ao discutir o ensino da
língua. A partir de seus estudos, destacamos a necessária e urgente tarefa
dos/as professores/as para alargar a concepção de ensino da leitura e da escrita
através da perspectiva dos letramentos múltiplos, com leituras múltiplas,
incluindo principalmente a leitura e a escrita realizada socialmente e para além
da/na escola. Nesse aspecto, os conceitos de gêneros discursivos e suas
esferas de circulação ajudam a compreender e a organizar os textos, os eventos
e as práticas de letramento.
Segundo Meliá, em sendo tradicional, a ação pedagógica integrará,
sobretudo, três círculos relacionados entre si: a língua, a economia e o
parentesco. Sendo que, desses três, a língua é o ciclo mais complexo e mais
amplo, pois ela definirá tanto o sistema de relações, suas características e a
metodologia de transmissão para os mais jovens, isto é a ação pedagógica.
Esse ciclo complexo e amplo, a língua, é um dos instrumentos de
mediação semiótica, isto é, tem por objetivo compartilhar e produzir (efeitos de)
os sentidos. Ele está inserido em uma ação semiótica, ou seja, numa relação
entre parceiros de jornada por meio da mediação de sentidos e significados
partilhados. Assim, a mediação como atividade pedagógica não se reduz a uma
intervenção, uma interposição entre o objeto do conhecimento e o sujeito da
aprendizagem (BAZZO, 2019, no prelo).
A seguir, apresentaremos alguns livros do acervo bibliográfico de
literatura infantil e juvenil bilíngue na Língua Guarani e Língua Portuguesa que
que são utilizados para a concretude da ação pedagógica com as crianças e
jovens estudantes da Escola Indígena de Ensino Fundamental Tekoá
Marangatu, conforme anunciado na seção introdutória.
Imagem 1: Vida Guarani

Imagem 2: Inventário
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Fonte: acervo dos autores

Da imagem 1, trata-se de um livro de literatura informativo que ressalta a
poética e a estética da Vida Guarani. Por meio dele, os/as estudantes indígenas
aprendem a valorizar e reconhecer ainda mais a sua identidade cultural, sua
história como povos originários ou, se não indígenas, se percebendo herdeiros
dessa cultura.
Da imagem 2, foi instituído em 9 de dezembro de 2010, pela assinatura
do Decreto nº 7.387, com essa obra – “Inventário da Língua Guarani Mbya”, o
Estado brasileiro tem elementos para considerar a Língua Guarani como
Patrimônio Cultural Imaterial da Nação.
Com as duas obras (imagens 1 e 2), os/as estudantes têm acesso ao
modo de vida dos antepassados, estabelecem relação com o tempo presente e
pensam sobre seus planos de existência, sem expectativas, apenas conectados
com o sentido da vida-sendo. E a escola estaria, sem dúvida, cumprindo um de
seus papeis sociais que é contribuir para o desenvolvimento da qualidade das
relações sociais por meio da ampliação do horizonte de sentidos e de
conhecimento.
Imagem 3: Palavras

Imagem 4: Sonho mágico
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Fonte: acervo dos autores

Conhecer a cultura do outro que lhe é diferente permite a quebra de
estereotipados, muitas vezes, pautados pelas vivências sociais de modo acrítico,
o que vão conformando a divisão e a hierarquização raciais. Portanto, uma ação
pedagógica cujo instrumento de mediação semiótica possibilita a ampliação do
ciclo de língua(gem), certamente, favorece o desenvolvimento de pessoas como
o sol e a lua, altruístas, diferentes e complementares.
Imagem 5: Natureza e Guarani

Imagem 6: Dicionário
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Fonte: acervo dos autores

Das imagens 3, 4, 5 e 6, observamos que as obras precisam de maior
investimento gráfico e utilização de recursos materiais como, por exemplo, tipo
de papel, fotografia, diagramação entre outras tecnologias, que valorizarão ainda
mais a arte visual guarani na cultura grafocêntrica. Em relação ao conhecimento,
como já afirmamos anteriormente, o acervo favorece o diálogo entre os modos
de vida e de relação social do presente e do passado, criando as possibilidades
de pensarmos sobre nossas utopias, e mais, permite uma reflexão, a partir da
efetiva materialização das ações pedagógicas – promotoras de atividades de ler,
ouvir, falar, pensar junto, etc., o que permitirão a concretização dos sonhos.
Em relação ao trabalho pedagógico em si, ainda que parciais, os
resultados apontam que os/as estudantes se sentem parte indissociável desse
processo: ilustram os livros, integram grupos de trabalho como leitores em voz
alta, leem para outros colegas, ouvem outros colegas lendo e também as
professoras em ambas as línguas. Em síntese, assim como ocorreu na saga do
sol e da lua, o conhecimento da Literatura Guarani se constitui numa bela e
longa história para se continuar investigando o protagonismo discente nas
relações de ensino-aprendizagem.
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Considerações finais
Como ressonância desse estudo, esperamos que os/as estudantes
permaneçam encantados/as pela poesia e seduzidos pela estética da oralidade
e da escuta dos versos em prosa do encontro poético do sol e da lua para o
efetivo aprendizado do ser.
Desejamos ainda que os envolvidos nesse processo de ensinoaprendizagem possam compreender a diversidade de culturas e, ao observar os
diferentes aspectos da obra literária, contribuam com o avanço da produção de
textos em uma ação pedagógica para a alteridade.
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LITERATURA INDÍGENA NA SALA DE AULA - UM CHAMADO À
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Resumo
O presente estudo é resultado de uma proposta de ensino de literatura
indígena desenvolvido em algumas escolas de Ensino Fundamental – Anos
Iniciais em um município do Paraná. A temática, os gêneros e as atividades
escolhidas para a construção da unidade didática emergiram como resultado de
amplas discussões e reuniões entre o grupo de professores que participou da
proposta. Como teoria para embasar o trabalho, escolheu-se Geraldi (2006),
Candido (2006), Marcuschi (2002), Costa (2007), dentre outros, que abordam
sobre a literatura no espaço escolar, a função histórica da literatura e o uso de
gêneros em sala de aula. Tomando-se como foco principal a literatura indígena
no espaço escolar do Ensino Fundamental – Anos Iniciais, as atividades
propuseram um olhar diferenciado para a questão indígena, a fim de trabalhar
com crianças a história, bem como o desvelamento dos estereótipos e conceitos
construídos historicamente sobre esses povos originários que compõem esse
grandioso quadro pluriétnico brasileiro. A proposta de unidade didática foi
planejada com base no gênero crônica e teve como autor selecionado, Daniel
Munduruku, e seu livro “Histórias de Índio” (2001). Entretanto, a unidade didática
de literatura indígena, ao todo, contou com cinco etapas, onde em cada uma foi
pautado o estudo de um gênero em específico, relacionado à temática. Ao final,
por meio de todas essas atividades, as quais deram base para a produção final
de uma crônica coletiva e produção de um painel, muitas questões foram
discutidas e apresentadas sobre as comunidades indígenas e sobre o sujeito
indígena na sociedade contemporânea. Essas discussões, portanto, foram
fundamentais para que os educadores construíssem um novo olhar sobre o
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outro, sobre a diversidade cultural e realidade tão diversa que compõem o país,
dando subsídios para que as práticas em sala de aula se tornem também em um
chamado à reflexão.
Palavras-chave: Literatura Infantil. Literatura Indígena. Unidade Didática.
Crônica. Diversidade cultural.
Introdução
A educação pública, como um todo a nível nacional, tem avançado
significativamente ao longo dos últimos anos nos debates e nas discussões
relacionadas a temáticas multiculturais. Nesse movimento, muitos espaços
foram criados, assim como, muitas temáticas emergiram no contexto nacional
e/ou começaram a conquistar seus espaços de direito, como é o caso das
literaturas indígena e afro-brasileira. Com isso, temas e discussões que por
muito tempo se caracterizaram como integrantes de uma literatura periférica e/ou
desprestigiada e, muitas vezes até negligenciada pela crítica e academia,
começaram a emergir e firmar seu espaço entre os clássicos.
Compreendendo a importância dessa disciplina, ou mesmo do espaço da
literatura na formação de cidadãos conscientes e socialmente situados, muitas
cidades brasileiras têm adotado políticas de formação continuada para seus
educadores, priorizando o ensino de literatura. Logo, esses espaços se
constituem em importantes momentos de reflexão e formação para os
educadores, pois agregam à prática docente novos conhecimentos e
metodologias para que desenvolvam um trabalho com literatura em sala de aula
exitoso, no qual tanto alunos quanto educadores, ao final de cada tema
abordado, possam vislumbrar o mundo que os circunda a partir de outros pontos
de vistas.
Este trabalho, assim, tem como objetivo principal compartilhar uma
proposta de unidade didática de ensino de literatura indígena, a qual foi
planejada para educadores das séries iniciais do ensino fundamental. Nela,
estão presentes várias discussões consideradas sensíveis, mas que se fazem
tão pertinentes nos dias atuais, considerando as últimas polêmicas envolvendo
as questões indígenas.
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Estruturada no estudo do gênero crônica, a unidade teve como base o
livro de Daniel Munduruku, “Histórias de Índio” (2001), o qual foi o ponto de
partida para o desenvolvimento da unidade didática. Entretanto, essa unidade
em sua totalidade, envolveu uma série de outros gêneros e atividades, todas
previamente organizadas para construção de uma proposta concisa, capaz de
mobilizar e promover um novo olhar sobre a temática indígena.
O trabalho com a literatura indígena na escola
O trabalho com literatura sala de aula sempre se configurou como um
espaço importantíssimo de aprendizagem, seja ela no ensino infantil, seja ela no
ensino superior. Esse fato se dá principalmente ao caráter questionador e
reflexivo da literatura, mas também às relações que a literatura promove no
imaginário e nas formas de representações na vida do homem em sociedade,
pois a literatura é tão humana que é impossível conceber sociedades sem
histórias, representações e crenças.
Sobre isso Candido (1972) apresentou que, o modus operandi de um texto
literário irá sempre remeter-se para a dimensão ontológica da literatura, uma vez
que o texto literário atua em diferentes funções (psicológica, formadora e de
conhecimento de mundo), favorecendo a descoberta de sentidos pela sua
capacidade de reinscrever e/ou reinventar o mundo pela força da palavra.
Tomando as discussões acima apontadas, e a importância de ações que
tratem sobre a literatura como espaço de formação e construção de sujeitos
reflexivos, o presente artigo traz para discussão, nesta seção, alguns autores
que contribuíram para a construção da proposta da unidade.
Atentando para a questão do ensino de literatura e de seu importante
papel na formação de crianças e jovens, Abramovich (1997, p. 17), apresenta
que “é ouvindo histórias que se pode sentir emoções importantes, como a
tristeza, a raiva, a irritação, o bem-estar, o medo, a alegria, o pavor, a
insegurança, a tranquilidade, e tantas outras mais”. Assim, para a autora, uma
das principais funções da literatura, é o próprio exercício dos sentidos, e o que
esses sentimentos podem provocar em quem as ouve... “Pois é ouvir, sentir e
enxergar com os olhos do imaginário!”.
Nesse sentido, ler ou ouvir histórias desde os primeiros anos de idade,
fazem com que a criança possa entender melhor o mundo, pois toda história
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busca sempre comunicar e informar sobre algo. O ensino de literatura na
educação Infantil, portanto, se caracteriza como um grande aliado no processo
de ensino-aprendizagem, pois o contato das crianças com a literatura pode
melhorar substancialmente o desenvolvimento cognitivo da criança, estimulando
as capacidades de reflexão e expressão. Sobre esse papel da literatura e leitura,
Geraldi (1997, p.171) irá acrescentar que, “lendo a palavra do outro, posso
descobrir nela outras formas de pensar que, contrapondo às minhas, poderão
me levar à construção de novas formas, e assim sucessivamente”.
Com base nesses postulados é possível compreender como a literatura
se constrói como um espaço de reflexão, estimulando a prática da cidadania, do
respeito, da promoção e valorização da diversidade, pois quando a criança se
projeta nas narrativas, ela se coloca no lugar do outro, ou seja, no lugar do
personagem da história. De fato, pode-se dizer que no momento em que uma
criança abre um livro ou escuta e/ou acompanha uma história a narrativa o
estimula a participar como um coautor dessa história.
Levando em conta tal questão, outra discussão importante faz-se
necessária. Se a criança participa como coautor da história que é lida, a seleção
e planejamento de temas e materiais, pelos educadores, para construção da
unidade didática é fundamental. Pois por meio do desenvolvimento de atividades
atrelada a objetivos claros que permitirão a unidade didática alcançar sua função
libertadora e reflexiva.
Atentando para essa questão da diversidade cultural no espaço escolar,
se observou no Brasil, movimento como resultado, em grande parte, da criação
e implementação de leis, as quais vieram para assegurar o trabalho com a
diversidade cultural e formas de representação, como o caso das leis
10.639/2003 tratando sobre a cultura afro-brasileira e a lei 11.645/2008 tratando
sobre a cultura indígena.
Ambas as leis, tanto a que trata sobre a cultura indígena, quando a que a
trata sobre a cultura afro-brasileira, seguem o que fora apresentado por Marquezi
(2018, p. 152) quando ressalta que a lei “pode ser considerada como um dos
meios que assegurou e ainda garante a valorização, o reconhecimento e o
respeito para com a cultura negra brasileira”, pois segundo ela é a partir da lei
que começou a haver uma desconstrução ideológica acerca do negro e de seu
papel na sociedade. Tomando essas linhas se observa que o mesmo ocorre com
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a temática indígena, pois foi por meio da lei que se assegurou sua presença no
currículo e no contexto escolar.
A respeito da lei 11.645/2008, que estabeleceu a obrigatoriedade do
ensino da história e da cultura dos povos indígenas nos estabelecimentos de
ensino fundamental e médio do país, representou um enorme avanço no
reconhecimento dos indígenas no processo de formação da sociedade brasileira.
Com isso, novas propostas de ensino passaram a ser pensadas a fim de
viabilizar ações para a adoção e efetivação de (novas) práticas pedagógicas no
currículo escolar, mais especificamente no âmbito do ensino de história,
literatura brasileira e educação artística (BRANDILEONE e VALENTE, 2018).
Nesse ponto, entretanto, faz necessário compreender que tais leis só
obtiveram sucesso por encontrar-se amparadas na Constituição Federal de
1988, conhecida como constituição cidadã, a qual já tratava sobre a
incorporação do indígena e suas respectivas culturas no currículo escolar. Desse
modo, essa última constituição pode ser considerada como um importante marco
para a valorização das culturas indígena e afro-brasileira, pois representou uma
grande mudança de perspectivas quanto aos direitos sociais e individuais,
tomando “a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade
e a justiça“, como direitos fundamentais de todos os cidadãos, além de condenar
toda e qualquer sorte de preconceitos (de raça, sexo, cor, idade, entre outros).
Assim, a partir da promulgação da Constituição, houve um processo de
ressignificação tanto dos saberes, quanto dos espaços públicos como
promulgadores dessa nova educação e dessa nova perspectiva. Nas instituições
escolares, como um todo, o que se observou foi um processo lento de
reconfiguração das propostas educativas.
Desse modo, permaneceram por muito tempo em todas as esferas de
ensino, representações e concepções redutoras, preconceituosas e/ou
estereotipadas a respeito das culturas indígenas e afro-brasileira, fruto de um
ensino preocupado com a formação teórica e técnica, distante das discussões
sociais em geral. Com isso, o ensino pormenorizava ou até mesmo tentava
apagar a importância destas matrizes na construção da identidade nacional.
Consciente dessa problemática, a proposta apresentada de unidade
literária sobre a questão indígena foi construída com um objetivo claro, de levar
os educadores à reflexão a respeito de uma série de informações e conceitos
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desatualizados a respeito das comunidades indígenas e sobre a forma como
eles vivem nos dias atuais.
A proposta de trabalho com literatura indígena
Para a construção da proposta de ensino de literatura indígena, o primeiro
passo foi o levantamento dos materiais literários relacionados ao tema
disponíveis nas bibliotecas das escolas e nas bibliotecas particulares de cada
um dos professores envolvidos. Após essa primeira constatação, então, foi o
momento de reunir os materiais e discutir a respeito do gênero textual a ser
utilizado como foco principal do curso, pois conforme aponta Schneuwly e Dolz
(2004), optar por trabalhar gêneros textuais na escola possibilita uma
diversidade de objetivos para o processo da aprendizagem, nos quais
apresentação do gênero, a leitura, a produção de textos pode desenvolver não
somente o ato criativo, mas o hábito da leitura, da comunicação e da interação
social.
O gênero escolhido para subsidiar o trabalho da unidade e como foco
principal foi uma crônica do escritor Daniel Munduruku, com o título “É índio ou
não é?” presente no livro “Histórias de Índio” publicado em 2001. Sobre o gênero
escolhido, torna-se interessante destacar que ele é caracterizado como:
[...] um texto narrativo curto, que trata de assuntos do cotidiano, com
senso de observação e tratamento lírico. Traz para o leitor uma
proposta de identificação, emocionalidade e poesia. É considerada por
alguns historiadores e críticos literários como um gênero menor devido,
principalmente, ao fato de estar marcada demasiadamente pelo tempo
presente e, portanto, com envelhecimento previsível. Provoca, no
entanto, adesão imediata com o leitor. Daí a preferencia dada à crônica
na escola, especialmente para a terceira e quarta série do ensino
fundamental. (COSTA, 2007, p.75-6)

A partir do estudo da crônica, então, foram selecionadas e planejadas as
demais atividades que integrariam o curso, visando como apontado acima essa
adesão imediata do leitor, assim como, sua identificação, emocionalidade e
poesia.
Sobre a escolha de Daniel Munduruku e de sua crônica como texto base
para a construção da unidade, torna-se interessante ressaltar as seguintes
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afirmações que o autor utiliza para descrever o papel da literatura indígena no
contexto nacional:
“Desejamos que nossos leitores possam ter um olhar crítico sobre a
diversidade cultural e linguística que existe em nosso país. E,
principalmente, possam perceber os índios como aliados na árdua
tarefa de construir um Brasil melhor para todos.
[...] É uma produção voltada para crianças e jovens, sim; comprometida
com a conscientização da sociedade brasileira sobre os valores que os
povos originários carregam consigo apesar dos cinco séculos de
colonização”. (COSTA e COENGA, 2015, p. 67).

Tais afirmações, portanto, permitem de modo claro compreender qual é a
visão do autor à respeito de sua obra e da importância de uma produção de
literatura indígena a nível nacional. Desse modo, a primeira etapa da unidade
didática se estruturou em torno da crônica do autor citado, assim como da
importância de suas obras no contexto literário infanto-juvenil brasileiro.
A segunda etapa, por sua vez, se deu à abordagem do gênero crônica,
trazendo para estudo as principais características desse gênero textual, sua
estrutura composicional e quais os temas que a crônicas geralmente abordam.
Na terceira etapa, que se caracterizou com uma das mais longas da
unidade, foram abordadas e desenvolvidas várias atividades de estudo e
intepretação, iniciando com o estudo de duas pequenas histórias em quadrinhos
da turma da Mônica, seguido da apresentação de um vídeo sobre os povos
indígenas do Paraná e uma pequena apresentação sobre algumas lendas e
importância da cestaria para as culturas indígenas. Ao final da terceira etapa, foi
também organizada uma atividade coletiva de produção de cartazes, na qual
foram utilizadas várias imagens e fotografias do passado e do presente, com o
objetivo de construir uma maior compreensão sobre a realidade dos indígenas
do período colonial e dos indígenas atuais.
Na quarta etapa, o estudo baseou-se na interpretação de uma tela com o
título “A morte de Sebastião de Brito Guerra, surpreendido pelos índios das
Missões do Uruguai” onde foi discutido a respeito das representações e
estereótipos do índio e do europeu colonizador. Nessa etapa tratou-se também,
brevemente, sobre a experiência das missões jesuíticas na América do sul.
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A quinta e última etapa, então, foi o momento da produção final. Nela
foram retomadas as discussões anteriores sobre gênero, sobre os indígenas nos
dias atuais, mas também foram abordados novos conhecimentos, como a
importância dos grafismos indígenas, dos mosaicos e da representação de
animais como a cobra, o beija-flor, entre outros dentro da cosmogonia indígena.
Como proposta de conclusão da etapa cinco e também de conclusão da
unidade didática, foi apresentada a atividade de construção de um grande
mosaico em forma de uma cobra, onde em cada hexágono que integrava o corpo
do animal, cada educador abordaria uma frase, com tese e antítese, sobre algum
fato a respeito dos indígenas. Pra complementar a construção do painel, a
atividade que se seguiu foi a de seleção de imagens e fotografias relacionadas
ao momento histórico atual dos povos indígenas, onde cada educador
contribuiria para a construção do espaço afixando no entorno da cobra essas
imagens, no sentido de apresentar como é, e como vivem os indígenas nos dias
atuais.
Por meio dessa atividade de produção do painel se buscou, portanto, a
construção ou desconstrução a respeito do ideal de indígena que permanece
estático, o qual os caracteriza como serem primitivos e distantes da
modernidade. Assim, a produção final teve como objetivo a reconstrução dessa
visão sobre o indígena, apresentando-o como sujeito de direitos e participantes
desse momento atual, da contemporaneidade moderna, onde a tecnologia, a
instrução e os meios de comunicação tornam todos coparticipantes na
construção da identidade nacional.
Considerações finais
As discussões tratadas acima, de modo geral, fornecem importantes
respostas e questionamentos a respeito da importância que a literatura tem na
promoção e construção de uma literatura tida como nacional. Entretanto, como
fora apontado, por muito tempo essa literatura vista como nacional apenas
voltou-se para a reprodução de obras consideradas canônicas e de prestígio,
com isso tanto a literatura infantil, quanto as literaturas produzidas com temáticas
indígenas e afro-brasileiras por muito tempo foram relegadas ao esquecimento,
nunca alcançando visibilidade ou valorização.
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Decorrente desse fato por muito tempo a produção literária no Brasil,
permaneceu representada por modelos europeus, e pela preservação de
estereótipos e conceitos limitados sobre seu próprio povo. Dentre eles se
destaca o estereótipo do índio, o qual foi construído ainda no período da
colonização, mas que se perpetua até os dias atuais. Fruto dessa compreensão
limitada, o ensino de literatura por muito tempo também seguiu essa lógica de
preservação dos modelos existentes. Logo as questões que surgem são: como
foi possível que ensino de literatura por tanto tempo deixou histórias e
representações culturais tão ricas escondidas? Quando foi que a literatura
periférica conquistou notoriedade?
Quanto à primeira questão a resposta é simples. As propostas de ensino
de literatura por muito tempo se voltaram para a cultura europeia e suas
representações, enquanto que as histórias e representações brasileiras, de seu
povo e de sua riqueza cultural eram desvalorizadas. Atentando para segunda
questão, sua resposta pode ser encontrada nas discussões acima, ou seja,
conforme foi apresentado, somente após o reconhecimento da diversidade
brasileira firmada pela constituição e sucessivamente pelas leis de valorização e
reconhecimento das várias formas de representações culturais é que elas
começaram a conquistar seu espaço de direito possibilitando o avanço de muitas
discussões e temas fundamentais para toda sociedade.
A proposta de ensino de literatura indígena compartilhado nesse trabalho,
portanto, buscou discutir questões fundamentais por meio do ensino de
literatura, o qual deve se constituir em um espaço de reflexão e de empatia, onde
as crianças como coautoras das histórias conseguem visualizar-se no lugar do
outro, favorecendo a construção de um novo olhar sobre a realidade e sobre o
mundo. Nesse sentido, foi também destacado, a importância de espaços de
formação para educadores, pois como apresentado no curso de literatura
indígena, cada um deles se constitui em um disseminador de um novo olhar
sobre as questões indígenas em suas salas de aula.
De um modo geral, o trabalho com a literatura indígena possibilitou
compreender quão importante é esse espaço formativo, pois por meio dele os
educadores puderam conhecer melhor sobre o tema e com isso desconstruir
muitos preconceitos e estereótipos relacionados aos indígenas e toda a sua
diversidade de costumes, hábitos, crenças e vivências.
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LITERATURA INFANTIL E JUVENIL: UMA IMPORTANTE FERRAMENTA
PARA A FORMAÇÃO DE LEITORES E ESCRITORES
Camila Porciuncula Santos
(Escola Básica Municipal Beatriz de Souza Brito)
Fabiana Dendena
(Escola Básica Municipal Beatriz de Souza Brito)
Fernanda Cláudia Lückmann da Silva
(Escola Básica Municipal Beatriz de Souza Brito)
Fernanda Ramos do Nascimento Furtado
(Escola Básica Municipal Beatriz de Souza Brito)
Resumo
Este texto apresenta um relato de experiência sobre projetos realizados
com as turmas 21, 22, 31, 32 e 41, profissionais e estagiários da Escola Básica
Municipal Beatriz de Souza Brito. O objetivo geral foi promover a leitura e a
escrita por meio de projetos, utilizando livros de literatura infantil e juvenil. Com
as turmas dos 2º anos, foi desenvolvido o projeto Brinquedos e Brincadeiras de
Ontem e de Hoje, lançando mão de livros de poemas, músicas, mapas, vídeos,
pesquisa, confecção de brinquedos com suas famílias, prática de brincadeiras e
visita da autora. O projeto contou com a parceria da professora regente, da
bibliotecária, do professor auxiliar de biblioteca, do professor de música, do
professor de educação física e das professoras auxiliares de educação especial.
Com os 3º anos foi desenvolvido o projeto Laços de Amizade, explorando o
gênero conto e articulando-se várias ações como leituras, vídeos, painéis,
oficinas e saída de estudo. As parcerias aconteceram entre a professora regente,
a bibliotecária, o professor auxiliar de biblioteca, o professor de música, a
professora do laboratório de ciências, a professora intérprete de Libras e as
professoras auxiliares de educação especial. Ambos os projetos tiveram como
resultado final a produção de um livro feito por cada criança que teve a
oportunidade de autografá-lo. Com a turma 41 foi realizado o projeto Mata
Atlântica e seus múltiplos olhares, pelo qual se promoveram diversas ações
como leitura, escrita, pesquisa, oficina, saída de estudo e encontro com o autor.
Nesse projeto, as parcerias aconteceram entre a professora regente, a
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bibliotecária, o auxiliar de biblioteca, a supervisora escolar, os professores de
geografia e de ciências. Esses projetos resultaram em momentos de informação,
formação, letramento e diversão.
Palavras-chave: Escola pública. Literatura infantil e juvenil. Formação de
leitores e escritores. Parcerias profissionais.
Introdução
No ambiente escolar, entendemos como primordial que projetos de leitura
e escrita articulados com o Projeto Político Pedagógico da escola aconteçam de
forma coletiva, envolvendo profissionais da escola e até mesmo estagiários,
apoiadores e colaboradores externos.
Desse

modo,

o

trabalho

interdisciplinar

promove,

além

do

desenvolvimento e exercício da cidadania, o processo de aquisição e/ou
construção de habilidades e competências relativas à leitura e à escrita.
Portanto, garantir que os estudantes dominem a leitura e a escrita
articuladas a outros conhecimentos e conectadas a outros mediadores (REYES,
2017) e não somente ao professor regente de anos iniciais foi a proposta dos
projetos que serão aqui relatados.
O fio condutor para o desenvolvimento dos projetos, de suas ações, foi a
utilização da literatura infantil e juvenil como ferramenta para a construção social
de conhecimento, além da aprendizagem de conteúdo. A literatura auxilia no
desenvolvimento social, emocional e cognitivo da criança e na formação
cidadãos que consigam compreender o que leem e que possam transmitir, por
meio da sua fala e escrita, o que aprenderam.
É importante destacar que os professores e profissionais da escola têm
papel fundamental na promoção da leitura e da escrita por meio da literatura.
Os projetos de leitura e escrita e os livros de literatura infantil e juvenil
Nos projetos de leitura e escrita realizados na Escola Beatriz em 2019
apresentados em seguida, inspiramo-nos especialmente em livros da literatura
infantil e juvenil, construindo uma rede de informações e conhecimentos.
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Projeto Brinquedos e Brincadeiras de Ontem e de Hoje
O projeto Brinquedos e Brincadeiras de Ontem e de Hoje propiciou aos
alunos dos 2º anos (turma 21 e 22) um contato maior com o universo letrado,
com o desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita mediante o estudo
do gênero poema, além de garantir o universo lúdico dos brinquedos e
brincadeiras.
As turmas foram desafiadas pela professora regente Fernanda Furtado e
pela bibliotecária Fernanda Lückmann a produzirem um livro autoral.
O projeto contou com a parceria da professora regente, da bibliotecária, do
auxiliar de biblioteca Sandro Nery, das professoras auxiliares de educação
especial Rosângela Rachadel e Carla Sardá, do professor de música Luciano
Mendes, do professor de educação física Gregory Carrion e das/dos
estagiárias/os do curso de Pedagogia da Universidade do Estado de Santa
Catarina (UDESC).
As atividades tiveram início na sala de aula, quando a professora regente
apresentou o gênero textual poema e a partir daí desenvolveu ações de leitura
e compreensão que possibilitaram às crianças conhecerem a estrutura e
finalidade desse gênero, propondo brincadeiras de rima, bem como a reescrita
de poemas e a criação de versos e estrofes.
Juntamente com essa abordagem foi realizada na biblioteca, pela
bibliotecária, uma apresentação de slides com vídeos, mapas e globo terrestre
onde se destacou a origem dos brinquedos e brincadeiras do passado e presente
de cada continente, com evidência no Brasil. Foram apresentados às crianças
alguns brinquedos de outros países, como o bumerangue (Austrália) e a
matrioska (Rússia) e realizadas, na sala de aula e nas aulas de educação física,
algumas brincadeiras desconhecidas para eles, a exemplo do mamba (África),
entre outras, assim como brincadeiras da infância de seus familiares,
como andar de carrinho de rolimã, brincar de rolar pneus e pular elástico.
O projeto também contou com a participação e o envolvimento dos
familiares na confecção de brinquedos que fizeram parte das suas infâncias e
nas respostas afetivas à entrevista sobre a infância de cada uma das famílias.
Dentre as leituras realizadas em sala e na biblioteca, conhecemos o livro
de literatura infantil Brincar de Verdade, de autoria de Marta Martins, que faz
parte do acervo do Clube da Leitura: a gente catarinense em foco, projeto do
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Departamento de Bibliotecas Escolares e Comunitárias da Secretaria Municipal
de Educação de Florianópolis.
Fotografia 1 – Fonte inspiradora do projeto com os 2º anos

Fonte: Arquivo da Biblioteca

Encantamo-nos com essa obra que apresenta o universo dos brinquedos
e brincadeiras por meio de poemas e que foi a principal fonte de inspiração para
que as crianças se tornassem autoras dos seus próprios livros.
Acreditamos que ouvir histórias é muito importante na formação de
qualquer criança, é o início da aprendizagem para ser um leitor, e tornar-se um
leitor é começar a compreender e interpretar o mundo. Por isso precisamos “[...]
ler histórias para as crianças, sempre, sempre...” (ABRAMOVICH, 1997, p. 17).
Cabe ao educador ampliar o universo literário das crianças, apresentandolhes os diferentes gêneros textuais e, nesse sentido, o poema surgiu da leitura
do livro, suscitando a curiosidade das crianças.
Corroboram com essa ideia as autoras Fleck, Mafra, Oliveira (2003, p. 56)
quando dizem que
Cabe ao professor a responsabilidade de despertar em seus alunos
uma atitude positiva em relação à poesia, e como não se pode
transmitir o que não sente o professor também deve transmitir ao aluno
seu sentimento verdadeiro pela poesia, sua capacidade de sentir e
compreender a intenção da poesia como um sentimento verdadeiro.

A partir desse despertar, os alunos foram lendo, escrevendo e ilustrando
poemas na sala de aula e na biblioteca, discorrendo sobre a importância de
brincar e ser criança, sobre suas brincadeiras e brinquedos preferidos, assim
como de seus familiares e também sobre as brincadeiras dos diferentes lugares
que antes desconheciam.
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Todas essas produções feitas a todo vapor foram dando forma ao livro, que
foi composto por cinco poemas, sendo um poema coletivo, o qual teve a
professora regente como escriba e como temática escolhida O que é ser criança
e a importância do brincar. O outro poema foi realizado em pequenos grupos.
Cada grupo escreveu sobre uma brincadeira que lhes chamou atenção dentre
todas as apresentadas e brincadas com eles. Os outros três poemas foram
escritos individualmente sobre o brinquedo e a brincadeira preferidos e sobre a
infância e brincadeira favorita dos familiares.
Como toda produção escrita, houve momentos de criação, orientação e
reescrita dos textos. Os poucos alunos que estavam no processo inicial de
alfabetização, nos níveis pré-silábico e silábico, contaram com a professora
regente

como

escriba

dos

poemas

que

produziram

oralmente,

que

subsequentemente sistematizou com eles a escrita das palavras-chave.
Freire (1989, p. 13) afirma que “a alfabetização é a criação ou a montagem
da expressão escrita da expressão oral. Esta montagem não pode ser feita pelo
educador para ou sobre o alfabetizando. Aí tem ele um momento de sua tarefa
criadora.” Entretanto, devemos respeitar o texto oral produzido pela criança, que
traz, na sua criação, suas vivências e seu aprendizado, inclusive da estrutura do
texto.
Além dessa produção, as crianças fizeram ilustrações e escreveram suas
biografias com a ajuda dos familiares. Ademais, em meio ao desenvolvimento
do projeto, as turmas receberam estagiários do curso de Pedagogia da UDESC,
que na sua docência contribuíram com o estudo do gênero poema, quando as
crianças produziram versos e expressaram artisticamente o conteúdo dos versos
produzidos por meio da pintura de um dos muros da escola, como numa grande
brincadeira.
O encerramento do projeto foi marcado por dois grandes acontecimentos:
a Visita da autora na biblioteca e um Sarau literário feito pelas crianças, em que
leram seus poemas a ela, que ficou encantada com suas produções literárias.
Nesse dia, a autora foi prestigiada pela turma, que cantou um poema musicado
do seu livro Brincar de Verdade, intitulado Roda pião. O poema, musicado pela
autora, foi estudado e ensaiado com o professor de música.
Ter a possibilidade de conhecer pessoalmente a autora que inspirou a
escrita das crianças foi um momento que ficou registrado na memória afetiva de
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cada uma delas, pois aproxima não só o livro, a leitura e a escrita, como fortalece
a ideia de aproximar leitores e autores.
Projeto Laços de Amizade
O projeto de leitura e escrita baseado no livro de literatura infantil Laços
de Amizade, desenvolvido com as turmas 31 e 32, do 3º ano, foi um trabalho
que se deu em parceria entre a professora regente, Camila Porciuncula, o
professor de Música, a professora do laboratório de ciências, Fernanda Biazin,
a bibliotecária e o professor auxiliar de biblioteca, a professora intérprete de
Libras, Patrícia Gerent, e a auxiliar de educação especial, Emiliane Ramos.
Os objetivos deste projeto foram estimular a leitura e a escrita e destacar
valores com ênfase aos relacionados à amizade para que as crianças possam
repensar atitudes, desenvolvendo afetividade, ética e senso de cooperação com
o coletivo.
Como fonte inspiradora, utilizamos o livro Terra costurada com água, de
autoria de Lúcia Hiratsuka.
Fotografia 2 – Fonte inspiradora do projeto com os 3º anos

Fonte: Arquivo da Biblioteca

Cada etapa do projeto foi planejada a fim de envolver as crianças, suas
famílias e os profissionais da escola, visando o desenvolvimento da leitura e da
escrita, o despertar do prazer de ler, bem como adquirir conhecimentos nas
diversas áreas envolvidas no projeto.
Como início das atividades, o livro supracitado foi enviado para leitura
juntamente à solicitação de uma produção de texto sobre Importância da
Amizade, ambas para serem feitas em família. Em seguida, as crianças
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conheceram melhor a autora dessa obra e pesquisaram um pouco sobre sua
vida e obras. Na sequência, cada criança, construiu a sua própria biografia.
No decorrer do projeto diversas atividades foram realizadas, e uma delas
foi a construção da Árvore dos Valores, com termos relacionados à temática, e
uma Oficina de orientação ao uso do dicionário realizada na biblioteca de forma
lúdica, na qual as crianças procuravam as palavras, colocavam na árvore e
pesquisavam no dicionário os seus significados.
Assim, partilhamos da concepção de KLEIMAN (1998, p. 183) de que “o
letramento é desenvolvido mediante a participação da criança em eventos que
pressupõem o conhecimento da escrita e o valor do livro como fonte fidedigna
de informação e transmissão de valores”.
Estreitamos também parceria com o professor de Música, que conduziu
suas aulas apresentando a música É tão lindo, composição de Al Kasha, Edgard
Poças e Joel Hirschhorn, cantada pela Turma do Balão Mágico.
Além disso, os alunos tiveram oportunidade de conhecer a Escola de
Oleiros de São José, e em seguida, realizaram com a professora do laboratório
de ciências, uma Oficina de produção e pintura de peças de barro, ambas as
atividades relacionadas à vivência de parte do enredo da obra da autora Lúcia.
As produções textuais e as ilustrações desses dois projetos foram sendo
digitadas, digitalizadas e inseridas na plataforma Estante Mágica, que as
transformou em livros digitais. E com o apoio financeiro dos empregados da
Eletrosul – ONG Transmissão da Cidadania e do Saber – foram adquiridos 103
livros impressos, entregues a todas as crianças e autografados no evento Dia
dos Autógrafos, realizado em 11 de outubro de 2019 na Eletrosul.
Projeto A Mata Atlântica e seus Múltiplos Olhares
Com a turma 41, as crianças puderam dialogar com assuntos
relacionados às áreas do conhecimento de forma interdisciplinar com atividades
integradas,

construindo

ferramentas

para

pesquisar

e

conectar

seus

conhecimentos com o meio social, fora do ambiente escolar, como “a
possibilidade da leitura literária como elemento estruturante na constituição de
vínculos sociais entre adultos e crianças” (ALVES, 2017, p. 39). Nessa
perspectiva, os projetos são uma forma de aproximar os leitores dos autores.
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Para isso, foi realizado o projeto A Mata Atlântica e seus múltiplos
olhares, e na língua portuguesa foram usados, como fonte, os livros de literatura
juvenil Saru: o guerreiro da floresta, de Maurício Eduardo Graipel, e O tesouro
da Serra do Bem-Bem, de Flávio José Cardozo.
Fotografia 3 – Fontes inspiradoras do projeto com os 3º anos

Fonte: Arquivo da Biblioteca

Articulamos as áreas de geografia, história e ciências sobre o ecossistema
da Mata Atlântica no estado de Santa Catarina, sempre utilizando os mapas e a
localização geográfica.
Na matemática e nas artes, dialogamos com a geometria e com os vários
artistas que utilizam formas geométricas em suas composições, usando o
quadro O touro, de Tarsila do Amaral, como inspiração de floresta.
As atividades foram sendo realizadas conforme a ordem dos capítulos dos
livros. Assim, durante esse processo, utilizaram-se estratégias de leitura, de
forma individual e coletiva, geralmente realizadas pela professora regente.
Para tanto, consideramos essencial, no projeto, a tríade que segue:
Talvez quando crescermos continuaremos a ler para reviver este ritual,
esse triângulo amoroso que todas as noites unia três vértices: uma
criança, um livro e um adulto. Nesta cena primária está a chave para
os projetos de leitura. Por um lado, existem os livros. Do outro, os
leitores. E no meio, essas figuras que, em linguagem técnica, são
chamados de “mediadores” - bibliotecários, pais, professores, livreiros,
editores - encarregados de promover encontros inéditos e sempre em
construção entre um livro e um leitor, particular, de carne e osso. Além
das nomenclaturas, qualquer projeto de leitura envolve esses três
componentes: o acervo (os livros, os materiais, as palavras), os leitores
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(ou melhor, cada leitor singular) e o mediador: aquele que promove
esses encontros (REYES, 2017, p. 48).

Desse modo, os materiais utilizados foram os livros de literatura juvenil
relacionados aos conteúdos e interesses, à idade e ano de ensino das crianças,
e aos leitores e seus mediadores.
Na biblioteca, as crianças receberam da bibliotecária Orientação sobre o
registro das fontes de informação, e com o professor auxiliar de biblioteca, em
duplas, desenvolveram uma pesquisa em livros, enciclopédias e revistas sobre
os animais apresentados no livro Saru. A pesquisa contou com um roteiro
contendo o nome popular e científico, reprodução, tamanho, peso, hábitos
alimentares, hábitos comportamentais e curiosidades de cada animal.
Concomitantemente, as crianças complementaram parte da investigação
na sala informatizada, pesquisando imagens com auxílio da professora Regiane
Amaral. Em seguida, fizeram sua própria ilustração de cada animal.
Com a pesquisa finalizada, as crianças escreveram, em sala de aula, um
texto informativo. Esse gênero textual foi previamente trabalhado com leituras e
interpretação de outros textos informativos.
No passo seguinte, com a professora de ciências, Isolda Ferreira,
realizaram um passeio pela Escola e também no Parque Municipal do Córrego
Grande, com um olhar apurado em relação às espécies nativas da mata
existente em Santa Catarina, sistematizando e registrando as espécies.
Foram confeccionados com biscuit os animais pesquisados, e quase ao
final do projeto, com apoio da supervisora escolar, Maria Aparecida Demaria,
participaram de uma oficina de dobradura e confeccionaram um gambá Saru.
A parceria entre os profissionais da escola possibilitou a realização de
outra saída de estudo com a turma conduzida pela professora de ciências e a
bibliotecária, por meio da qual puderam conhecer o Laboratório de Mamíferos
Aquáticos da UFSC. Nessa saída, além de conhecerem o autor do livro Saru e
conversarem sobre o processo criativo de escrita, aprenderam mais sobre os
diversos animais contidos na história e conheceram um pouco sobre suas
especificidades.
Outro livro trabalhado foi O tesouro da Serra do Bem-Bem, que as
crianças estudaram com grande enfoque à Mata Atlântica e seus ecossistemas.
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Na biblioteca, com o professor de geografia, Fábio Marchiori, conseguiram
dialogar com a Mata Atlântica com um olhar mais apurado sobre a vegetação ali
contida, diálogo com mediação da bibliotecária, do professor auxiliar e da
professora regente, Fabiana Dendena. Na sala informatizada, utilizaram
computadores e chromebooks para pesquisas sobre a sua fauna e a flora da
Mata Atlântica.
O enfoque principal foi a educação ambiental, tendo um olhar para a
preservação do meio ambiente, propiciando, assim, o desenvolvimento de
habilidades

envolvendo

o

letramento

informacional

(leitura,

escrita,

interpretação, pesquisa e orientação do uso de fontes de informação). Todas as
produções dos projetos foram expostas no II Sábado Cultural da Escola.
Considerações finais
A escola precisa ampliar cada vez mais o ensino da leitura e da escrita e
oportunizar espaços, desenvolver projetos, explorar ideais, temáticas, emoções,
inquietações, lendo, escrevendo e deixando escrever (Kramer, 2000).
Cada palavra, frase, música, livro, ilustração fez com que pudéssemos
pensar carinhosamente e com encantamento acerca do potencial da leitura e da
escrita, reafirmando a função social da escola.
Então, é criando um contexto significativo para a leitura e a escrita, com o
acesso a uma literatura infantil e juvenil diversificada e de qualidade e o
desenvolvimento de projetos com diferentes profissionais e variados gêneros
textuais que a escola pode contribuir para a ampliação do universo informacional
e cultural das crianças, cumprindo com o seu papel de formar leitores e
escritores.
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LITERATURA INFANTIL E RELAÇÕES RACIAIS: ANÁLISES DE
ILUSTRAÇÕES E TEXTOS
Gabriela Aparecida da Silva
Mariane Conceição Vieira
Thaís Regina de Carvalho
(UFPR)
Introdução
Embora há 16 anos tenha sido criada e homologada a lei 10.639/03, a
qual altera o artigo 26-A da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB/1996)
e torna obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira,
estudos apontam que esta realidade não se faz tão presente em nossas
instituições educacionais, visto que os currículos ainda são pautados em uma
perspectiva de ensino eurocêntrica, onde a referida temática é abordada apenas
em datas específicas no calendário escolar, fazendo com que esses saberes não
sejam abordados de forma consistente e articulada.
Por entender a relevância de contemplar os conhecimentos de origem
africana e afro-brasileira nas salas de aula, o projeto intitulado “Discurso e
Relações Raciais” tem como objetivo produzir análises referentes às relações e
possíveis formas de hierarquia racial presentes nos livros de literatura infantil e
infanto-juvenil. Através da literatura, observamos que é possível se fazer uma
educação voltada ao combate à branquidade normativa, visto que temos
autores/as dedicados/as a produzirem obras de cunho infantil e infanto-juvenil,
com seus temas direcionados às histórias e culturas africana e afro-brasileira.
No entanto é preciso que elas sejam analisadas, discutidas, com o intuito de
sabermos se são promotoras da diversidade étnico-racial ou se atuam na
reprodução de estereótipos que reforçam

a propagação do racismo e das

assimetrias raciais.
Com isso, foram realizados encontros para discussões a partir de
leituras de estudos críticos sobre relações raciais no Brasil e, também, debates
referentes aos critérios a serem considerados ao fazer a análise dos textos e
imagens, entre eles a identificação de elementos que reforçam o racismo, as
hierarquias

raciais

e

os

estereótipos,

bem

como

a

importância

da
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representatividade e da valorização da história e cultura africana e afro brasileira
na literatura. Diante disso, o presente artigo irá apresentar aspectos no tocante
ao referencial teórico e às análises de quatro obras de literatura infantil.
Compreendendo o uso da literatura, bem como sua importância e
valorização na cultura africana e afro-brasileira
Estudos apontam que a literatura é uma ferramenta muito presente no
cotidiano escolar, pois é por meio dela que a alfabetização e o letramento são
desenvolvidos, por exemplo. Sobre os livros de literatura infantil vale apontar que
em alguns momentos eles são usufruídos de modo equivocado, quando um/a
professor/a promove a leitura em sala, com o objetivo apenas didatizante, onde
os/as alunos/as só entram em contato com a literatura com a intenção de serem
avaliados/as, isso pode torná-los sujeitos sem interesse pela leitura, visto que
sempre a enxergam de forma impositiva. Contudo, algumas práticas favorecem
a ampliação do repertório cultural das crianças, aprimorando a leitura por fruição.
A partir de uma linha histórica, Araújo (2010) aponta que a literatura
infanto-juvenil surgiu com fins didatizantes, impondo regras morais que partiam
da perspectiva do adulto sobre a criança e que, no Brasil, assim como a literatura
adulta, a literatura infanto-juvenil também acabou por inspirar-se nas produções
europeias, passando a ter uma nova configuração a partir do Modernismo, com
Monteiro Lobato e demais autores que firmavam-se como escritores para
crianças.
Nesse contexto, cabe mencionar a relação da literatura com as
discussões sobre a educação das relações étnico-raciais no Brasil. Conforme
citamos

anteriormente,

os

aspectos

referentes

à

importância

da

representatividade são essenciais nos debates sobre análises das obras, pois
considerando o contexto histórico das relações raciais no nosso país, as
características fenotípicas171 ocupam papel relevante na constituição das
relações. Segundo Gomes (2003) “[...] As experiências de preconceito racial
vividas na escola, que envolvem o corpo, o cabelo e a estética, ficam guardadas
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Conforme pesquisas de Nogueira (2006), as características físicas dos sujeitos demarcam fortemente as
relações de preconceito e discriminação. Assim, o autor aponta que no Brasil o preconceito é de marca.
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na memória do sujeito” (GOMES, 2003, p. 176). Portanto, torna-se fundamental
contemplar a diversidade étnico-racial nas escolas em todos os momentos.
Em nossos primeiros encontros, foi levantada a questão, na qual se referia
sobre a utilização da imagem de personagens negras presentes na literatura
infantil, para isso tomamos como base os estudos de de Araújo (2010), Araújo
e Silva (2012); Bonin (2012), Gouvêa (2005), Debus (2017), os quais
contribuíram para a compreensão da necessidade da realização de análises
detalhadas dos percursos e formas de representação das personagens.
No que tange ao papel do negro na literatura infanto-juvenil vale
mencionar os estudos de Gouvêa (2005). A referida autora nos textos
pesquisados, que foram publicados entre 1900 e 1920, constatou que a
referência aos/às negros/as se dava ocasionalmente, ou seja, quase nunca e
ainda, nas raras aparições, o/a negro/a recebia um papel de personagem sem
significativa expressão e que se resumia à sua referência racial.
A negra e o negro velho transformaram-se em personagem constantes,
como agentes socializadores das crianças brancas, numa posição de
servidão que revela a continuidade com o modelo escravocrata.
Personagem sempre presente, mesmo que como coadjuvante, nas
narrativas destinadas à criança do período, o negro surgia revestido de
uma estereotipia (GOUVÊA, 2005, p. 84).

Ter esta visão historiográfica possibilitou o embasamento das produções
e análises das resenhas, visto que assim conseguimos identificar alguns
estereótipos, os quais poderiam estar presentes nas obras selecionadas para
análise na pesquisa e também observar se os mesmos ainda se fazem
presentes nos livros de temática africana e afro-brasileira em nossa atualidade.
A partir do aporte teórico foram realizadas resenhas que serão divulgadas
em material eletrônico para a utilização de professores/as. Consideramos que
esse material poderá auxiliar no processo de escolha e análise das obras de
literatura infantil que são selecionadas pelos/as docentes que atuam com os/as
educandos/as de diferentes faixas etárias. Para Debus (2017) é importante
trazer essas obras para a sala de aula com o intuito de promover a diversidade
étnico- racial e a representatividade, “conhecer a produção literária para crianças
e jovens que tematiza a cultura africana e afro-brasileira é de fundamental
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importância para pensar a formação de leitores-cidadãos e uma sociedade
antirracista” (Debus, 2017,p.111).
Tendo em vista a importância da qualidade dos livros infantis e infantojuvenis, tanto no que se refere aos textos quanto às ilustrações, elencamos os
seguintes critérios para a elaboração das resenhas críticas:
QUADRO 1: CRITÉRIOS PARA ELABORAÇÃO DAS RESENHAS
● Presença e relevância de personagens negras e/ou indígenas;
● Ilustrações com valorização de aspectos fenotípicos ou com uso de símbolos
relacionados com africanidades;
● Ocupações das personagens negras e/ou indígenas;
● Temas relativos à história ou cultura africana ou afro brasileira;
● Qualidades estética e literária;
● Temas relativos a vivências de personagens africanas;
● Ausência de estereótipos nos textos e nas ilustrações;
● Ausência de hierarquias entre personagens brancas e negras;
● Não presença da/o branca/o como representante exclusivo de humanidade
(branquidade normativa);
● Formas de relações e envolvimentos
FONTE: As autoras (2019), com aportes dos estudos do Grupo de pesquisa “Discurso e
Relações Raciais”

Além das análises, as resenhas contam com uma pequena biografia
dos/as autores/as e ilustradores/as, o que nos auxiliam para uma melhor
compreensão das obras selecionadas. Em acordo com as orientações foi preciso
renomear os títulos dos livros selecionados e proporcionar uma escrita criativa
com o intuito de convidar os/as leitores/as a conhecerem tais literaturas.
A partir das análises verificamos que existem diversas obras literárias
infantis e infanto-juvenis que contemplam a história e cultura africana e afrobrasileira sem conter estereotipias e apresentando personagens negras como
ativas e protagonistas. Dentre as quatorze resenhas realizadas, elencamos
quatro livros de autores/as brasileiros/as e negros/as para detalhar no presente
artigo.
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Um (re) conto Africano
Edimilson de Almeida Pereira e Rosa Margarida de Carvalho Rocha, são
mineiros e provam que uma grande parceria pode render um ótimo livro, capaz
de encantar a todos. Ele (Edmilson) é poeta, ensaísta, professor de Literatura
Brasileira da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Juiz de Fora e
Pós-doutorado em Literatura Comparada na Universidade de Zurique, na Suíça.
Ela (Rosa Margarida) é Pedagoga, especialista em Didática – Fundamentos
Teóricos da Prática Pedagógica, e Estudos Africanos e Afro-Brasileiros, também
possui Mestrado em Educação pela Universidade Estadual de Minas
Gerais.UEMG. Atualmente Trabalha ministrando palestras por todo o Brasil, que
visam a formação de professores/as para a implantação da Lei Federal
10.639/03.
Na obra “ Os comedores de palavras”, publicada em 2004, pela Mazza
edições e com a capa e ilustração de Rubem filho, ilustrador graduado em Artes
pela Escola Guignard, da Universidade do Estado de Minas Gerais, com
especialização em gravura. Os autores, nos contam um (re)conto africano do
filho de um Griot, que são famosos contadores de histórias, este por sua vez foi
levado por um monstro devorador de gente.
Devastado pela morte do pai e por não saber contar histórias, o menino
decide ir para o País dos Bichos Comedores de Palavras, pois lá não precisaria
contar nenhuma história. Sua tristeza é tão grande que “seu cabelo esqueceu do
sol e da chuva e o tambor, que antes era do seu pai, já não tocava mais”.
Contudo neste caminho ele encontrará uma senhora que já viu tudo neste
mundo, outra que guarda histórias na cabeça e a que possui alegria em inventar
palavras,o menino também passará por várias aventuras, até conseguir chegar
no País dos Bichos Comedores de Palavras, no qual descobrirá o seu verdadeiro
destino.
Apesar desta história ser curta, possuindo apenas três páginas e nos
deixando “um gostinho de quero mais”, ela possui como temática a cultura
africana, exaltando a tradição dos contadores de histórias. Observamos que no
decorrer da obra o protagonismo é centrado em um menino negro, que vive no
País das Árvores que falam, juntamente com ele, compartilhamos as suas
angústias e seus anseios. Do início ao fim, o autor e a autora conseguem aguçar
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o nosso imaginário, visto que o livro também contém poucas imagens, o que
desperta a nossa imaginação, para idealizarmos como são as personagens e o
lugar onde estão inseridas. Ao final desta obra encontramos um caderno de
atividades que visam contextualizar e promover uma reflexão sobre esta história,
por meio da realização de desenhos, perguntas de interpretação de texto e
relacionadas com o contexto da história e a realidade das crianças, também há
instruções de como montar seu próprio tambor, com o intuito de transformar
todos em contadores de histórias.
Luan, o menino que coloriu o Planeta
Em 1953, na cidade de Belo Horizonte, nasce Maria do Carmo Ferreira
da Costa, Madu Costa. Mulher negra, pedagoga, especialista em Arte e
Educação, escritora e apaixonada pelas palavras. Movida por sua paixão, Madu
Costa gosta de brincar com as palavras de forma encantadora, nos fazendo
viajar em suas obras.
Na obra “Lápis de Cor”, publicada em 2012, Madu Costa conta com as
ilustrações do rondoniense Josias Marinho, ilustrador negro, formado pela
Escola de Belas Artes da UFMG, para nos apresentar o menino Luan e nos fazer
entrar no imaginário e no processo criativo desta personagem encantadora.
Luan é uma criança negra, que busca sempre estar atualizado e
antenado a tudo. Assumindo o protagonismo da história, Luan leva uma vida
como qualquer outro menino de sua idade, gosta muito de brincar e se destaca
por ser inteligente, muito curioso, observador e atento às campanhas do meio
ambiente, afinal, “Ele é ainda menino, mas já está preocupado com a saúde do
nosso Planeta”.
Na história, Madu Costa nos faz refletir, juntamente com Luan, sobre
medidas para salvar o meio-ambiente. O menino passa a observar os cortes
constantes das árvores em sua rua e, com isso, resolve tomar uma providência:
escrever inúmeros cartazes com desenhos para conscientização do plantio de
árvores. Porém, enquanto produzia seus cartazes, Luan se deu conta de um
grande problema: “quanto mais árvores ganhavam vida em seu cartaz, mais se
perdiam em lápis e papel”.
O enredo da história passa a focar no conflito de Luan com suas ideias,
nos fazendo mergulhar em sua cabeça cheia de imaginação. Luan está
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pensativo e tentando descobrir o que fazer para salvar o planeta, já que a ideia
dos cartazes não era uma boa opção. Assim, o menino percebe que seus lápis
começam a ganhar vida. A forma como os lápis de Luan o entretém é “de encher
o coração”, nos leva a viajar pelo imaginário do menino de forma inspiradora.
Luan desperta para novas ideias, conclui seu cartaz com diversas árvores
coloridas e, também, percebe que, para salvar o Planeta, é preciso não somente
pensar, mas também agir. Dessa forma, além de colorir o papel, Luan sai para
colorir o mundo.
A manta da vovó
O livro “A manta” escrito pela professora/pedagoga Sonia Rosa, nascida
na cidade do Rio de Janeiro, pós-graduada em “Teorias e Práticas da Leitura na
PUC/RJ” e “África-Brasil: Laços e Diferenças, juntamente com a ilustradora
niteroiense Clara Gavilan, graduada em design gráfico pela Pontifícia
Universidade Católica-Rio, com especialização em ilustração editorial pela
Escuela Superior de Dibujo Profesional, Madri, e em ilustração de livro infantil
pela Escuela de disseny i arts, em Barcelona, nos contam a história de uma
manta, esta surge pelas mãos trêmulas e apaixonadas de uma vovó, a qual terá
que aconchegar o neto desta doce senhora, o menino Vitor.
Quando Vitor nasceu a manta passa acompanhá-lo, até chegar o momento
em que o menino cresce e ela se vê sozinha guardada em uma gaveta, no
entanto a sua história não termina assim, pois a mãe daquele garoto decide doála, com isso chega a hora dela viver novas histórias. Passado algum tempo a
manta descobre que irá acalentar o bebê Igor, contudo este cresce muito rápido,
mas com a chegada de sua irmã Clarisse, a manta passa a ter uma nova tarefa.
Essa manta era tão querida que passou a acalentar muitos e muitos bebês,
até o dia em que volta para sua casa de origem, precisou de uns reparos da vovó
e ficou mais bonita, e agora iria ter uma missão mais que especial, cuidar do filho
de seu menino Vitor.
Esta história é de encher os nossos corações de amor e ternura, as
ilustrações em aquarela compõem perfeitamente esta obra tão delicada e rica
em detalhes, também podemos observar a presença de personagens negras e
não negras, as quais não apresentam estereótipos e hierarquias raciais e assim
a história desta manta consegue promover a diversidade étnico-racial.
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Revisitando Pasárgada
Anderson Feliciano é pós-graduado em Estudos Africanos e Afrobrasileiros, performer, dramaturgo e autor. A partir de 2007, Feliciano passou a
desenvolver diversos projetos voltados às questões raciais e de gênero. Dentre
suas obras, encontramos “Era uma vez em Pasárgada...”, publicada no ano de
2011, que relata a amizade de Léo e João e é ilustrado por Marcial Ávila, artista
plástico, que conta com mais de 150 participações em obras de literatura infantil.
“Era uma vez em Pasárgada...” se inicia caracterizando os dois
protagonistas da história, sendo estes João e Leo. O livro apresenta o
protagonismo infantil que, apesar de positivo, acaba por se tornar um problema
assim que lemos as características atribuídas às duas crianças. João é um
menino negro, o qual é destacado como suas características o ser legal e o
gostar de fazer bolhas. Leo é um menino branco, onde sua personalidade é
colocada como uma criança que adora e costuma escrever corriqueiramente.
Essas características reforçam a criança branca como intelectual e produtora de
cultura, enquanto a criança negra está sempre dispersa e preocupada apenas
em brincar. Foi buscado falas do autor referente à própria obra para entender se
a personagem João não se tratava de uma espécie de alterego, ou seja, a
representação do próprio Anderson Feliciano, para justificar as características
atribuídas ao menino, mas infelizmente, não foi possível identificar entrevistas
ou outras análises sobre a obra.
Ao virar a página, encontramos o Seu Tião, avô de João. Este contém
característica do tradicional “velho contador de histórias”, que se trata do senhor
negro que tem costume de sentar com as crianças para contar histórias. Neste
momento, a narrativa da obra parece ocorrer em torno das tradições orais
passadas de geração em geração, protagonizando a relação das crianças com
as histórias do avô, mas não é isso que acontece. Leo mais uma vez é colocado
como a criança branca produtora de cultura, pois “Seu Tião contou várias
histórias. Leo pegou o papel e escreveu pra dedéu! Anotou as histórias do Seu
Tião (...)”, reforçando a ideia de tornar uma história legítima somente a partir do
momento em que esta é escrita.
Nas páginas seguintes, não encontramos mais a presença de Tião, mas
sim do Seu Manuel, um homem branco colocado como poeta, que assume o

1822

protagonismo da história junto com os meninos. Manuel os leva à Pasárgada
que, através de rimas, nos faz entender que se trata de um lugar ideal para
crianças e, positivamente, explora o imaginário dos dois amigos.
O processo de análise da obra foi um tanto complexa, considerando que,
no primeiro contato com o livro, foi possível identificar diversas características
consideradas negativas e, depois de uma série de pesquisas em torno do livro,
foi possível identificar aspectos que vão além da obra referida.
Ao pesquisar o significado do nome “Pasárgada”, foi localizado o poema
“Vou-me embora pra Pasárgada” de Manuel Bandeira. Com isso, infere-se que
o “Seu Manuel”, da história de Feliciano, trata-se do poeta Manuel Bandeira
(inclusive as ilustrações possuem as mesmas características do poeta) e que, a
visita dos meninos à Pasárgada, trata-se de uma releitura do poema situado no
livro “Libertinagem”. Pasárgada trata-se de uma cidade Persa considerada ideal
para o poeta modernista viver, retratada como um lugar sem limitações e bom
para se aventurar. Isto se dá ao fato de que o poeta sofria com suas limitações
por conta de sua doença. No livro, Feliciano retrata Pasárgada de forma positiva,
como um mundo ideal para se libertar a imaginação, porém, acaba por ser
complexo ter um entendimento geral do livro se nos limitar-nos apenas a obra,
sem contextualizá-la.
Considerações finais
Ao longo das discussões, debates, formações e produção de resenhas
que compuseram o projeto “Discurso e Relações Raciais”, foi possível entender
a relevância de se utilizar a literatura como ferramenta na construção de
identidades, promovendo a diversidade e a representatividade dentro do
contexto escolar já que, a escola, por sua vez, é um dos principais ambientes de
socialização e formação do sujeito.
Portanto, cabe salientar que precisamos trazer as histórias e culturas
africana e afro brasileira independente se há crianças negras em nossas salas
de aulas, visto que o nosso país foi formado por estas culturas, elas se
encontram presentes em nossa ciência, música, culinária, língua, entre outros.
Pesquisas apontam que a literatura deve ser diversa, apresentando
elementos de diferentes costumes, a fim de combater o normativismo
eurocêntrico instaurado em nossa sociedade e assim promover a análise e
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desconstrução do que é o belo e o padrão, com o intuito de promovermos uma
educação de combate ao racismo, preconceito e discriminação pensando em
estratégias para acabar com os mesmos dentro e fora do âmbito escolar,
empoderarmos nossos/as alunos/as, fazendo com que eles/as se vejam como
protagonistas, como produtores/as de culturas e sujeitos ativos.
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LITERATURA INFANTO-JUVENIL E SUA ATUAÇÃO NA INCLUSÃO NAS
ESCOLAS DE CRUZEIRO DO SUL - AC
Maria de Fátima Vasconcelos de Carvalho
(UFAC)
Lucas Alexandre de Souza Freire
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Resumo
A literatura infanto-juvenil é de grande importância para os que leem, pois
além de possibilitar-lhes a aquisição de novos conhecimentos, também exerce
um papel relevante na formação da expressão oral, e também no aprimoramento
das suas capacidades de leitura e escrita. Neste contexto, o presente estudo tem
como objetivo investigar o acesso de crianças e jovens especiais às obras
literárias adaptadas nas escolas, sugerindo também algumas formas de
intervenção que aborde a necessidade e importância da valorização das
diferenças. A presente pesquisa, em desenvolvimento, foca no acesso à
literatura no meio da educação inclusiva, busca evidenciar os casos de
dificuldades que alunos com necessidades educacionais especiais enfrentam no
dia-a-dia para ter acesso à literatura, espera-se que com a pesquisa possa
mudar o contexto social que esses alunos estão inseridos para melhor, tornando
um elo entre Literatura e Educação Inclusiva, ao trazer à tona os conflitos de
pessoas com necessidades educacionais especiais de forma singular e
expressiva, funcionando como portas que se abrem para determinadas verdades
humanas. Como fundamentação teórica, utilizamos textos de autores que já se
debruçaram sobre o tema como, MANTOAN (1997), MARIA (2013), REAL
(2009), e também pesquisas feitas em blogs e fóruns da internet. Como
resultados, em construção, percebemos que ainda é bem difícil alunos com
necessidades educacionais especiais terem plenos acesso a livros de literatura,
se não as histórias contadas pela professora. As equipes gestoras das escolas
pouco contribuíram para demonstrar que a literatura inclusiva é de suma
importância para a formação leitora e aprendizagem dos alunos que a
necessitam, e para desenvolver nos estudantes uma maior capacidade reflexiva
e crítica sobre o que lhe és apresentado.
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Palavras-chaves: Literatura infanto-juvenil; Inclusão; Leitura Literária.
Introdução
O presente trabalho irá mostrar relatos de observações realizadas em
algumas escolas de ensino infantil e fundamental do município de Cruzeiro do
Sul-ac, nos períodos em que realizamos estágio e trabalhos de campo nas
escolas. Tem como objetivo investigar o acesso de crianças e jovens especiais
às obras literárias adaptadas nas escolas, sugerindo também algumas formas
de intervenção que aborde a necessidade e importância da valorização das
diferenças.
A inclusão escolar de maneira geral é fundamental para que tenhamos
uma escola igualitária, onde os alunos sejam respeitados por suas diferenças e
alcancem sua autonomia na sua vida escolar, social e cultural.
Usamos como metodologia a pesquisa bibliográfica, onde pesquisamos
autores que já se debruçaram sobre o tema, e também utilização a observação
e conversas informais com professores e demais funcionários das escolas.
Utilizamos como principal referencial teórico MANTOAN (1997), MARIA (2013),
REAL (2009), e também pesquisas feitas em blogs e fóruns da internet.
A literatura infanto-juvenil é importante para as pessoas que leem, cria em
seus leitores uma consciência reflexiva e critica. As escolas observadas de
ensino infantil e fundamental de Cruzeiro Sul promovem a leitura de livros
literários, mas ainda é bastante restrita, alguns alunos só tem acesso aquelas
leituras feitas em sala de aula pelo professor.
Os alunos com necessidades educacionais especiais tem um acesso
quase zero aos livros de literatura infanto-juvenil, na maioria das vezes
encontram dificuldades em ir a biblioteca, outros não conseguem fazer uma
leitura. Portanto, a escola deve ser a maior incentivadora desses alunos,
promovendo semanas de leituras entre outros projetos que a escola pode criar
e inventar meios que esses alunos tenham acesso aos livros e criem o gosto
pela leitura.
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O que é inclusão escolar?
A inclusão escolar na maioria das vezes é vista apenas como fazer com
que o aluno, seja ele, índio, negro, ou com necessidades especiais, entre outros,
esteja dentro do ambiente escolar e não é bem assim. O aluno está frequentando
a escola e não participar ativamente do seu processo de ensino aprendizagem
ele está apenas integrado ao ambiente escola. De acordo com Mantoan (1997),
a integração é diferente de inclusão,
O processo de integração ocorre dentro de uma estrutura educacional
que oferece ao aluno a oportunidade de transitar no sistema escolar —
da classe regular ao ensino especial — em todos os seus tipos de
atendimento: escolas especiais, classes especiais em escolas comuns,
ensino itinérante, salas de recursos, classes hospitalares, ensino
domiciliar e outros. (p.15).

A integração é o processo em que o aluno começa a frequentar a escola,
está nas aulas, porém o aluno não tem uma aprendizagem e ensino igualitário e
satisfatório e muitas vezes não tem aprendizagem nenhuma, o aluno fica apenas
transitando entre as turmas como um “desconhecido”.
A inclusão escolar ocorre quando o aluno está em sala de aula e participa
ativamente do seu processo de ensino aprendizagem, agindo de forma critica,
expondo sua opinião sobre os assuntos, só assim a escola irá tornar este aluno
incluso. A escola tem que acolher os alunos e fazer com que os mesmos se
sintam incluídos na sua caminhada escolar.
Literatura infanto-juvenil nas escolas de Cruzeiro do Sul- Acre
Alguns autores descrevem a literatura infanto-juvenil, Amaral (1992), apud
Real (2009) diz que “é arte e assim sendo representa (expressa) o homem (ser
humano), o mundo e a vida, por meio da palavra e na própria palavra”. Maria
(2013), diz que “a literatura é um espaço produtivo para formar nossos
pensamentos, ideais, atitudes, enfim, uma possibilidade de descobrir e
compartilhar ideias, emoções e sentimentos”. De acordo com Rosing (1999),
apud Real (2009),
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[...] a literatura infanto-juvenil, deve trabalhar justamente, a
sensibilidade da criança, seja em relação a linguagem, seja em relação
aos aspectos imaginativos presentes no mundo representado pela
obra. Esse exercício de sensibilidade não possibilitará a criança
somente uma compreensão mais adequada da sua própria realidade,
mas lhe fornecerá os elementos para desenvolver, gradativamente,
uma relação mais criativa com a linguagem e uma concepção mais
racional da existência. (p.34)

A literatura infanto-juvenil é de grande importância para os que leem, pois
além de possibilitar-lhes a aquisição de novos conhecimentos, também exerce
um papel relevante na formação da expressão oral, e também no aprimoramento
das suas capacidades de leitura e escrita.
A partir da observação em algumas escolas de ensino infantil e
fundamental na cidade de Cruzeiro do Sul- AC e também de conversas informais
com professores e gestores das escolas sobre como os alunos com
necessidades educacionais especiais tem acesso a livros de literatura infantojuvenil, foi perceptível que o acesso dos mesmos aos livros ainda é muito restrito.
As escolas em sua maioria possuem uma biblioteca “pobre” em relação a
livros literários, direcionados as crianças de modo geral. Sendo assim, as
crianças com necessidades educacionais especiais ficam ainda mais distante de
terem acesso aos livros. Os professores se esforçam ao máximo para fazerem
com que esses alunos tenham acesso a histórias literárias e alguns sempre
iniciam as aulas contando uma história, no qual os alunos ficam bastante
empolgados. É possível ver o brilho em seus olhos e sentir a imaginação crescer.
A literatura infanto-juvenil trás o mundo lúdico para as crianças, onde
desperta a imaginação, a criatividade, a descoberta de mundos novos, perceber
que ela pode “voar” através da leitura de um livro. É essencial que a criança
tenha esse momento de leitura na escola e também em casa. A leitura torna a
criança mais autônoma, mais expressiva na arte de falar.
A escola deve ser a principal incentivadora para que os alunos pratiquem
a leitura. A mesma deve promover semana da leitura e disponibilizar aos alunos
uma diversidade de livros literários, a escola tem que ser criativa para que o
aluno ache a leitura atrativa, que queira ler por deleite. Ela deve criar meios para
que os alunos queiram ler, pois estamos vivendo em uma sociedade em que as
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crianças passam mais tempo no celular do que lendo um livro. O livro não é mais
tão atrativo como antes e a missão da escola é tornar os livros em especial os
literários bastante atrativos.
A literatura infanto-juvenil tem uma estrutura poética, narrativa, teatral e a
escola deve proporcionar aos alunos que ele embarque nas leituras literária,
produzindo poemas, encenando peças teatrais, declamando poesia. Os livros
literários proporciona isso aos alunos, que eles saiam daquela aula tradicional,
onde leem alguns textos e depois respondem algumas perguntas, a literatura
está muito, além disso.
Procedimentos Metodológicos
A metodologia utilizada para a realização deste trabalho foi uma pesquisa
bibliográfica e observação com conversas informais e também uma pesquisa
qualitativa. A pesquisa bibliográfica é aquela feita através de autores que já
desenvolveram trabalhos relacionados ao tema e que segundo Severino, 2007,
p. 122 a pesquisa bibliográfica:
É aquela que se realizam a partir do registro disponível, decorrentes
de pesquisas anteriores, em documentos impressos, como livros,
artigos, teses etc. Utiliza-se dados ou de categorias teóricas já
trabalhados por outros pesquisadores e devidamente registrados. Os
textos tornam-se fontes dos temas a serem pesquisados. O
pesquisador trabalha a partir das contribuições dos autores dos
estudos analíticos constantes dos textos.

E a observação foi realizada através de estágios supervisionados e
também de atividades práticas do curso realizado nas escolas de ensino infantil
e fundamental. Segundo Lakatos ; Marconi, 2003, p. 190 diz que a observação
é uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e utiliza
os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não
consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou
fenômenos que se desejam estudar. É um elemento básico de
investigação científica, utilizado na pesquisa de campo e se constitui
na técnica fundamental da Antropologia.
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Não levando em consideração a representação numérica, gráficos,
estatísticas, etc..., utilizamos a pesquisa qualitativa, que segundo Goldenberg,
1997, apud, Gerhardt; Silveira, 2009, p. 31-32 é:
A pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade
numérica, mas, sim, com o aprofundamento da compreensão de um
grupo social, de uma organização, etc. Os pesquisadores que adotam
a abordagem qualitativa opõem-se ao pressuposto que defende um
modelo único de pesquisa para todas as ciências, já que as ciências
sociais têm sua especificidade, o que pressupõe uma metodologia
própria. Assim, os pesquisadores qualitativos recusam o modelo
positivista aplicado ao estudo da vida social, uma vez que o
pesquisador não pode fazer julgamentos nem permitir que seus
preconceitos e crenças contaminem a pesquisa.

Seguindo essa linha de pesquisa encontramos diversos autores que
realizaram estudos sobre esse tema, após a leitura destes artigos e livros
utilizamos ideias destes autores, juntamente com o nosso pensamento para
criarmos um caminho para a realização deste trabalho.
Conclusão
Levando-se em consideração esses aspectos, a inclusão de alunos com
necessidades educacionais especiais é algo que está previsto na lei e que as
escolas devem se adaptar e promover de forma correta a inclusão, não apenas
integrar o aluno ao ambiente escolar e achar que o mesmo estará incluso, o
aluno tem que ser autor no seu processo escolar.
A literatura infanto-juvenil é importante no desenvolvimento cognitivo da
criança e poderá de forma satisfatória ajudar esse aluno a “voar” mais longe,
através da leitura de um livro o aluno irá desenvolver a imaginação, a
criatividade, cria novas histórias, a leitura faz o individuo saber argumentar, criar
suas próprias opiniões, entre outras coisas que a leitura desenvolve.
A escola como um lugar de inclusão, de diversidade, de aprendizado, de
formadora de opinião, deve ser a maior incentivadora da leitura no âmbito
escolar, deve oferecer a seus alunos a oportunidade de ter acesso a livros
literários. Os alunos com necessidades educacionais especiais têm mais
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dificuldades de terem acesso a esses livros, na maioria das vezes não
conseguem irem sozinhos a biblioteca, e quando vão não tem livros disponíveis,
outros não conseguem ler e vários outros problemas que afetam esses alunos.
As escolas observadas em Cruzeiro do Sul-Ac tentam dentro de suas
possibilidades permitirem que os alunos tenham acesso aos livros, que criem o
gosto pela leitura, algumas dão até prêmios para o aluno que ler mais livro
durante o ano, e é esse o dever da escola, ser incentivadora da leitura, e
promover a inclusão dos alunos que tem algum tipo de dificuldade.
Referências
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de
Metodologia Científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003.
MANTOAN, Maria Tereza Eglér. Inclusão Escolar: O que é? Porque? Como
fazer?. São Paulo: Moderna, 2003.
MARIA, Elizângela Idalgo Regallo. Literatura Infantil: Uma possibilidade de
inclusão.

Disponível

em:

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoe
s_pde/2013/2013_uenp_port_artigo_elizangela_idalgo_regallo_maria.pdf.
Acessado em 10 de out de 2019.
GERHARDT, Tatiana Engel; SILVEIRA, Denise Tolfo. Métodos de pesquisa.
coord. pela Universidade Aberta do Brasil UAB/UFRGS e pelo Curso de
Graduação Tecnológica Planejamento e Gestão para o Desenvolvimento Rural
da

SEAD/UFRGS.

Porto

Alegre:

UFRGS,

2009.

Disponível

em:

http://www.ufrgs.br/cursopgdr/downloadsSerie/derad005.pdf. Acessado dia 24
de jun de 2017.
REAL, Daniela Corte. A literatura infanto-juvenil “nas águas” da inclusão escolar:
navegar é preciso. Porto Alegre: Scipione, 2009.
SEVERINO, Antônio Joaquim, Metodologia do Trabalho Científico/Antônio
Joaquim Severino.-23.ed.rev.e atual. -São Paulo: Cortez, 2007.p.121. Disponível
em:
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3480016/mod_label/intro/SEVERINO_
Metodologia_do_Trabalho_Cientifico_2007.pdf. Acessado dia 23 de jun de 2017.

1831

LITERATURA INFANTOJUVENIL AMAZONENSE INDÍGENA: UMA NOVA
PERSPECTIVA PARA A FORMAÇÃO LEITORA E CIDADÃ EM SALA DE
AULA
Noelma Cidade dos Santos
(SEDUC/PA)
Elizandra Brasil Ferreira
(CESP/UEA)
Geise Conceição Gomes
(CESP/UEA)
Tatiana Oliveira Pereira
(CESP/UEA)
Resumo
Este artigo se propõe discutir e apresentar os aspectos peculiares da
literatura infantojuvenil amazonense indígena dentro do contexto mais
abrangente propiciado pela literatura indígena. Tem como objetivo principal
verificar a aplicabilidade desta literatura particular enquanto instrumento de
formação leitora e cidadã para o público infantojuvenil em sala de aula. Neste
sentido, cabe a reflexão dos traços que definem e caracteriza a linguagem
específica destas produções A literatura infantojuvenil amazonense indígena,
em particular, apresenta como característica marcante a presença do aspecto
cultural e identitário dos povos indígenas amazônicos. Nesta perspectiva, são
tecidas considerações a respeito da importância da leitura da literatura indígena
e sua novidade no contexto educacional brasileiro. Além da atenção voltada a
seu público específico, ou seja, crianças e jovens e a relevância destes textos
enquanto promotor da reflexão em torno do conhecimento e valorização da
cultura indígena em face da diferença e da diversidade, entendidas como nova
forma de expressão literária. A discussão e reflexão sobre a temática se dá a
partir de uma abordagem estritamente teórica, ancorada em autores renomados
como Cadermatori (2010), Coelho (2000), Cosson (2014) Hunt (2010), Thiel
(2003), entre outros, pertinentes ao estudo. Com base nas discussões, verificase o quanto a literatura indígena ao longo dos anos vem ganhando destaque e
espaço no mercado editorial nacional e ao adentrar o ambiente escolar, tende a
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ser um importante instrumento de valorização cultural e formação leitora dos
alunos e demais envolvidos, ao dialogar com a diversidade cultural do país,
permitindo a compreensão e valorização do outro.
Palavras-chave: Literatura Indígena. Literatura Infantojuvenil amazonense.
Leitura. Cidadania.
Introdução
Propomos neste artigo debater a potencialidade da literatura indígena
para formação de leitores e cidadãos com o propósito de expandir a reflexão
sobre a presença destes textos no âmbito literário local e nacional. Neste
sentido, utilizamos a literatura infantojuvenil amazonense indígena, com seu
aspecto particular, para verificar o potencial formativo no que tange os aspectos
da leitura e da cidadania, visto como uma das preocupações recorrentemente
no ambiente escolar.
A literatura indígena em seu contexto mais abrangente se apresenta como
uma temática recente no contexto educacional brasileiro e em outros espaços
de debate. Levar esta literatura para sala de aula contribuindo na concepção e
no desenvolvimento dos alunos e assim valorizando os autores indígenas e não
indígenas que falam da região Amazônica e assim junto à escola desenvolver
uma leitura prazerosa e apresentar esta literatura as crianças. Deste modo é
importante descrever que a literatura Infantojuvenil vem preservar acerca da
expressão artística, cultural e identitária destes povos.
Literatura Indígena: dos aspectos socioculturais à questão da leitura
Abordar a literatura indígena significa pensar a propósito de uma temática
que ainda é novidade para muitos educadores e pesquisadores. Estudar esta
literatura, além de permitir reconhecer a qualidade estética destes textos, implica
também estar diante de questões relacionadas a aspectos culturais e identitários
a respeito destes povos.
Apesar de muito se ter discutido sobre a necessidade de valorização da
cultura indígena nos diversos setores da sociedade, a representação em torno
destes povos ainda é marcada pelo discurso da alteridade, ou seja, os índios
são apresentados na condição do outro, do distinto. Idealizações que revelam,
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ao longo do processo histórico, de forma negativa, a figura do índio representada
a partir de estereótipos e preconceitos. A respeito destas representações Porto
Alegre (2000, p. 68) afirma:
[...] desfilam uma galeria de idealizações produzidas desde os
primeiros séculos da descoberta do “novo mundo”, que traduzem o
espanto e o encantamento com o estado de natureza, visões do
paraíso perdido, dúvidas sobre a existência da alma, fantasias sobre o
canibalismo e a ferocidade dos habitantes da terra, cenas grotescas de
degradação e estupidez (PORTO ALEGRE, 2000, p.68).

Apesar desta visão em relação à figura do índio estar sendo gradualmente
desconstruída, muitos ainda são os esforços para fazer com que esta cultura
seja conhecida e valorizada pelo que realmente é, e para que os estereótipos e
preconceitos sejam superados.
Em face destes esforços é que a literatura indígena, além de suas
atribuições estéticas literárias, surge também como um instrumento de
divulgação e valorização cultural, ao permitir que se conheça um pouco mais
sobre os aspectos socioculturais e identitários que caracterizam a vida destes
povos. O que implica também em uma reflexão de cunho sócio-histórico e
político que passa a ser mobilizado pela própria literatura.
Trata-se, como já mencionado, de uma literatura recente e que para
muitos professores e alunos, até mesmo nas universidades ainda é
desconhecida ou pouco utilizada. A fim de superar a lacuna e o
desconhecimento desta literatura particular e com a pretensão de dar acesso à
diversidade cultural brasileira é que foi instituída a lei 11.645/2008 determinando
que a disciplina de História e Cultura Afro-Brasileira e indígena fosse inserida
nos currículos das escolas brasileiras.
O que passa a ser, portanto, uma questão constitucional, permitindo que
os esforços de divulgação e valorização das culturas afro-indígenas se tornem
ainda mais contundente. Nesta perspectiva,
Todos têm o direito de descobrir, ler e debater os textos produzidos
pelos diversos povos indígenas, como forma não só de conhecer
visões estéticas e temáticas diferentes, mas também de valorizar o
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outro, o diferente, que deve ter sua história, sua presença e visão de
mundo reconhecidas (THIÉL, 2013, p. 1176).

Ler e especialmente ler a literatura indígena garante que se promova a
aquisição da leitura em suas várias perspectivas ou dimensões. Isto por
entendermos a complexidade do ponto de vista teórico e especialmente prático
do ato de ler. A respeito desta complexidade, consideremos a afirmação de
Kleiman (1989, p.65): “Ao lermos um texto [...] colocamos em ação todos os
nossos sistemas de valores, crenças e atitudes que refletem o grupo social em
que se deu a nossa socialização primária”. Neste sentido a leitura propriamente
dita apresenta fatores de implicação que devem ser levados em consideração.
E diante destes fatores vale ressaltar que a leitura que se pretende alcançar não
é aquela feita de forma superficial e sim aquela que contemple todos os
requisitos exigidos para a formação de leitores competentes.
Até mesmo a questão da leitura passa a ser um fator fundamental dentro
deste processo que visa dar direito, na forma da lei, ao acesso à diversidade
cultural brasileira através da literatura. Pretende-se, neste sentido, fazer que o
ato da leitura, encarada também como um direito constitucional, encontre
instrumentos favoráveis para que suas atribuições sejam cumpridas, dando
condições para que o leitor, seja ele criança, jovem ou adulto possa adquirir
conhecimentos sobre si e sobre o outro das mais variadas formas. Conforme
afirma Thiél (2013, p. 1177):
A leitura dos mais variados gêneros textuais e em especial da literatura
proporciona, então, o conhecimento da pluralidade cultural do país, o
que implica promover também a liberdade e igualdade de expressão,
o exercício da cidadania e, consequentemente, o distanciamento de
pré-julgamentos baseados em visões estereotipadas e pejorativas do
outro e de sua cultura.

Destaca-se, neste sentido, a perspectiva sociológica da literatura quando
dentro de suas atribuições, associa tanto os aspectos estéticos quanto os
valores socioculturais, que não deixam de ser também educacionais e/ou
pedagógicos. O que permite identificar a transgressão do texto literário ao
apropriar-se do plano da realidade a partir de referências e discussões
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particulares da vida em sociedade estabelecendo um diálogo entre o mundo real
e o ficcional. A literatura passa a cumprir um papel primordial no empenho de
fazer que a leitura de textos possa ir além de sua atribuição formal ao trazer para
o centro de suas discussões temas que gerem reflexão sobre a condição do
outro para assim compreendê-lo e valorizá-lo, além de permitir um movimento
de reciprocidade, aonde, de acordo com Cosson (2014, p.17)
A literatura nos diz o que somos e nos incentiva a desejar e expressar
o mundo por nós mesmos. E isso se dá porque a literatura é uma
experiência a ser realizada. É mais um conhecimento a ser
reelaborado, ela é a incorporação do outro em mim sem renúncia da
minha própria identidade (COSSON, 2014, p.17).

Todos os envolvidos neste processo ou experiência literária são de algum
modo beneficiados em virtude desta particularidade própria da literatura, que vai
da fruição estética à função social. A leitura literária vem propiciar, de forma
específica, como salienta Cadermatori (2010) uma reorganização das
percepções do mundo, aonde a partir da convivência com os textos literários
pode-se também formar novos padrões e o desenvolvimento do senso crítico de
seus leitores.
É justamente baseado nestas prerrogativas que a literatura indígena
passa a ter um papel fundamental no empenho de órgãos e instituições de
divulgar e tornar notória a cultura das diversas etnias, além de se apresentar
como importante instrumento de formação leitora.
Compreendido a relevância da literatura indígena, faz-se necessário
elucidar, baseado no esclarecimento dado por Thiél (2013) a respeito dos rótulos
ou adjetivações à produção literária brasileira, dada a distinção entre os termos
indianista, indigenista e indígena, sendo o primeiro uma referência a literatura do
período romântico brasileiro voltado a construção de uma identidade nacional,
aonde autores não indígenas destacavam a personagem do índio enquanto vilão
ou herói, evidenciando sua sujeição à cultura do colonizador. O segundo termo,
indigenista representa a produção feita por não índios que tratam de temas ou
reproduzem as narrativas indígenas. Já o indígena refere-se especificamente a
produção realizada pelos próprios índios a partir de suas modalidades
discursivas peculiares. De acordo com Thiél (2013, p. 1118) essas produções
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“[...] apresentam uma interação de multimodalidades: a leitura da palavra
impressa interage com a leitura das ilustrações, com a percepção de desenhos
geométricos, de elementos rítmicos e performáticos.” A autora também destaca
como característica particular da literatura indígena o aspecto do contato e
conflito entre a oralidade e a escrita, entre as línguas nativas e européias e entre
a sujeição e a resistência, caracterizado como o entre - lugar cultural desta
produção.
Estes traços da literatura indígena passam a funcionar como indicadores
de uma linguagem particular que precisa ser difundida para que este material
não fique restrito a apenas as comunidades indígenas e possa, assim como
outras obras literárias, ser lida com atenção pelos diferentes povos.
A Literatura Indígena Infantojuvenil e o ambiente escolar
Faz-se necessário, a partir deste esboço mais geral, compreender os
caminhos da leitura da literatura indígena quando esta passa a ser direcionada
a um público específico, neste caso, a literatura indígena infantojuvenil. Para isto
é preciso estabelecer as especificidades desta produção que por definição tem
como marca fundamental o público a qual se destina, ou seja, a criança. A
determinação de um público específico acaba gerando, problematizações nas
diferentes

concepções

ou

idealizações

da

infância,

determinando

e

influenciando este tipo de produção literária no processo criativo de seus
autores. A este respeito Simões (2013, p. 15) afirma:
Quando se escreve para crianças [...] o artista é imediatamente
interpelado pela função, ou papel, que sua obra vai ter diante de um
leitor preferencial – a criança- que carrega uma representação social
marcada pela necessidade de educação e formação.

Esta preocupação evidencia um dos aspectos recorrentes na produção
literária infantil, quando no âmbito histórico, verifica-se sua estreita relação com
a perspectiva didático-pedagógica, ou seja, suas primeiras produções foram
feitas essencialmente para instruir seu público leitor. Esta relação, literatura e
pedagogia, ainda gera discussões no meio literário e influencia no modo como a
literatura infantil é encarada, em face de seu adjetivo que tende delimitar ou
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diminuir esta produção a uma literatura menor. O que, de certo modo,
desprestigia a qualidade estética destes textos.
Parte-se da premissa que a escrita que é destinada a criança, é
necessariamente simples ou que seus textos, em sua maioria são triviais e que
talvez se destine a uma cultura menor. Isto por se pressupor que “ela é simples,
efêmera, acessível e destinada a um público definido como inexperiente e
imaturo” (HUNT, 2015, p. 27). É preciso, pois, superar esta visão que interfere
e dificulta as tentativas de estabelecer um equilíbrio entre a intenção estética e
a pedagógica dos textos literários destinados às crianças.
No entanto, de acordo com Simões (2013) este caráter pragmático ou
utilitário vem sendo superado, permitindo que a literatura infantil constitua-se
enquanto expressão artística particular com uma função social dada em virtude
exatamente de seu público infantil.
Mas para além desta discussão e para evitar qualquer dúvida aos leitores
iniciantes, saibamos que “A literatura infantil é, antes de tudo, literatura; ou
melhor, é arte: fenômeno de criatividade que representa o mundo, o homem, a
vida, através da palavra” (COELHO, 2000, p.27). O que reafirma seu potencial
literário diante de outros textos endereçados a outros públicos. A complexidade
e a elaboração destas narrativas não se diferenciam daquelas que atendem a
um público, que a princípio, apresenta sua competência leitora desenvolvida.
Exigindo, portanto reflexão e garantindo a conquista da leitura através da
literatura.
Todas estas atribuições e vantagens dadas à literatura infantojuvenil,
apresenta-se também na produção infantojuvenil indígena. Thiél (2013)
argumenta que a abordagem literária destes textos é indispensável para
promover a sensibilidade estética de crianças e jovens que necessitam conhecer
e identificar valores, ideologias, padrões de comportamento e os componentes
culturais e discursivos de grupos sociais variados e do seu próprio grupo social.
Para isto, é preciso antes de tudo, encontrar caminhos ou práticas
metodológicas que auxiliem na promoção da leitura destes textos a fim de
atender as expectativas, tanto do ponto de vista educacional quanto social.
O espaço mais apropriado para este tipo de abordagem continua sendo a
escola, onde, o desenvolvimento da competência leitora e cidadã apresentamse como um dos principais objetivos dos educadores. De acordo com Zilberman
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(1983, p.16): “[...] a sala de aula é um espaço privilegiado para o
desenvolvimento do gosto pela leitura, assim como um importante setor para o
intercambio da cultura literária, não podendo ser ignorada, muito menos
desmentida sua utilidade.”
Desta forma, a promoção da leitura literária, neste caso em particular dos
textos indígenas para jovens e crianças, ganha um espaço adequado para o
conhecimento e discussão. É neste ambiente que se poderá debater sobre a
textualidade indígena e suas estratégias discursivas, assim também como
desfazer esteriótipos e ampliar a visão de mundo do leitor, ainda restrita a sua
cultura particular. Segundo Thiél (2013, p. 1186):
Para que a literatura indígena alcance a sala de aula, é preciso que
seus leitores, professores e alunos, disponham de referenciais teóricos
para que as textualidades indígenas sejam interpretadas em sua
contextualização cultural e estética. Para tanto, faz-se imprescindível
tratar de questões voltadas para a atividade leitora, focando primeiro a
leitura do outro para então passar à leitura de suas obras.

O que retoma a discussão em torno das dimensões do processo da leitura
que são acionadas diante do texto literário, evidenciando os diferentes
comportamentos do leitor em relação ao texto, especificamente, do texto literário
indígena.
A literatura infantojuvenil amazonense indígena como caminho à leitura e
a cidadania em sala de aula
A literatura infantojuvenil amazonense indígena, apesar da adjetivação
que delimita o espaço geográfico no qual atua, também se enquadra na
produção literária infantil indígena a nível nacional. Aliás, em virtude da
adjetivação “amazonense”, que apenas delimita um recorte geográfico, Simões
(2013, p. 11) esclarece que esta qualificação é uma construção mais política,
histórica e cultural do que propriamente literária. De modo que,
[...] ao ler o termo literatura infantojuvenil amazonense [...] entenda-se:
livros

brasileiros

produzidos

intencionalmente

para

serem

apresentados ao público infantil e juvenil e que foram feitos a partir da
realidade amazônica (em seus temas ou em seus autores)
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Apesar desta particularização, a literatura infantojuvenil amazonense,
aonde se incluem produções de autores indígenas e não indígenas, enfrenta os
mesmos desafios da produção indígena nacional. Esta literatura, em termos
cronológicos é ainda mais recente do que a produção infantil produzida
nacionalmente. De acordo com Simões (2013, p. 36): “[...] a literatura
infantojuvenil produzida no Amazonas situa-se, cronologicamente, no momento
contemporâneo, configurando-se, porém, como uma produção emergente que
ainda busca legitimar-se no cenário da cultura local e nacional.”
Apesar do “atraso” e falta de prestígio atribuída à questão histórica, a
produção literária infantojuvenil amazonense vem nos últimos anos ganhando
destaque no mercado editorial amazonense. Enfatiza-se aqui, portanto, a
produção dos autores amazonenses indígenas que estão tendo a oportunidade
de publicarem suas obras e demonstrarem seu potencial criativo. Autores como:
Roni Wasiry Guará, Tiago Hakiy, Jaime Diakara, Lia Minapoty, Elias
Yaguakãg,Yaguare Yamã dentre outros nomes.
Estes textos, de acordo com Simões (2013) apresentam pontos de
semelhança e diferença com o cenário brasileiro contemporâneo. Uma dessas
semelhanças é o espírito lúdico e a tendência pedagógica resistente na
produção local. Assim também como “[...] a busca da identidade cultural
brasílica, que, no caso da literatura amazonense, significa a busca pela
resistência e pelo fortalecimento da identidade cultural regional perante os
leitores infantis e seu posicionamento diante da diversidade cultural brasileira.”
(SIMÕES, 2013, p. 37). O que, a propósito, vem ao encontro da finalidade social
atribuída a literatura indígena, de maneira geral, quando dá a possibilidade ao
seu leitor de reconhecer a variedade sociocultural enquanto reconhecimento do
outro.
Em vista das peculiaridades da literatura infantojuvenil amazonense
indígena, vale ressaltar que, a presença dos aspectos culturais e identitários
destes povos são apresentados através de histórias que revelam o costume, a
crença, a tradição, entre outros elementos da vida destas comunidades.
Como aspecto particular da linguagem literária indígena, as obras
indígenas amazonenses apresentam também a marca narrativa da oralidade.
Esta estratégia discursiva demonstra o vínculo do autor indígena com a tradição
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oral da contação de história. Na cultura indígena esta tradição representa a
continuidade da memória ancestral de um povo.
Em virtude desta peculiaridade, observa-se também a opção destes
autores em utilizarem-se principalmente dos gêneros textuais mitos, contos e
lendas.É justamente estes gêneros que dão condições para que a tradição oral
transcorra. Estes gêneros, especialmente o mito, no contexto indígena assume
uma conotação diferente da tradição européia que desvincula este gênero de um
discurso histórico e verdadeiro. Para os indígenas o relato mítico “[...] é entendido
como verdadeiro saber, o mito oferece as bases que sustentam as relações
sociais das comunidades tribais. Portanto, o mito não é construção ficcional, mas
construção social” (THIÉL, 2013, p. 1182).
São estes traços, sejam eles mais gerais ou específicos da literatura
infantojuvenil amazonense indígena que dão condições para que estes textos
funcionem como instrumento de valorização das culturas indígenas e por sua
qualidade estética também desperte o interesse de seus leitores em potencial.
O que dá a possibilidade desta literatura tornar-se uma importante ferramenta,
não de substituição, mas de contribuição para a realização efetiva da leitura
literária em sala de aula.
Neste sentido, a literatura infantojuvenil amazonense indígena pode ser
levada para o ambiente escolar a fim que se promova o entendimento e o
questionamento dos aspectos históricos, culturais e sociais da produção literária
indígena, despertando a reflexão sobre a antiga e atual condição destes povos.
Enquanto ferramenta de leitura destaca-se o fato que estes textos, pela
sua qualidade estética e por sua temática despertam o interesse de seu potencial
leitor ao apresentar as riquezas do imaginário amazônico e da cultura indígena
através do olhar de um autor que também indígena.
Para o leitor local, especialmente os alunos das escolas amazonenses, a
leitura destes textos pode ser entendida como uma forma de aproximá-los de
seu espaço comum e permitir o reconhecimento da cultura indígena enquanto
elemento formador da identidade cultural amazonense, pois, é muito forte a
herança cultural deixada historicamente pelos indígenas aos povos da
Amazônia.
Conclusão
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Apesar da discussão suscitada neste artigo estar ainda em processo de
amadurecimento por tratar-se de um tema recente, verificou-se que a literatura
Infantojuvenil indígena amazonense tem potencial necessário para se
estabelecer enquanto instrumento de formação leitora e cidadã em sala de aula.
Ao colocarmos a literatura amazonense indígena no âmbito escolar por
meio de obras e textos dos autores indígenas, motivamos a curiosidade e o
interesse desses alunos a conhecer, compreender e valorizar sempre mais essa
literatura que traz a especificidades da região amazônica. Além de que como
educadores, estarmos proporcionando uma leitura reflexiva e formativa, quando
em virtude das características particulares do texto literário indígena, o alunoleitor dialoga com a diversidade cultural de seu país e enquanto cidadão
compreende e valoriza a diferença.
É possível afirmar que o caminho da valorização cultural e da formação
leitora, mediado pela literatura indígena é bastante promissor. O que motiva
prosseguirmos e insistirmos na discussão e reflexão deste tema nas diversas
instancias sociais.

Neste sentido, esta literatura contribui para que os

educadores utilizem de um instrumento que auxilie nos esforços de instruir o
cidadão para novos conhecimentos a propósito da literatura em questão no
âmbito escolar.
Portanto, é notório a motivação e os caminhos designados para o
prosseguimento de estudos relacionados para esta área específica a literatura
Infantojuvenil indígena em virtude das contribuições no âmbito educacional e
sua prática no meio social cidadã, de maneira que os mesmos reconheçam a
importância das diferenças identitárias do outro e de si mesmos.
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O DIREITO À LITERATURA E À FORMAÇÃO DE LEITORES
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Resumo
O artigo objetiva apresentar o conjunto de ações desenvolvido pela
Prefeitura Municipal de Curitiba, por intermédio de sua Gerência de Faróis do
Saber e Bibliotecas, cujo foco está depositado no leitor de textos literários.
Voltado para curadoria e processos de letramento, centrando-se na
demonstração da importância dos agentes de leitura, o artigo engloba também
elencar as medidas, programas e toda a sorte de agenciamentos dirigidos à
formação de leitores na cidade de Curitiba. A condição de um orgânico
funcionamento dessas várias iniciativas, dispõe perceber os anseios e
demandas do leitor, permitindo o estabelecimento, e não a imposição, de um
oferecimento dialogado daquilo que melhor o assiste em termos de curadoria e
formação. A coleção das iniciativas é ampla: rodas de leitura, contação de
histórias, chá literário, workshops, ciclos de palestras com autores, formação
continuada aos agentes de leitura, havendo ainda abertura para que esses
desenvolvam iniciativas próprias no sentido de fomentar mais diretamente o
hábito da leitura, e ainda, outras atividades pontuais desenvolvidas nas várias
bibliotecas escolares e temáticas. Portanto, o texto aponta a consolidação de um
processo formante disponibilizado à rede pública de ensino do município e a
qualquer cidadão curitibano – mesmo às pessoas de outros lugares que estejam
de passagem por Curitiba – é totalmente integrado e voltado ao texto literário e
seus desdobramentos. Enfim, o artigo ressalta ainda que a direção de formação
de leitores na cidade de Curitiba, pauta-se em oferecer formação com o intuito
de fazer do leitor sujeito da escolha de suas leituras.
Palavras-Chave: leitura, curadoria, formação, leitores.
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Introdução
Há muito, a humanidade reúne recursos para se compreender por
intermédio dos textos. Ficcionais ou não, orais ou escritos; por óbvio, parecem
nascidos pelas mãos de um autor, e, por natural, em leitura, invariavelmente
confiado aos seus leitores. Mas, autor, texto, leitor e mesmo a própria ação de
ler, talvez componham um tramado, cuja distinção dos papéis não se marque
por fronteiras tão claras.
Tomado por essa chave, o texto literário – ou mesmo qualquer outro texto
– será sempre um jogo de infinita abertura e possibilidades. Nessa ação de ler,
leitor e texto já não são figuras unidimensionais, se não que compósitas, e, no
limite, até mesmo permutáveis. Ainda que o leitor não almeje tal nível de
abstração, por mais despretensiosas que venham a ser suas leituras, serão
necessários a ele instrumentos que possam dotá-lo da capacidade de
amplificação dos seus processos de compreensão: seja isso aplicado as suas
leituras usuais, seja utilizado em favor da exploração de novos universos
textuais, para a curadoria o visado é invariavelmente a expansão da capacidade
de entendimento do leitor frente aos textos.
Logo, fundamental será alargar os modos de lida do leitor para com os
textos que lê. Tal papel, que faz com que se construam novos caminhos e
descobertas, poderá ser feito pelas ações de um agente de leitura:
Descobrir a leitura é um longo processo, que forma subjetividades. E
formar leitores é ajudar pessoas no caminho dessa descoberta, é
ensiná-las a gostar de ler, é ser o mediador do prazer que há em se
descobrir (no sentido de descobrir a si mesmo) lendo. (VERSIANI,
YUNES; CARVALHO, 2012, pág. 41)

Mas não só do agente de leitura se compõe o cenário da formação de um
abrangente letramento literário; todo um conjunto destinado à facilitação e à
amplificação da capacidade leitora também tem de estar presente. Tal aparato,
de conhecimento corrente dos que trabalham com o fomento à literatura, se
compõe de rodas de leitura; dramatizações da narrativa literária, havidas pelo
mecanismo da “contação”; ciclos de palestras com autores; arquitetação de
grupos de estudo dirigidos a um determinado texto, ou seja, toda sorte de
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expedientes que concorram crescentemente à melhor subsidiar a compreensão
da atividade leitora.
Leitor ao texto, texto ao leitor: caminhos que se entrelaçam
Pode se dizer que a formação de um leitor se estabelecerá em via dupla.
Por intermédio da relação empática estabelecida entre leitor e curador, camadas
e sutilezas de compreensão podem advir ao primeiro. Em tese, essa aragem em
duo, poderá até mesmo evocar no leitor, em relação ao texto que lê, a instigante
sensação do inusitado, do inesperado e do desconcerto das certezas que lhe
iam cabidas anteriormente ao ato da leitura.
Construir e ampliar o entendimento atido ao horizonte literário será
sempre parte inexorável à dimensão formante do leitor. Isso de ter o texto em
mão, de sabê-lo vivo, de se perceber em intensa permutação para com ele,
compõe uma cena constituída do mais firme processo dialógico. Saber desse
jogo vivo, pendular, dispõe o ato de ler de modo não a corriqueiramente usual;
nisso, o agente literário pode ser um facilitador das mais plenas vivências do
leitor para com suas leituras. Dependendo de como estabeleça o contato
daquele que lê e o texto sob sua leitura, poderá, ou não, fazer vir à tona o
potencial maximizado de ambos.
Para todos, o mel do melhor
Não raro, muito facilmente se pode subestimar a capacidade do leitor. O
prévio julgamento de uma suposta estreiteza sua, poderá vir dos mais distintos
lugares. Por antecipação, inculca-se o que se pensa ser ele em sua capacidade
leitora: assumida menor, será algo de menor que lhe chegará às mãos. Mas, isso
deveria ser tão certo assim? Não. Leitores, os mais variados, distinguidos por
nível econômico, formação intelectual, idade, ou o índice classificatório que se
queira usar, podem muito bem responder ao discurso da literatura à revelia
dessas rotulações. Talvez aí o ponto nevrálgico a ser vencido. Mas não só.
Quando se visa equilíbrio e justiça aos acessos de uma literatura de qualidade,
já se volve campo sempre maior. A isonomia, sua provocação, nesses casos
fatalmente dependerão também de políticas públicas que, quase sempre,
transcendem as vontades e as responsabilidades dos grupos de fomento à
leitura. Mas, ainda que árduo o caminho, aqui e ali desprovido de políticas
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públicas, algumas ações e manejos para o florescimento do leitor, dependerão
mais exclusivamente das habilidades leitoras do agente curador. Logo,
desenvolver seu campo de conhecimento será sempre o passo inicial para que
este possa implementar uma boa assessoria. Por certo, para ser um agente
instigador da capacidade leitora de outrem, de antemão o conhecimento teórico
da literatura em alguma medida tem de estar nele também instalado: a simples
boa vontade, apenas ela, não bastará. Mas que isso não se ponha como um
fator de segregação em relação ao agente curador que carece de complementos
à sua formação; pelo contrário, se tratará de acolhê-lo na condição de dirimir
suas

eventuais

deficiências.

Tratar-se-á

de

formação

–

sempre,

e

invariavelmente, dela.
Todavia, o simples apontamento do caminho, ainda que um começo, não
será seu efetivo cursar. Dizer dos pleitos para a formação de agentes de leitura,
resvala em traçar um planejamento realista, executável e consistente – só assim
se poderá formar quem por essência será um formador. Tendo aí de se divisar
que caberá às instâncias de coordenação dos mediadores de leitura, dar-lhes os
cursos de formação continuada e o material necessário para que ampliem seus
horizontes de conhecimento sobre as muitas possibilidades da literatura. Sob
suas alçadas deve estar o desenvolvimento de projetos de formação de leitores
que, coordenados conjuntamente com os projetos de formação dos agentes de
leitura, possa fazer de todos, leitores e agentes, detentores de criatividade e
criticidade altivas quando de suas ações leitoras, ao ponto de legar-lhes a
independência de análise, tão necessária para a escolha das leituras.
Falar e dar ouvidos
O agente de leitura terá de munir-se de fala, mas também de escuta. Será
justamente esse campo conjugado do dizer e do escutar, inicialmente
franqueado pelo curador, que fará abrir as competências do leitor para um
universo de leitura para além daquele por ele já conquistado. Mas, para que os
mecanismos ampliadores dessa percepção compreensiva se estabeleçam, há
de se respeitar, naquele que lê, o que traz ele de consolidado em seu universo
leitor. Por exemplo, se está o leitor unicamente sediado no horizonte narrativo
dos Quadrinhos, será desde ele, em se dispondo algum tipo de abertura por sua
parte, que o agente – fazendo disso uma pedra de toque – poderá lhe oferecer
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outras narrativas, ensejando-lhe distintas e novas experiências, inclusive,
emprestando novidade, até mesmo, às leituras que já lhe seriam de domínio e
conhecimento. Assim, pela simples oportunidade da apresentação, de se levar
ao conhecimento de um determinado leitor aquilo que da literatura ele
desconhece, poderá acontecer o gosto pelos clássicos, pelo experimental, pelo
modo fantástico de se narrar literariamente. Dessa maneira, nos diz Antonio
Candido em seu ensaio “O direito à literatura”:
Isto faz lembrar que, envolvendo o problema da desigualdade social e
econômica, está o problema da intercomunicação dos níveis culturais.
Nas sociedades que procuram estabelecer regimes igualitários, o
pressuposto é que todos devem ter a possibilidade de passar dos
níveis populares para os níveis eruditos como consequência normal da
transformação de estrutura, prevendo-se a elevação sensível da
capacidade de cada um graças à aquisição cada vez maior de
conhecimentos e experiências. Nas sociedades que mantêm a
desigualdade como norma, e é o caso da nossa, podem ocorrer
movimentos e medidas, de caráter público ou privado, para diminuir o
abismo entre os níveis e fazer chegar ao povo os produtos eruditos.
Mas, repito, tanto num caso quanto no outro está implícita como
questão maior a correlação dos níveis. E aí a experiência mostra que
o principal obstáculo pode ser a falta de oportunidade, não a
incapacidade. (CANDIDO, 2004, pág. 30)

Oportunidade sempre será a palavra-chave na lida diária para com os
processos de formação de leitores. Praticar seu efetivo estabelecimento,
demandará reconhecimento mútuo da dimensão de sujeito entre ambos os
atores desse processo formante: o agente de leitura e o leitor. Somente desse
modo se levará a oportunidade genuína de acesso a novas obras e novos
códigos narrativos ao leitor sob curadoria – e, por ventura, em sendo o caso, até
mesmo de fazê-lo compreender de outra maneira o que eventualmente por ele
já foi lido.
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O que oferece a cidade de Curitiba na formação de leitores: a literatura nas
escolas, faróis do saber e bibliotecas
A formação continuada aos agentes de leitura que atuam como
mediadores de leitura nas Escolas, Faróis do Saber e Bibliotecas prioriza as
especificidades da Rede Municipal de Ensino.

Nos cursos oferecidos os

profissionais vislumbram percursos de interesse para ampliar e integrar ações e
conhecimentos que respondam às demandas vivenciadas nos locais de atuação.
Esta ação é elaborada pela Equipe de Formação Central e Gestores da
Informação dos Núcleos Regionais de Educação, em estudos periódicos,
considerando reflexões às necessidades inerentes ao incentivo à leitura.
Nos encontros presenciais e à distância que ocorrem na Sala Google,
busca-se atingir os objetivos:
•

subsidiar os profissionais com conhecimentos teóricos e metodológicos

que os auxiliem na busca e aperfeiçoamento para a obtenção da qualidade na
Educação;
•

refletir sobre a importância da mediação de leitura;

•

possibilitar a integração da literatura com outras linguagens artísticas;

•

participar de vivências e troca de experiências de planejamento e

organização de ações culturais propostas pela Rede Municipal de Bibliotecas
Escolares (RMBE);
•

propor atividades que permitam o desenvolvimento da condição de leitor

(autônomo e crítico) dos estudantes e usuários dos Faróis do Saber.
Os encontros de 2019 foram norteados por oitenta e três avaliações
recebidas dos participantes no ano anterior, priorizando as temáticas a serem
abordadas e ainda, levando em consideração, os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável, o nº 4 (Educação de Qualidade) e nº10 (Redução das
desigualdades).
Outro percurso formativo foi solicitado à equipe da Gerência de Faróis do
Saber e Bibliotecas: a escrita de um Caderno específico aos agentes de leitura
para a Semana de Estudos Pedagógicos, refletindo sobre a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC). O material trouxe questões teóricas e práticas
relativas ao direito à literatura sob a luz de Antônio Cândido e ao Letramento
Literário, na perspectiva de Rildo Cosson.
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Ainda como uma ação formativa foram ofertadas vagas para um
Workshop em Contação de Histórias que permitiu aos participantes discutir as
relações entre texto, voz, ritmo, bem como, aperfeiçoamento das estratégias de
leitura em voz alta e pontos de interesse para os leitores.
Existe também a ação formativa nos locais de trabalho no que diz respeito
às questões técnicas e de organização dos ambientes de leitura.
Os encontros com autores ocorrem periodicamente nas unidades da rede
municipal e visam oportunizar a professores, mediadores de leitura e estudantes,
momentos de bate-papo sobre literatura, ofício de escritor e processo de criação.
Para atender à comunidade,150 bibliotecas escolares, 32 Faróis do Saber
em escolas, 9 Faróis do Saber em praças, 3 bibliotecas temáticas e 1 biblioteca
especializada em educação, dotam-se em espaços que podem receber de modo
fixo ou itinerante as várias atuações de incentivo à leitura.
A programação cultural mensal dos Faróis do Saber e Bibliotecas
Temáticas começou a ser publicada no Portal da Educação denominado Cidade
do Conhecimento, em novembro de 2017. Cada uma das ações desenvolvidas
pelos profissionais, ganhou visibilidade do público que tem acesso a informações
de data, local, horário e público-alvo em que as atividades ocorrerão. A partir de
setembro de 2019, a publicação das ações desenvolvidas começou a ser feita
no novo Portal: educação.curitiba.pr.gov.br. São palestras, oficinas de língua
estrangeira, orientações de informática básica e ações variadas de incentivo à
leitura.
Diversos projetos são realizados em parceria com a Fundação Cultural de
Curitiba, com intuito de levar histórias da tradição oral brasileira para crianças de
6 a 12 anos, por meio da contação de histórias, rodas de leitura e outros.
Considerada uma tradição em nossa cidade, a contação de histórias se
faz presente periodicamente em nossos Faróis e Bibliotecas. Na cidade, há três
bibliotecas temáticas mantidas pela Secretaria Municipal de Educação que
realizam contações de histórias homenageando as culturas: alemã (Casa
Encantada do Bosque Alemão), japonesa (Biblioteca Hideo Handa) e árabe
(Farol do Saber Gibran Khalil Gibran).
O Chá Literário oferece aos leitores momentos de prazer e contato com a
literatura. Esta atividade, proposta por vários espaços, tem atraído um público
mais experiente, a terceira idade. Assim, nossos participantes trazem com eles
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muitas experiências, vivências e memórias. E a equipe consegue compartilhar
com os grupos uma literatura-arte, despertando curiosidades, sensações e
lembranças.
A roda de leitura configura-se como um instrumento que proporciona a
formação de vínculo dos indivíduos com a literatura e a inserção da mesma no
cotidiano das pessoas. Partindo dessa concepção, as bibliotecas transformamse em espaços de permanente diálogo com os saberes trazidos pelas pessoas,
com os conhecimentos docentes e com os que vão sendo construídos
cotidianamente. Elas encontram-se no planejamento de nossos espaços,
tornando-se um desses momentos que convidam a conhecer e a pensar sobre
o mundo em que estamos inseridos, possibilitando assim, a construção de uma
comunidade de leitores. Também permite que os participantes tenham
oportunidades de explorar novos livros, escolher suas leituras, apreciar os
efeitos que cada uma delas lhes traz, falar sobre essas sensações, recomendar
leituras e analisar as recomendações. Dessa forma, desenvolve-se, ao longo do
processo, preferências por obras, gêneros e autores.
Conclusão
Cumprirá então ao processo de formação de leitores capacitar aquele que
lê, ampliando assim seu repertório de compreensão. Assegurar-lhe condições
de modo a fazê-lo mais independente e crítico, põe-se como base dos
procedimentos formantes nesse campo. Todavia, dizer disso não será senão
enunciar o que poucos discordariam. Portanto, há também de se dar atenção à
viabilidade das ações pertinentes a tal letramento. Na prática, será ela,
agenciada a uma boa base teórica, que emprestará adequada possibilidade de
compreensão dos textos por parte do leitor.
Foi pensando desse modo, diligentemente em uma curadoria para textos
literários, que a Prefeitura Municipal de Curitiba, por meio de sua Gerência de
Faróis do Saber e Bibliotecas, desenvolve uma coleção de ações dirigida à
formação de leitores – ponto a ponto aqui já detalhada – cuja dotação maior
vigora em unir proficiência teórica e propositiva à efetiva execução dos vários
projetos. Cabe dizer que se age assim com o intuito de tornar o leitor sujeito de
suas próprias escolhas literárias. Somente o atingimento desse status, ainda que
condizente ao horizonte de possibilidades de cada um dos leitores, será sempre

1851

a justificativa principal para que esses vários dispositivos de incremento à leitura
existam.
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O FEMINISMO NOS CONTOS DE FADAS: ANÁLISE DA FIGURA FEMININA
NA LITERATURA INFANTIL
Geisla Camila de Abreu Lima
Vinicius Capreti Silva
Resumo
Quando se pensa em contos de fadas, é comum associá-los a histórias
restritas ao público infantil, mas nem sempre foi assim, pois tais narrativas não
foram inicialmente destinadas às crianças, sendo posteriormente reescritas e
adaptadas ao público infantil. Cashadan (2000) refere-se aos contos de fadas
como produtos culturais da época em que estavam inseridos, desta forma
aquelas estórias tradicionais foram sofrendo mudanças significativas de acordo
com que a sociedade ditava. Consequentemente a figura feminina na literatura
infantil representava o padrão de mulher daquela época: geralmente submissas,
indefesas, ligadas aos afazeres domésticos. Tendo em vista a atual mudança no
cenário de representatividade social da mulher, pode-se dizer que a literatura
infantil não tem acompanhado na mesma proporção. Sendo assim, torna-se
imperioso realizar uma verificação critica acerca dos livros infantis disponíveis
no mercado editorial brasileiro, que ressalte a figura da mulher contemporânea.
Desta forma, o presente trabalho pretende propor os docentes, por meio do
tratamento literário, a valorização da figura feminina nas narrativas direcionadas
ao público infantil, contemplando-se, para tanto, corpus literário, delimitado as
obras escritas no século XXI contrapostas às tradicionais. Justifica-se o intento
de a literatura figurar como via qualificada para a realização de um trabalho
pedagógico sólido de sensibilização para o estimulo do empoderamento
feminino, descontruindo o estereótipo que restringe à mulher a personagem frágil
e indefesa, que mesmo sendo protagonista precisa da figura masculina para
atingir a felicidade. Ressalte-se, ainda, que esta consciência precisa ser
fomentada entre os professores, a fim de que reconheçam o caráter
imprescindível de um olhar mais apurado em face dos paradigmas
explícitos/implícitos nos textos literários que circulam incólumes no ambiente
escolar. O resultado a ser perseguido se edificará por meio de análise minuciosa
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que redundará em sugestões de obras cujo teor seja positivo e corrobore para o
trabalho de ressignificação da figura feminina.
Introdução
Quando se pensa em contos de fadas, é comum associá-los a histórias
restritas ao público infantil, mas nem sempre foi assim, pois tais narrativas não
foram inicialmente destinadas às crianças, sendo posteriormente reescritas e
adaptadas ao público infantil. Cashadan (2000) refere-se aos contos de fadas
como produtos culturais da época em que estavam inseridos, desta forma
aquelas estórias tradicionais foram sofrendo mudanças significativas de acordo
com que a sociedade ditava. Consequentemente a figura feminina na literatura
infantil representava o padrão de mulher daquela época: geralmente submissas,
indefesas, ligadas aos afazeres domésticos.
Tendo em vista a atual mudança no cenário de representatividade social
da mulher, pode-se dizer que a literatura infantil não tem acompanhado na
mesma proporção. Sendo assim, torna-se imperioso realizar uma verificação
critica acerca dos livros infantis disponíveis no mercado editorial brasileiro, que
ressalte a figura da mulher contemporânea.
Desta forma, o presente trabalho pretende propor os docentes, por meio
do tratamento literário, a valorização da figura feminina nas narrativas
direcionadas ao público infantil, contemplando-se, para tanto, corpus literário,
delimitado as obras escritas no século XXI contrapostas às tradicionais.
Justifica-se o intento de a literatura figurar como via qualificada para a
realização de um trabalho pedagógico sólido de sensibilização para o estímulo
do empoderamento feminino, descontruindo o estereótipo que restringe à mulher
a personagem frágil e indefesa, que mesmo sendo protagonista precisa da figura
masculina para atingir a felicidade.
Ressalta-se ainda, que esta consciência precisa ser fomentada entre os
professores, a fim de que reconheçam o caráter imprescindível de um olhar mais
apurado em face dos paradigmas explícitos/implícitos nos textos literários que
circulam incólumes no ambiente escolar. O resultado a ser perseguido se
edificará por meio de análise minuciosa que redundará em sugestões de obras
cujo teor seja positivo e corrobore para o trabalho de ressignificação da figura
feminina.
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Os contos de fadas tradicionais
Dentre os contos de fadas tradicionais mais populares, encontram-se as
histórias de Branca de Neve e os sete anões, Cinderela e Bela Adormecida. Em
alguns episódios destas histórias, talvez na maior parte deles, a figura feminina
é apresentada pelo estereótipo de mulher da época. As obras em questão foram
compiladas na década de 80, em que a mulher era vista como um ser meramente
ilustrativo, e que, portanto, não participava ativamente da sociedade.
Nestes contos de fadas existem algumas figuras femininas, diferentes
entre si, porém, iguais em alguns aspectos. Comecemos pela Madrasta de
“Branca de Neve e os sete anões”, descrita pelos irmãos Grimm como “Uma
dama belíssima, mas orgulhosa e arrogante, e não podia suportar a ideia que
alguém pudesse ser mais bonita do que ela.” (p.129).
Durante a leitura do texto integral é possível perceber a necessidade que
a personagem tem de se autoafirmar o tempo todo, o que fica evidente na
famosa frase “Espelho, espelho meu, existe alguém mais bela do que eu?”.
A narrativa gira em torno da perseguição da madrasta que, por sua vez,
não aceita a existência de beleza superior a dela, deixando claro que este conto
trata da vaidade como crítica central. Essa pauta da rivalidade feminina vem
sendo muito discutida por ativistas feministas que defendem o conceito da
sororidade172. O elemento mágico dessa trama é o espelho, que reflete a
vaidade da madrasta.
Esse mesmo reflexo é citado por Leandro Karnal durante a série exibida
no programa “Café Filosófico”, cujo tema foi “Os sete pecados capitais: vaidade”,
ao mencionar o personagem da mitologia grega Narciso, que ao olhar seu reflexo
na água, encantado com sua beleza, apaixona-se por si mesmo.
Do mesmo modo, na narrativa de Cinderela, a madrasta aparece como a
detentora do poder, uma vez que ao casar-se com o pai da “gata borralheira”,
toma posse da mansão, das riquezas e de tudo que era dele, inclusive sua filha,
que após a morte do pai acaba virando uma empregada.

172 Relação de irmandade, união, afeto ou amizade entre mulheres, assemelhando-se
àquela estabelecida entre irmãs.
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A madrasta de Cinderela tinha duas filhas, que juntas dedicavam sua vida
a atormentar a pobre menina, colocando-lhe apelidos e a rebaixando na tentativa
de desqualifica-la e esconder a beleza e os talentos que ela possuía e que eram
invejados pelas três. Aqui percebe-se que a trama central deste conto é a inveja
e não vaidade predominante em Branca de Neve.
Já a vilã de Bela Adormecida, trata-se de uma feiticeira que não havia sido
convidada para o batizado da primeira filha do rei e da rainha, sendo possuída
pelo sentimento da vingança que a levou a amaldiçoar a pequena Aurora,
criando antão todo o contexto de magia da história.
Todavia, tanto a inveja quanto a vaidade e a vingança são recorrentes em
todos os contos, por tratarem-se de características vistas pela sociedade como
inerentes a personalidade feminina desde os primórdios e inclusive sendo
fomentada pela mídia ao longo do tempo. Mais uma vez vê-se a importância do
debate acerca da sororidade para desmistificar tudo isso.
Ao descrever as princesas dos contos de fadas, os autores empregam um
estereótipo de mulher linda, branca, geralmente cabelos lisos, longos e loiros,
delicadas, indefesas, frágeis, submissas, bondosas e obedientes, o que
corrobora para a reafirmação de um padrão excludente e pouco representativo
no quesito da diversidade cultural existente em nosso país.
Por outro lado, a figura masculina aparece sempre como forte e detentora
do poder. Primeiro Em Branca de Neve, configurada pelo caçador que em sua
suposta compaixão, ao seduzir-se pela beleza da menina, pretende se livrar da
culpa, e em vez de “sujar suas mãos” com o sangue de tão bela criatura, prefere
pensar que ela será devorada por animais selvagens. Em seguida, a figura
masculina aparece novamente, desta vez, na forma dos sete anões, que dão à
protagonista segurança, mas em troca do desempenho de funções domésticas,
reafirmando assim um preceito do que se era esperado da mulher na época. E
é claro, o príncipe encantado, presente nos três contos elencados aqui. Segundo
Callari (2012), a chegada do príncipe traz consigo a ideia de felicidade absoluta,
sendo a figura masculina detentora de todas as respostas, reflete os valores que
a sociedade burguesa e cristã da época queria propagar.
A literatura infantil e a valorização da figura feminina
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Ao analisar o tradicional e o contemporâneo, no conto de fadas, não
se institui importância distinta às duas vertentes. Entende-se que a
distância cronológica não significa uma hierarquia entre elas, mas
diferenças quanto à apresentação de conceitos e valores relativos a
cada época. Observa-se na tradição aspectos que induzem o indivíduo
a seguir um estereótipo fundamentado e estabelecido pelos detentores
do poder. A literatura infanto-juvenil, neste contexto, insere valores
ligados à exemplaridade, à visão maniqueísta que opõe o bem ao mal,
o certo ao errado. Ela busca a doutrinação, ou seja, apontar um único
caminho visto como certo a ser seguido. A contemporaneidade surge
em meio a novos valores, porém não abandona totalmente os antigos.
(MASSA, s/d, p. 16).

Com as novas concepções sobre o que é ser criança na sociedade
moderna, questões em torno do que lhes seria cabível ou apropriado começam
a se fazer presentes e os contos de fadas, por se tornarem parte do cenário
infantil, foram sendo repensados: os finais foram modificados; as mocinhas
passaram a se defender, como se lê em uma versão de Cinderela, em que a
moça, após ver o príncipe novamente, decide que não irá mais se casar e então
finge que o sapatinho está muito apertado; ou em outra versão, desta vez, em
Branca de neve, que após fugir do caçador, promove um motim para deter a
madrasta.
Fazendo algo semelhante, Pedro Bandeira, publica pela primeira vez, em
1986, “O fantástico mistério de Feiurinha”, um conto que transita entre o
maravilhoso e contemporâneo. A trama narra a história de um autor pouco
conhecido que é surpreendido por um lacaio chamado Caio, o qual seria criado
da própria Branca de Neve, que está liderando, junto as outras princesas, o
resgate de Feiurinha, que, por sua vez, desparecera do reino encantado, pondo
em risco o “feliz para sempre”. Na história, as princesas são retratadas como as
heroínas dos contos de fadas e todas, menos Chapeuzinho, estão na segunda,
terceira ou sétima gestação, como é caso da nossa querida menina de pele
branca como a neve, que já não é tão menina, pois 25 anos já se passaram
desde o casamento com o príncipe encantado, que, a propósito, é retratado
como um homem já avançado em idade que vive a caçar. As princesas chegam
a declarar que os príncipes não têm papel fundamental em suas histórias, já que
aparecem apenas no final para o casamento.
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Uma organização não governamental chamada “Plan International”,
convidou ilustradoras e escritoras para criar uma coleção - A revolução das
princesas - que inspirasse meninas a serem heroínas, recriando contos de fadas
tradicionais. Uma das versões intitulada “A revolução de Aurora” de Sebastiana
Hoyer e ilustrada por Natália Lima, retrata a história de Bela Adormecida,
fazendo uma inversão no papel dos personagens. O príncipe é quem precisa de
ajuda, pois assim como Aurora, no conto original, foi amaldiçoado e caiu em um
sono profundo, sendo salvo pela princesa. Ela por sua vez é retratada como uma
guerreira corajosa, aventureira, e que possui com o príncipe uma relação de
fraternidade, dando a ela o real papel de protagonista.
Da mesma forma, em outra versão, “A revolução de Cinderela” de Thaís
Lira e ilustrada por Suryara Bernardi, diferentemente da história tradicional, é o
príncipe quem está em apuros. Na trama há uma valorização de outros valores,
tais como: coragem, determinação, personalidade, em detrimento do que
sempre é encontrado nos contos tradicionais. Nesta história o príncipe está
fugindo da responsabilidade de encontrar uma noiva e nessa “fuga” acaba
perdendo sua coroa na floresta. Enquanto isso, Cinderela encontra a fada
madrinha que dá a ela uma missão: “salvar o príncipe”. Assim, Cinderela
encontra a coroa perdida e vai ao baile para entrega-la. Ao final, ele dá a ela, em
forma de agradecimento, um sapatinho de cristal.
Tais narrativas são importantes para o repertório literário da criança que
ainda está em processo de formação social, moral e cognitiva. Além de ser um
instrumento

de

aproximação

entre

culturas

distintas,

auxiliam

no

desenvolvimento da capacidade de aceitação da sua cultura.
Esse reportório possibilita à criança defrontar-se com situações de
machismo e preconceito e identificá-las com equilíbrio. Dessa maneira, mesmo
em histórias tão bem escritas como os contos de fadas tradicionais, essa
estranheza fará com que a criança consiga problematizar a temática
espontaneamente, sem que o mediador/professor tenha de interferir diretamente
ou, ao menos, sem a necessidade de uma condução artificial. Afinal, a literatura
não deve ser apenas explicar a vida, mas também, nas palavras de Antônio
Cândido (1995, p.249), pode humanizar o leitor, na medida em que o faz viver”:
Entendo aqui por humanização [...] o processo que confirma no homem
aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da
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reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo,
o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas
da vida, o senso da beleza, a percepção da complexidade do mundo e
dos seres, o cultivo do humor. A literatura desenvolve em nós a quota
de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e
abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante.

Conclusão
A literatura infanto-juvenil em que a figura da mulher está presente
viabiliza discussões em torno dessa temática em nossa sociedade e pode
promover reflexões positivas e/ou negativas. Sendo assim, para o bem ou para
o mal, constatam-se as implicações dessas histórias na formação do leitor crítico
que, em contato com tais narrativas, consegue, com autonomia, edificar suas
próprias conclusões.
O trabalho do mediador/professor nesse processo é repertoriar o leitor em
formação por meio de histórias de cunho feministas, visando à valorização da
figura feminina. Com efeito, a literatura tem o poder de construir e descontruir
estereótipos e, portanto, cabe a todos os docentes torná-la uma aliada nesse
processo de reafirmação identitária.
Para tanto, deve-se fomentar a consciência crítica em prol da valorização
da figura feminina e colocar a mulher no seu verdadeiro papel de protagonista
dentro da literatura infantil, mostrando as nossas crianças que o lugar da mulher
é sim onde ela quiser.
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QUÍMICA E LITERATURA: UMA COMBUSTÃO
Silvia de Amorim
Resumo
O presente texto tem como objetivo (com)partilhar um relato de
experiência proporcionada no Núcleo de Educação Infantil Municipal (NEIM)
Clair Gruber de Souza, que pertence a rede municipal de educação da cidade
de Florianópolis e se localiza no bairro de Canasvieira. A proposta foi
primeiramente realizada com a Turma do Tadeu173, que é um coletivo de
crianças com idades entre 2 a 3 anos. Em que, as professoras a partir da
documentação pedagógica, perceberam o interesse das crianças por
dinossauros. Sendo que, a turma adotou um dinossauro como mascote e o
nomeou de Tadeu, passando a ser o nome da turma. As professoras
compreendendo a necessidade de estar criando mecanismos para a construção
de hábitos de interação com livros, a literatura, a cultura de modo geral como
apresenta os autores Azevedo (2011), Debus (2006) e Kaercher (2011)
resolveram fazer uma interação entre turmas. Tiveram a oportunidade de
conhecerem a história Cocô de Dinossauro! Escrita por Diani e Chistian Fox da
editora Martins Fontes, ao final da sua leitura as crianças foram convidadas a
irem ao parque a procura de cocôs de dinossauro. Elemento este que foi
produzido pela junção de açúcar, bicarbonato de sódio e álcool em gel. Uma
mistura simples que ao ser colocado fogo entra em combustão e se transforma
em algo parecido em cocô. As crianças quando chegaram ao local do parque
encontraram espalhados por dinossauros que foram construídos com caixas de
papelão, em que, as crianças conseguiam vestir este material. A empolgação
das crianças ficou explicita na curiosidade em saber qual o nome do dinossauro,

173 A escolha deste nome ocorreu pelo grupo, composto pelo coletivo de crianças entre
dois e três anos, que ao conhecer um pouco mais sobre o dinossauro ganhou um ovo que
dele nasce o dinossauro. Este novo amigo ganhou o nome de Tadeu, passando então a ser
o nome do grupo.
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o tipo de cocô, no parque a procura dos cocôs e encontro com os personagens
grandes desta brincadeira. A proposta instigou a participação de interação entre
eles de uma forma que foi necessário fazer a sua repetição.
Palavras-Chave:

Ampliação

de

Repertório

Cultural;

Literatura

Infantil;

Experiência; Química; Interações.
O início de tudo
A brincadeira é o eixo norteador das ações pedagógicas e muitos adultos,
principalmente familiares, ficam se questionando sobre a importância do brincar
na educação infantil. Ou melhor,
“Por que toda criança precisa brincar (muito)”?
Brincando, elas
aprendem a escolher: uni-duni-tê.
aprendem a imaginar: esta poça d’água vai ser o mar.
aprendem a perseverar: caiu o castelo, vou fazer de novo.
aprendem a imitar: eu era motorista – brrrrr – rum.
aprendem a criar: dou um nó aqui, outro aqui e tá pronto o circo.
aprendem a descobrir: misturei amarelo e azul, olha o que deu.
aprendem a confiar em si: olha o que eu consegui fazer.
aprendem novos conhecimentos: 28, 29, 30, lá vou eu!
aprendem a fantasiar: daí a gente voava.
aprendem novas habilidades: vou fazer o cabelo da minha fada
cacheado.
aprendem a partilhar: tira, bota, deixa ficar.
aprendem a inventar: essa tampinha de garrafa vai ser pratinho deles.
aprendem a pensar logicamente: joga a bola pra ele!” (SILVA, 2010,
78)

Levando a uma reflexão sobre a importância da brincadeira para o
desenvolvimento da criança construindo o conceito sobre o “Corpo Brincante”,
como nos apresenta autor Silva (2010).
Portanto, a importância dos professores pensarem estratégias e
estruturas de espaços que possam proporcionar estes momentos de
brincadeiras para as crianças. Trazendo para análise a questão do espaço como
um terceiro educador como nos traz Barbosa (2006)
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A organização dos ambientes de educação e cuidados coletivos tem
sido tão valorizada que Gandini (1999) trabalha com a ideia de que o
espaço é, na educação infantil, um levantamento primordial, um outro
educador. Quanto mais o espaço estiver organizado, estruturado em
arranjos, mais ele será desafiador e auxiliará na autonomia da criança.
(p.124)

Promovendo o entendimento sobre o espaço como um terceiro educador
que venha oportunizar o desenvolvimento da sensibilidade “construindo
oportunidades, contextos, interação, pesquisa, mediação, intencionalidade.”
(ROMERO, 2016, p.4)
Diante disto, fica explicito a necessidade do professor com a função de
mediador neste processo. Sendo extremamente importante
descobrir o que cada criança sabe e pensa sobre uma determinada
questão. O adulto tem de descobrir por que a criança pensa daquela
maneira e valorizar a idéia mesmo que ela represente um modelo
parcial do pensamento científico atual. Então o adulto estará na
posição de oferecer atividades de aprendizagem cuidadosamente
planejadas, que ajudarão a criança a questionar, desenvolver e refletir
sobre as suas idéias, para que seu pensamento se torne sofisticado,
aplicável de modo geral e, portanto, mais útil como instrumento para
entender o mundo (Driver, 1983). A questão da perícia na matéria é
importante aqui. Os próprios professores talvez tenham de passar pelo
processo de aprendizagem para serem capazes de criar oportunidades
com o potencial requerido. (RILEY; SAVAGE, 2006, p. 162)

A busca de conhecimentos científicos e ampliação dos repertórios
culturais devem estar incorporadas as ações diárias dos professores. Isso
tornará mais críticos, seletivos e criativos para envolvermos temáticas nas
brincadeiras pouco visíveis no cotidiano das unidades educativas. Pois, existem
“pesquisas que indicam claramente a necessidade de relacionar atividades
científicas às experiências de vida real da criança. (Hayes, 1982; Horlen, 1985)”
(RILEY; SAVAGE, 2006, p. 163)
É nesta organização que o foco do professor ao pensar, estruturar o seu
planejamento estará fundamentado com os seus conhecimentos, informações
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poderão apresentar uma variedade de brincadeiras que são consideradas de
extrema importância para o desenvolvimento infantil. Considerando que “as
atividades científicas de vida real das crianças precisam basear-se mais
firmemente em atividades científicas e situações lúdicas.” (RILEY; SAVAGE,
2006, p. 164) Proporcionando a construção de relações entre as informações
prévia das crianças e das que serão apresentadas no momento da brincadeira.
A proposta de ação pedagógica, que será descrita no próximo tópico
deste artigo, proporcionou esta interligação comentada acima quando traz para
as crianças a Literatura Infantil e relacionando com uma produção a partir do
cocô por meio de uma reação química. Permitindo que “por meio dos livros, as
crianças entram em contato com uma representação do mundo construída por
meio das imagens e das palavras, que definem conjuntamente seus significados
e valores.” (FORTUNATI, 2009, p.177)
Neste caso específico, proporcionou que as crianças resgatassem as
informações prévias que se tinham sobre os dinossauros, seus habitats
relacionando com a história apresentada. Fazendo com que a Literatura Infantil
cumprisse com um dos seus compromissos que é “expressa o belo e o humano
por meio da palavra” (DEBUS; DOMINGUES; JULIANO, 2009, p.19)
A história e a proposta de brincadeira a qual foi apresentada, passou a
ser desejada pelas crianças porque objetos e “livros só serão interessantes e
desafiadores se, algum modo, puderem atender a essa forma de compreender
o mundo.” ( KRAERCHER, 2001, p.84) Construindo um momento de interação
entre adultos, crianças, objetos e livros. Deixando que as crianças sejam as
protagonistas do processo trazendo os seus conhecimentos prévios para esta
ação.
As interações
O dinossauro foi à temática escolhida pela Turma do Tadeu, essa
temática era comum também a Turma do Dinossauro. Para a promoção de
ampliação das experiências de ambas as turmas as professoras estruturam um
planejamento coletivo com as seguintes ações:
•

Apresentação do livro Cocô de Dinossauro;

•

Leitura da História;

•

Convite para a ida ao parque procurar o cocô de dinossauro;
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Diante das propostas acima descritas, o processo se inicia com a
preparação, construção de dinossauros grandes utilizando caixas de papelão.
Os dinossauros foram estruturados pelas professoras de uma maneira que as
crianças conseguiram vestí-las como uma roupa. Com esta construção pronta,
as professoras começaram a realizar as produções dos cocos.
Para a produção dos cocôs era necessário ter açúcar, bicarbonato de
sódio, álcool em gel para churrasqueira. Os ingredientes foram misturados
formando pedaços de um cilindro, a partir da utilização do gargalo da garrafa pet
para modelar. Eles prontos foram colocados fogo nos cilindros, com a combustão
do açúcar e do bicarbonato de sódio o material foi crescendo e ganhando a forma
de cocô.
As crianças da Turma do Tadeu acompanharam os dois processos de
construções, sendo que, das roupas de dinossauro a expectativa apresentada
nas falas das crianças seriam em relação ao dia de utilização deste material. Já
a construção dos cocôs foi um processo de observação atenta, com o cuidado
para não se machucarem com o fogo. Durante a primeira observação o silêncio
permeava entre elas, após isto, a brincadeira oral começou a surgir dizendo que
o cocô era do Tadeu. As professoras começaram a perguntar se eram de
determinadas crianças e eles rindo negavam, colocando o Tadeu como o único
proprietário dos cocos produzidos. A gargalhada estava garantida neste
momento na turma.
Com os produtos prontos, chegamos ao dia de conhecer a história.
Realizamos um momento para apresentação do livro e a leitura da história junto
com uma conversa sobre a história. Ao final, desse momento, as crianças foram
convidadas para se dirigirem ao parque a procura do cocô de dinossauro.
Mesmo participando do processo de construção dos dinossauros e dos cocôs, o
encantamento ao encontrar com os dinossauros pelo parque foi surpreendente
e ao encontrar os cocôs espalhados pelo parque a satisfação era garantida.
Cada cocô descoberto era uma festa com muita alegria e orgulho.
A brincadeira foi realizada no período matutino e vespertino, envolvendo
as crianças ao longo de todo o período que possibilitou a execução da proposta
diante das rotinas institucionais. Foi uma proposta que marcou para as crianças
que ao verem o livro posteriormente há este dia, lembravam como era a história,
apesar de terem ouvido uma única vez. O ato de não querer tirar a roupa e
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procurar a roupa no dia seguinte. A interpretação do personagem indo ao
encontro dos adultos para apresentar a seguinte fala: - Oi! Eu sou o dinossauro!
Repetindo

inúmeras

vezes

incansavelmente.

Outros

interpretando

e

expressando as informações vistas em vídeos ao reproduzirem os sons, gesto,
movimentos e brigas entre os dinossauros. Vivenciando na integra as
informações que o livro trouxe realizando relações com os conhecimentos
prévios que já possuíam sobre os dinossauros.
O resultado de grande belezura
Temos em nossa experiência a curiosidade que se aflora na infância,
entretanto, as instituições de educação ao logo das ações históricas vem
matando o espírito de investigador, pesquisador nas crianças. Transformando
estas crianças em adultos que estão aptos apenas para realizar atividades
mecânicas, sem questionamentos, criatividade e curiosidade.
A ação pedagógica acima descrita vem atuar na contra mão desse
processo histórico. Assim, respeitando a essência pesquisadora da criança e
trazendo elementos para alimentar e ampliar a curiosidade. Portanto, o ápice da
combustão foi à possibilidade de estar misturando diferentes elementos e não
os segregando. Mostrando que os assuntos estão presentes em nosso dia-a-dia
como o fogo, o açúcar, o as histórias de dinossauros. Mas, podemos criar e
imaginar a partir de uma história diferentes tipos de cocô de dinossauro e que
por uma reação química estes se tornaram realidade.
Esta ação nos fez refletir sobre a importância dos elementos
apresentados e a relação significativa construída entre estes elementos e as
crianças. Transformando este momento não apenas em algo lúdico, mas uma
proposta que possibilitou a estas crianças uma vivência com diferentes tipos de
aprendizagens.
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RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA PEDAGÓGICA: A INTERTEXTUALIDADE
EM A SANDÁLIA DE NITÓCRIS E CINDERELA
Julia dos Santos Mateus
(Profletras/USP)
Resumo
Neste trabalho relamos uma experiência pedagógica realizada em uma
escola pública estadual de São Paulo, com uma turma de 9º ano do Ensino
Fundamental, acerca da intertextualidade observada entre a lenda egípcia “A
sandália de Nitócris” e o conto de fadas “Cinderela”. A fim de abordar esse
assunto e visando a promover o aperfeiçoamento das competências leitora e
escritora dos alunos, foram utilizadas as seguintes estratégias didáticas: leitura
compartilhada; roda de conversa; identificação de elementos das narrativas;
comparação; conceituação; produção textual; revisão e reescrita. Essa proposta
tem como base as noções de intertextualidade de Koch, Bentes e Cavalcante
(2008) e está em consonância com a Base Nacional Comum Curricular (2017).
As produções textuais realizadas pelos alunos revelaram que as estratégias
empregadas foram adequadas para o aprendizado dos conceitos estudados.
Palavras-chave: Leitura. Intertextualidade. Contos de fadas.
Considerações iniciais
O presente trabalho consiste no relato de uma experiência pedagógica
realizada com uma turma de 9º ano do Ensino Fundamental, em uma escola
pública da rede estadual de São Paulo, durante o primeiro semestre de 2019,
período em que a Sala de Leitura da unidade escolar foi revitalizada.
As atividades propostas têm como tema a intertextualidade, abordada a
partir das seguintes estratégias didáticas: leitura compartilhada e discussão de
textos literários; identificação de elementos da narrativa; comparação entre
narrativas diferentes; conceituação de intertextualidade e de plágio; produção
textual; revisão da escrita e reescrita.
A turma com a qual as atividades pedagógicas foram desenvolvidas teve,
em sua formação, nos anos anteriores, poucas oportunidades de leitura literária,
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devido ao reduzido acesso à Sala de Leitura da escola. Desse modo, era objetivo
da proposta proporcionar aos alunos o aperfeiçoamento de suas competências
leitora e escritora, a fim de torná-los leitores mais proficientes, aptos a
estabelecer sentidos, a fazer relações entre textos e identificar relações préexistentes; e, ainda, formar escritores capazes de produzir textos coerentes,
incorporando elementos de outros textos de maneira ética e consciente.
Além disso, desejávamos proporcionar aos alunos leitura para fruição
estética; oportunizar a ampliação do repertório cultural; apresentar os conceitos
de intertextualidade e de plágio; refletir sobre propriedade intelectual e ética e
produzir uma narrativa baseada no conto de fadas “Cinderela ou Sapatinho de
vidro”.
Justificativa e fundamentação teórica
O tema escolhido para a sequência de atividades surgiu de uma demanda
dos próprios alunos, durante uma roda de contação de histórias. Na ocasião, os
estudantes não gostaram do trecho de A Lagoa encantada: uma história de
respeito em que o rei oferece a mão de sua filha em casamento ao jovem que
desvendou o mistério da lagoa e perguntaram, duvidando de uma possível
resposta afirmativa, se em alguma história a escolha do marido pelo pai da jovem
não acontece.
Há, pelo menos uma narrativa, até então desconhecida dos discentes, em
que os pais da protagonista permitem que ela se case com quem desejar. Tratase de uma lenda egípcia intitulada “A sandália de Nitócris”, escrita em linguagem
moderna pelo egiptólogo Christian Jacq (2006), o qual afirma que tal lenda
originou “Cinderela”, mas não apresenta dados que possam comprovar tal
afirmação.
Esse escritor, doutor pela Universidade de Sorbone, é conhecido pelo
grande público por seus livros de ficção histórica, nos quais mistura fatos
verídicos e ficcionais. Desse modo, não é possível, a partir apenas dessa fonte,
considerar que tal lenda tenha dado origem a “Cinderela”, mas sabemos que
histórias transmitidas oralmente sofrem muitas transformações ao longo do
tempo, com a apropriação que cada povo faz do que ouve e transmite às novas
gerações. O próprio Charles Perrault que, em 1697, registrou a narrativa de
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“Cinderela ou Sapatinho de vidro” por escrito, o fez a partir de lembranças de
contos de sua infância.
Nasceu, assim, a ideia de realizar uma sequência de atividades didáticas
tendo a intertextualidade como tema e essas duas narrativas como objetos de
estudo. Ademais, os alunos estavam aguardando pela leitura do texto que
respondesse à pergunta já mencionada, o que facilitaria o trabalho pedagógico.
A partir dessas leituras, o esperado era que os estudantes percebessem traços
de um texto no outro e questionassem a autoria de ambos.
Para

fundamentar

essa

proposta

pedagógica,

observamos,

primeiramente, o que a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), documento
oficial que contempla o conjunto de aprendizagens que todo o estudante deve
desenvolver ao longo de sua vida escolar, apresenta sobre o estudo da relação
entre textos. Em seguida, buscamos o ponto de vista da linguística textual
aplicada ao ensino de Língua Portuguesa.
O estudo da intertextualidade vai ao encontro do que preconiza a BNCC,
em seu Eixo Leitura, pois dialogia e relação entre textos são apresentados,
nesse documento, como uma dimensão inter-relacionada às práticas leitoras, de
modo que a ação pedagógica conduza o discente a: “estabelecer relações de
intertextualidade e interdiscursividade que permitam a identificação e
compreensão dos diferentes posicionamentos e/ou perspectivas em jogo, do
papel da paráfrase e de produções como as paródias e as estilizações” (Brasil,
2017, p. 73). Contudo, essa proposta configura-se como um desafio ao
professor, pois, como observou Antunes (2017), embora a intertextualidade seja
uma das propriedades que garantem a textualidade, juntamente com a
coerência, a coesão e a informatividade, ela é pouco ou nada abordada na
escola.
Aceitamos o desafio e encontramos em Koch, Bentes e Cavalcante (2008)
subsídios para formular a sequência de atividades que seriam desenvolvidas
com os alunos, durante as aulas. Tomamos como ponto de partida a definição
de intertextualidade, que “ocorre quando, em um texto, está inserido outro texto
(intertexto) anteriormente produzido, que faz parte da memória social de uma
coletividade ou da memória discursiva” (Koch, Bentes e Cavalcante, 2008, p.
17).
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Há diversos tipos de intertextualidade. Para a atividade com as narrativas
escolhidas,

concentramo-nos

na

intertextualidade

temática

e

na

intertextualidade implícita. A primeira diz respeito ao tema ou assunto em comum
de que tratam os textos. A segunda ocorre quando, num texto, se faz alusão a
outro texto, sem citar a fonte de maneira explícita.
Quando a intertextualidade é implícita, espera-se que o leitor reconheça
o intertexto a partir da ativação de sua memória discursiva, conforme
demonstram Koch, Bentes e Cavalcante (2008). Entretanto, se o leitor não tem
conhecimento do texto-base, não pode identificar a referência e fica prejudicada
a construção do sentido intertextual.
Há um tipo específico de intertextualidade implícita em que o autor não
deseja que o leitor identifique o texto-fonte: é o plágio. Nesses casos, quem
produz o texto procura realizar pequenas alterações a fim de ludibriar o
interlocutor. “O plágio é uma situação de apropriação indébita, pois se usa a
passagem, que pode ser de extensão variada, do texto de outrem como se fosse
da própria autoria. É o roubo intelectual, pela omissão proposital e desonesta da
autoria, e pode ter repercussões jurídicas” (Koch, Bentes e Cavalcante, 2008, p.
128).
Tais conceitos e reflexões serviram de embasamento para as atividades
de leitura. Para a proposta de produção textual, observamos as colocações de
Antunes (2009) que tece uma crítica à escola por não levar em conta a função
social da linguagem, quando propõe a escrita de redações ou de produções
textuais sem que haja uma finalidade delimitada para além da pura avaliação.
De acordo com a autora, isso impede que o aluno registre no texto sua identidade
pessoal e exercite seu estilo a partir do repertório linguístico adquirido.
Nesse sentido, a fim de evitar que o conto produzido pelos alunos tivesse
como interlocutores apenas a professora e os demais colegas de classe, e,
buscando estimular os estudantes a um maior engajamento com a atividade
escrita, foi organizada uma exposição dos textos produzidos pelos alunos na
Sala de Leitura.
Descrição sequencial das atividades
Aula 1: leitura da lenda egípcia “A sandália de Nitócris”, roda de conversa sobre
o texto e levantamento dos elementos da narrativa:
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•

personagens: Nitócris; pai de Nitócris; filho do prefeito; falcão peregrino;
faraó; ministro das finanças; chefe da patrulha;

•

espaço: aldeia do Baixo Egito; jardim do palácio; sala do palácio;

•

tempo: sugestão de atemporalidade;

•

enredo: a jovem Nitócris tem sua sandália levada, por um falcão, ao faraó.
Este, ao deparar-se com o calçado, imagina a beleza de sua dona e
deseja casar-se com ela. Após empreender uma busca em todo o Egito,
os soldados encontram Nitócris e a levam para o palácio real, onde ocorre
o casamento da jovem com o faraó;

•

foco narrativo: terceira pessoa.

Aula 2: leitura do conto de fadas “Cinderela ou O sapatinho de vidro”, roda de
conversa sobre o texto e levantamento dos elementos da narrativa:
•

personagens: fidalgo; madrasta; duas filhas da madrasta; Cinderela;
príncipe; fada madrinha; e guardas;

•

espaço: reino; casa da madrasta e o palácio real;

•

tempo: indeterminado;

•

enredo: uma jovem bela, simples e bondosa vive como serva de sua
madrasta, após a morte de seu pai. Graças à magia de sua fada madrinha,
participa de dois bailes no palácio do rei. O príncipe encanta-se por sua
beleza, mas ela foge para não ter sua identidade revelada. Entretanto,
deixa um sapatinho para trás e ele torna-se uma pista para que o príncipe
consiga localizá-la. Quando isso ocorre, ele a toma por esposa;

•

foco narrativo: terceira pessoa.

Aulas 3 e 4: comparação entre as narrativas estudadas, apresentação do
conceito de intertextualidade, do de plágio e roda de conversa sobre propriedade
intelectual e ética.
Quadro 1 – comparativo entre as narrativas estudadas
Comparação entre as duas narrativas – semelhanças
“A sandália de Nitócris”

“Cinderela ou Sapatinho de vidro”
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“Nitócris era uma jovem mulher de “Cinderela,

com

seus

trapinhos,

vinte anos, esguia, de tez rosada, parecia mil vezes mais bonita que
bela como uma deusa” (p. 131).

elas” (p. 20) (as filhas da madrasta).

“A moça ia calçar as sandálias “... fugira ao toque da décima segunda
quando um bater de asas a fez badalada, e tão depressa que deixara
levantar a cabeça. Num vôo rasante, cair um de seus sapatinhos de vidro”
com a velocidade de um raio, um (p. 28).
falcão peregrino agarrou uma das
sandálias e voltou a subir na direção
do céu” (p. 133).
“O falcão é o animal sagrado do “A madrinha, que era fada (...)” (p. 22).
deus Hórus, protetor do faraó” (p.
133).
“Um falcão peregrino mergulhava na “Contaram que o filho do rei o pegara,
direção do rei, que não teve tempo e que não fizera outra coisa senão
de reagir. Alguma coisa caiu-lhe contemplá-lo pelo resto do baile” (p.
sobre os joelhos (...)”.

28).

“– Uma sandália – disse o faraó – O
falcão me trouxe uma sandália” (p.
135).
“– Quero que o chefe da polícia “Seus homens foram experimentá-lo
envie seus homens a todas as nas princesas, depois nas duquesas, e
cidades e aldeias para que façam na corte inteira, mas em vão. Levaramtodas as moças experimentarem no às duas irmãs...” (p. 28).
esta sandália; e que me traga sua
dona assim que for encontrada” (p.
136).
“Nitócris enfiou o pé descalço na “Cinderela levou o sapato até seu
sandália.

pezinho e viu que cabia perfeitamente”

– É a sandália que o falcão me (p. 29).
trouxe. E é você, Nitócris, que os “Levaram Cinderela até o príncipe,
deuses designaram. Aceita tornar- suntuosamente vestida como estava.
se minha real esposa?” (p. 138).

Ela lhe pareceu mais bela que nunca e
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poucos dias depois estavam casados”
(p. 30).
Aulas 5 e 6: produção escrita de uma narrativa, tomando como referência o conto
de fadas “Cinderela ou Sapatinho de vidro” e como ponto de partida um
planejamento de escrita baseado nos elementos da narrativa a ser produzida.
Aulas 7 e 8: leitura dos textos produzidos e revisão dos aspectos gramaticais
que apresentaram problemas.
Aula 9: reescrita dos textos produzidos.
Aula 10: preparação da exposição dos contos produzidos.
Resultados obtidos
A sequência de atividades propostas almejava contribuir para o
aperfeiçoamento

das

competências

leitora

e

escritora

dos

alunos,

proporcionando-lhes oportunidade para fruir esteticamente obras literárias,
ampliar o repertório cultural pelo acesso a textos, até então, desconhecidos;
compreender o conceito de intertextualidade e as implicações do plágio, quando
ele ocorrer. Além disso, produzir um texto literário narrativo em que ficasse clara
a intertextualidade com o conto de fadas “Cinderela ou Sapatinho de vidro”.
Nas atividades de leitura, contempladas nas aulas de 1 a 4, houve adesão
e participação ativa dos estudantes por meio da oralidade. Esperava-se que eles
mencionassem “Cinderela” ainda durante a leitura de “A sandália de Nitócris”, o
que, de fato, ocorreu. A leitura nem havia terminado e os alunos já estavam
associando os dois textos, querendo saber qual deles é o original e se houve
plágio, embora não tivessem muita clareza de todos os aspectos implicados
nessas questões. As respostas a essas perguntas não foram dadas
imediatamente, mas o debate foi estimulado, pois havia a intenção de aprofundar
o assunto após a leitura da “Cinderela ou Sapatinho de vidro”, que traria à tona
outras questões.
A versão de Charles Perrault para a “Cinderela” não era conhecida pelos
discentes, os quais estão mais familiarizados com as versões cinematográficas
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da Disney World. Durante a leitura do conto, a surpresa se instalou, pois eles
ficaram admirados com a descrição do processo de transformação da abóbora
em carruagem, dos camundongos em cavalos etc. Também destacaram a
realização de dois bailes e não apenas um, como ocorre nas versões conhecidas
e fizeram questão de que os trechos intitulados Moral e Outra Moral fossem
relidas, pois queriam entendê-los bem.
As rodas de conversa revelaram-se instrumentos eficientes para
promover a discussão e a reflexão na sala de aula. Todos puderam manifestar a
própria opinião, esclarecer dúvidas e tecer comentários acerca do que estava
sendo abordado. As atividades também permitiram que os alunos exercitassem
habilidades de convivência que não estavam contempladas nos objetivos da
proposta pedagógica: aprender a ouvir o outro e a respeitar outras opiniões.
As atividades de produção escrita, contempladas nas aulas 5 a 9,
despertaram menos interesse nos estudantes do que as de leitura. Percebemos
que realizar o planejamento da escrita não é atividade habitual dos alunos.
Inicialmente, houve resistência, pois todos tinham muitas ideias e desejavam
passá-las rapidamente para o papel. Foi necessário convencê-los de que o
planejamento da escrita é parte fundamental do processo de produção textual.
Os textos produzidos revelaram que os alunos se apropriaram dos
conceitos desenvolvidos ao longo das aulas, deixando claro ao leitor o uso de
intertextos na composição de suas narrativas, como podemos observar nos
seguintes trechos:
[...] a fada começou a fazer as mágicas, transformou uma maçã em
uma caminhonete Santa Fé e um sapatinho feio que ela usava em um
Air Max 97 colorido, deu-lhe uma calça jeans preta e uma blusa da
Lacoste. (J.C., 15 anos)
Era uma vez uma linda moça, com cabelos dourados, olhos azuis como
a água, chamada Crystal. Sua mãe havia fugido com outro homem,
então, seu pai era casado com outra mulher. Ela parecia legal, mas
depois que o pai de Crystal morreu, ela começou a tratar a menina mal.
(L.G., 14 anos)

Alguns textos apresentaram um item final chamado Moral, seguindo a
estrutura do texto de Perrault: “Moral: nem todo conto de fadas termina com um
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final feliz”. (M.V., 14 anos) e “Moral: não desafie o Senhor das Trevas”. (L.B., 13
anos).
Além disso, observamos algumas releituras em que o padrão
heteronormativo deu lugar a uniões de base homoafetiva, como nos seguintes
exemplos: “Amanda entregou um papel com seu telefone para Eve e deu um
beijo nela, que ficou corada novamente” e “elas viveram felizes para sempre”.
(M.M., 14 anos).
Assim, elementos tradicionais da narrativa de “Cinderela” deram lugar a
referências atuais, não apenas do ponto de vista material, como a substituição
do sapatinho perdido pelo celular ou por um par de tênis, mas também do ponto
de vista comportamental, como observamos nos exemplos já mencionados.
Considerações finais
As releituras realizadas pelos alunos passaram por uma revisão dos
aspectos gramaticais com problemas. De maneira geral, notamos a necessidade
de reforçar os estudos de concordância verbal e nominal, de ortografia e de
pontuação.
Os alunos prepararam a exposição dos textos na Sala de Leitura. A
mostra durou duas semanas e foi apreciada pelos membros da comunidade
escolar.
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Resumo
A presente pesquisa aborda a temática da literatura de recepção infantil,
e tem como foco o trabalho docente em relação ao direito de acesso à literatura
e a prática de leitura do texto literário adotado para apresentação dos textos de
literatura infantil aos estudantes indígenas. O principal objetivo desta pesquisa é
analisar o trabalho docente desenvolvido com a leitura do texto de literatura
infantil em escolas de povos indígenas no município de Cruzeiro do Sul/Acre. A
investigação está sendo realizada especificamente na escola Tamãkãyã,
localizada no km 65, na Comunidade Nova Olinda, do povo indígena Katukina,
habitante do extremo ocidental da Amazônia acreana, na cidade de Cruzeiro do
Sul/Acre. Para isso, estamos conhecendo os gêneros textuais que são
escolhidos para leitura e verificando se os textos de literatura infantil indígena
são trabalhados pelos professores nessa escola, levando em consideração a
imensa riqueza literária que possui os povos indígenas desta região. Além disso,
estamos identificando as principais dificuldades dos professores para trabalhar
a leitura literária em sala de aula.

Para tanto, usamos para fundamentar

teoricamente este estudo autores da literatura e literatura infantil como Antônio
Candido (2004), Eliane Debus (2010), Regina Zilberman (2003); e autores de
literatura indígena como Graça Grauna (2013), Janice Thiél (2012), Daniel
Munduruku (2009, 2016, 2017, 2018), Eliane Potiguara (2018), entre outros. A
pesquisa em caminho possui uma abordagem qualitativa do tipo descritiva e a
natureza da pesquisa é bibliográfica, documental e pesquisa de campo. Podese concluir, de maneira parcial, que a leitura do texto de literatura infantil é
trabalhada pelos docentes, e que o trabalho desenvolvido leva em consideração
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a literatura dos povos indígenas, mesmo que de maneira superficial, mas existe
uma imensa dificuldade para se trabalhar estes textos de forma a abstrair com
mais eficiência os conhecimentos presentes no texto literário.
Palavras-Chaves: Direito à Literatura. Literatura indígena. Literatura infantil.
Escola indígena.
Introdução
O presente trabalho tem como base que “A literatura infantil é, antes de
tudo, literatura; ou melhor, é arte: fenômeno de criatividade que representa o
mundo, o homem, a vida, através da palavra” Nelly Novaes Coelho (2000, p. 27).
Através disso, a pesquisa em questão busca compreender a prática docente da
leitura literária infantil desenvolvida em uma escola indígena localizada no
interior do estado do Acre, no município de Cruzeiro do Sul.
Além disso, pretende identificar as práticas de mediação da leitura
literária que são trabalhadas pelos professores(as) nas escolas indígenas;
perceber qual a finalidade do trabalho com os textos de literatura infantil nas
escolas indígenas; verificar se a literatura oral faz parte da tradição desses povos
indígenas; e se existe um trabalho na escola indígena voltado para a oralidade,
tendo em vista que a região abriga mais de 16 etnias.
Levando em consideração a imensa riqueza literária que possui cada
etnia é que surge a ideia de analisar se as obras de literatura indígena são
levadas em conta na hora de ensinar. É de fundamental importância que aqueles
que estão diariamente à frente da sala de aula, ou seja, o docente, esteja
devidamente habilitado a ensinar literatura de modo que faça o bom uso das
práticas de ensino e, em contrapartida, identificar as dificuldades que o professor
encontra para trabalhar a leitura literária em sala.
Para o alcance dos objetivos propostos, foram realizadas pesquisas de
campo na aldeia onde a escola se localiza, em busca de compreender as
questões aqui levantadas, de modo que para a conclusão da pesquisa se torna
necessário que mais visitas sejam realizadas afim de se conhecer a fundo todas
as práticas docentes. Entretanto, a partir de entrevistas com alguns membros da
escola e análises de materiais didáticos, foi possível identificar ainda que,
brevemente, algumas das práticas docentes utilizadas na escola.
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Essa pesquisa tem uma abordagem qualitativa do tipo descritiva e a
natureza da pesquisa é bibliográfica, documental e pesquisa de campo, já que
foram realizadas visitas na escola em questão e a partir disso também foram
analisados os materiais didáticos da escola e do professor, e também os
documentos que regem a escola aqui investigada. Vale ressaltar que os estudos
denominados qualitativos têm como preocupação fundamental o estudo e a
análise do mundo empírico em seu ambiente natural.
Resultados e discussões
É fundamental que se analise o trabalho docente desenvolvido com a
leitura do texto de literatura infantil, levando em consideração o trabalho docente
em relação ao direito de acesso à literatura e a prática de leitura do texto literário
de modo que autores de relevância no que diz respeito a leitura de textos
literários foram utilizados para fundamentar teoricamente essa pesquisa, sendo
eles: Antônio Candido (2004), Eliane Debus (2010), Regina Zilberman (2003); e
autores de literatura indígena como Graça Grauna (2013), Janice Thiél (2012),
Daniel Munduruku (2009, 2016, 2017, 2018), Eliane Potiguara (2018).
A partir dessas informações Giardinelli (2010, p. 154) afirma que o direito
constitucional de ler se baseia em que a leitura é condição básica para que uma
pessoa se eduque e possa continuar, durante toda a sua vida, se for o seu
desejo, seu próprio processo de aprendizagem. Baseia-se também em que é a
melhor garantia da livre circulação de conhecimento, que é indispensável para a
construção de uma cidadania responsável, participativa, reflexiva e com
pensamento autônomo. Tudo o que fortalece sua própria identidade e a
identidade da nação inteira.
A escola Tamãkãyã do povo indígena Katukina localiza-se no km 65 da
BR-364, na Comunidade Nova Olinda, habitantes do extremo ocidental da
Amazônia acreana, na cidade de Cruzeiro do Sul/Acre. Esta instituição possui
uma estrutura física semelhante a ocas, sendo subdivididas em seis unidades
que se desenvolvem em quatro salas de aulas, uma em secretaria/direção e uma
em biblioteca, todas são construídas com madeira e com uma passarela que as
ligam externamente. Por ser a única escola próxima a comunidade, as aulas
desenvolvem-se sendo o turno matutino o ensino fundamental e o turno
vespertino o ensino médio.
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A pesquisa desenvolve-se no turno matutino do primeiro ao quinto ano no
ensino fundamental, as salas de aulas são bem desenvolvidas, apesar de
ingênuas, contém materiais didáticos como cartazes executados pelos alunos.
Vale ressaltar que na sala da secretaria/direção possui em uma parede a história
do povo Katukina atendido por esta escola, ela foi desenvolvida em cartazes com
a própria escrita dos alunos, ilustrada e pintada toda a mão, sendo em sua língua
materna e na língua portuguesa.
A literatura indígena é uma manifestação artística que traz à tona
diversos elementos pertencentes ao universo indígena, dentre esses
elementos podemos citar a presença da oralidade que cativa e instiga
o imaginário do leitor. Essa literatura apresenta as muitas
representações do imaginário por meio dos mitos, das lendas e dos
costumes dos povos ameríndios que são caracterizados em narrativas
lendárias em que seres humanos e não humanos compartilham do
mesmo espaço. (DOS SANTOS, p. 76)

Na sala do primeiro ano obteve-se como resultado que a docente da turma
busca introduzir a leitura literária infantil por meio dos livros fornecidos pela
biblioteca destacando-os de acordo com a sua aprendizagem e utilizando alguns
recursos lúdicos para que possa chamar a atenção para a leitura, o mesmo
ocorre na sala do segundo ano. Nas salas do terceiro, quarto e quinto anos as
docentes utilizam a leitura literária infantil como meio para a introdução e
avaliação de alguns conteúdos trabalhados no decorrer do ano letivo como os
gêneros textuais e a leitura, por possuírem livros na língua portuguesa e na
língua materna é possível fazerem esta transversalidade e auxilio entre as
línguas.
A biblioteca que a escola possui é localizada na parte posterior, a mesma
possui prateleiras, com uma grande variedade de livros desde os didáticos até
os literários divididos na língua portuguesa e indígenas, carteiras e mesas sendo
um espaço bastante pequeno e com pouca ventilação. Segundo Sobral (1982),
a pedagogia define biblioteca escolar como força propulsora do processo
educacional, instrumento que colabora com as metas educativas e força
responsável pelas diversas atividades empregadas no desenvolvimento do
currículo. A distribuição dos livros ocorre por meio deles mesmos, os alunos
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adentram na biblioteca no horário que lhes convém buscam algum livro que lhes
chamem atenção e os levam para leitura, por ser desta forma os livros são um
pouco desorganizados, mas subdivido em suas respectivas categorias.
Observou-se que os livros literários infantis em ambas as línguas são
bastante procurados pois possuem características que chamam a atenção dos
alunos, as práticas de mediação da leitura literária não são trabalhadas pelos
professores na escola, os próprios alunos buscam a biblioteca e desenvolvem
as suas próprias leituras. A literatura oral faz parte da tradição dos povos
indígenas da Amazônia acreana, pois é através dela que são repassadas as
histórias existentes do seu meio cultural. Para isso existe um trabalho na escola
indígena voltado para a oralidade dentro da disciplina de Língua Materna e
Língua Portuguesa, que utiliza as leituras orais como forma de ensino e treino
das respectivas linguagens, pois os mesmos estão inseridos em ambos os
meios.
Em suma, a finalidade do trabalho com os textos de literatura infantil nas
escolas indígenas da Amazônia acreana desenvolve-se como meio de
aprendizagem para os alunos desenvolverem as línguas maternas e a língua
portuguesa, pois a leitura literária é um meio que desperta bastante atenção nos
alunos e sendo um recurso pedagógico de sucesso. Sendo assim, a escola
Tamãkãya desperta de forma discreta a atenção dos alunos para o meio literário,
o mesmo ocorre com as docentes que buscam a literatura literária infantil como
meio de aprendizagem para os alunos.
Considerações finais
Os resultados apresentados e todas as discussões levantadas
evidenciam que a leitura literária infantil se faz presente no cotidiano das
crianças do ensino fundamental da escola Tamãkãyã de forma direta e
indiretamente. É de suma importância a presença das literaturas infantis
indígenas e não indígenas pois através de ambas pode-se evidenciar contrastes
e ligações das culturas apresentadas, as mesmas também podem ser utilizadas
como meio de aprendizagem e recurso pedagógico. Segundo Dos Santos
(2017), a leitura é uma forma de prazer e de obtenção de conhecimentos, de
desenvolvimento cultural e de interação com o meio.
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Conclui-se até o presente momento que o papel do docente na prática da
leitura literária na escola Tamãkãyã é relevante, pois a introdução dos alunos em
diferentes meios através de leituras e como as mesmas são executadas,
proporcionam aos alunos momentos únicos e prazerosos que poderão auxiliar
durante toda a vida. Ainda são necessários processos que possam introduzir
cada vez mais essa prática por meio dos docentes e da escola em si, mas, no
geral, possuem aspectos para que sejam trabalhados aos poucos.
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Resumo
Esta pesquisa de iniciação científica aborda a temática da literatura de
recepção infantil, com foco nas práticas escolares de leitura do texto literário
adotadas na apresentação da literatura infantil aos estudantes da Escola
Estadual Indígena Tamãkãyã, dos povos indígenas Katukina. Estes residem no
extremo ocidental da Amazônia acreana, na cidade de Cruzeiro do Sul/Acre. O
objetivo desta pesquisa é analisar a prática de leitura literária em escolas desses
povos, a fim de identificar as implicações para o desenvolvimento do letramento
literário dos alunos indígenas. Para tanto, usamos para fundamentar
teoricamente este estudo autores como Candido (2004), Enes Filho (2018),
Graúna (2013), Thiél (2012), Zilberman (2003), Munduruku (2010), entre outros.
Esta pesquisa teve uma abordagem qualitativa e cunho descritivo, a natureza
das fontes foi bibliográfica, documental e pesquisa de campo. O livro didático
utilizado na escola Tamãkãyã é o mesmo que se utiliza na cidade e podemos
concluir, com base na análise, que este não contempla o estudo de literatura
infantil. Nem todos os professores fazem o uso do livro e acabam aplicando
propostas de ensino já utilizadas na cidade, com alunos não indígenas. A escola
atualmente funciona sem o Projeto Político Pedagógico, pois este está sendo
reformulado para atender melhor as especificidades dos alunos. Como forma de
recompensar a carência de material os professores buscam estratégias e livros
que possam auxiliá-los no desenvolvimento de suas atividades e, ao mesmo,
tempo garantir a formação de alunos leitores.
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Palavras chave: Povos indígenas. Texto literário. Livro didático.
Introdução
A Escola Estadual Indígena Tamãkãyã foi o local escolhido para
realização deste trabalho de pesquisa, abordando a temática da literatura de
recepção infantil. A investigação traz como foco as práticas escolares de leitura
do texto literário adotadas na apresentação da literatura infantil aos estudantes.
Esta instituição, que contém Ensino Fundamental e Médio, trabalha com
crianças, jovens e adultos dos povos Katukina, que residem no extremo ocidental
da Amazônia acreana, na cidade de Cruzeiro do Sul/Acre, e conta com
professores indígenas e não indígenas.
Esta pesquisa, com sua abordagem qualitativa do tipo descritiva e
natureza das fontes da pesquisa bibliográficas, documentais e pesquisa de
campo, tem como objetivo principal apresentar uma breve análise da prática de
leitura literária em escolas desses povos indígenas da Amazônia Acreana, no
município de Cruzeiro do Sul, com a finalidade de identificar as suas implicações
para a formação leitora e para o desenvolvimento do letramento literário dos
alunos indígenas.
Vemos a leitura como uma grande aliada na vida dos estudantes, pois é
nesse momento, de suma importância, mesmo se tratando de uma leitura por
deleite, onde se estimula cada vez mais o hábito da leitura entre os alunos. Assim
como também pode os estimular a buscar conhecer novas línguas, visto que
uma grande parte dos alunos não fala a língua portuguesa e, por isso, acabam
tendo um pouco mais de dificuldade em adquirir conhecimentos no dia a dia em
sala. Segundo Enes Filho (2018, p. 31), [...] “quanto mais cedo a criança tiver
contato com os livros e perceber o prazer que a leitura produz, maior será a
possibilidade de tornar-se um adulto leitor.” Dessa forma, é necessário que haja
um olhar de atenção a esse importante momento.
Outro fator importante que também deve ser levado em conta é o cuidado
em garantir que os alunos estejam sempre em contato com a leitura e não
apenas com a gramática, utilizar a leitura como uma aliada no ensino da
gramática e não como figuras totalmente opostas, como defende Geraldi.

1886

Ontem, como hoje, dificilmente conseguimos integrar o estudo da
língua e o estudo da literatura. Sempre as aulas de língua tiveram a
tendência a se concentra na gramática, estudada abstratamente,
através de exemplos soltos, de frases pré-fabricadas sob medida para
os fatos gramaticais a exemplificar ou a exercitar. (GERALDI 2006, p.
17 e 18)

Na busca de um ensino de qualidade e formar alunos leitores é necessário
que haja estímulo a essa prática e que sejam ofertados aos alunos condições
que se fazem necessárias para tanto.
Segundo Enes (2018, p. 31), “Atualmente, a dimensão de literatura é
muito mais ampla e importante. Ela possibilita ao leitor um desenvolvimento
emocional, social e cognitivo inquestionável.” De tal forma, é imprescindível
constatar se a devida importância tem sido dada a leitura e o seu uso em sala
de aula. É por meio dela que podemos ter acesso a novos lugares, quando
realizamos a leitura de um livro que nos transporta para outra época, por
exemplo.
Apresentação e discussão dos resultados
Os povos indígenas sofrem até os dias atuais por conta da falta de
valorização de sua cultura. A leitura e a escrita podem ajudar nesse processo,
pois, também é por meio delas que esses povos podem contar suas histórias,
para que não percam sua identidade, uma vez que “lendas são histórias criadas
para contar verdades que nossas cabeças não conseguem alcançar”
(MUNDURUKU, 2010, p. 50), sendo a escrita e leitura de obras como essa uma
forma de valorizar sua cultura.
Como nos diz Thiél (2012, p.12), “a educação para a cidadania, para o
respeito à diversidade e para o desenvolvimento do pensamento crítico é
necessária a todos. A leitura e a discussão de obras da literatura indígena
contribuem para a reflexão sobre essas questões”. Ou seja, estimular a leitura
entre esses povos é também estimular a luta por seus direitos.
No entanto, falar sobre literatura entre esses povos ainda é algo muito
difícil pois se trata de um terreno novo, mas que vem ganhando força e espaço
cada vez mais, como defende Graúna quando diz que “[...] a literatura indígena
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é de paz. Porque a palavra indígena sempre existiu, uma de suas
especificidades tem tudo a ver com a resistência” (GRAÚNA, 2014, p.55).
Essa pesquisa nos gerou a expectativa de contribuir, de maneira
significativa, para um resgate da prática de leitura e ver que o ensino ministrado
na escola pesquisada se encontra ainda em processo de adequação, fato esse
que podemos comprovar em virtude da falta de um livro didático que contemple
toda a pluralidade cultural que tal sala de aula abriga, assim como o ensino de
literatura infantil. O livro didático utilizado é o mesmo que se utiliza na cidade,
em escolas não indígenas, deixando uma lacuna no que se refere a um ensino
pensado para atender as necessidades dos alunos.
Por não conter um livro didático que atenda às necessidades dos alunos,
os professores acabam buscando estratégias para suprir essa carência. Nesse
momento, estes usam sua experiência ao seu favor e fazem uma seleção dentro
dos planejamentos que utilizaram em escolas não indígenas, da cidade, e
produzem um novo material, fazendo as devidas adequações a realidade que se
encontram.
O problema da ausência de leitura na vida de uma criança vai além do
que podemos imaginar, como cita Candido, quando diz que a leitura é
uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob pena de mutilar
a personalidade, porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à
visão do mundo ela nos organiza, nos liberta do caos e portanto nos
humaniza. Negar a fruição da literatura é mutilar nossa humanidade
(CANDIDO, 2004, p.186).

Em virtude da busca por um ensino de qualidade, sempre tentando
promover boas aulas, a escola está em um momento de reconstrução do Projeto
Político Pedagógico, em vista disso não se fez possível a análise desse
documento para contribuir nesse estudo. A falta de material na escola também
pode gerar no aluno um desinteresse por leituras “[...] enquanto o publico leitor,
em especial o infantil, eleva-se quantitativamente, constata-se sua evasão, isto
é, o decréscimo de seu interesse por livros.” (ZILBERMAN 1988, p.16).
Pode-se concluir que a escola pesquisada se preocupa com a formação
de seus alunos e a perpetuação do prazer e prática da leitura. No entanto, a
mesma se encontra exposta a problemas, e seus docentes vêm buscando
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resolver dentro de suas possibilidades, visto que em nossa sociedade atual
ainda é muito pequena a preocupação e existência de projetos que estimulem o
pensamento crítico diante de tal situação. Em seus planejamentos os
professores buscam levar para trabalhar com os alunos e esses possam vir
adquirindo gosto pela leitura.
Considerações finais
Neste trabalho buscamos de forma sucinta demostrar a importância e os
benefícios que a leitura pode trazer para o aluno ao ser trabalhada em sala de
aula. O papel da escola, como instituição formal, é dar oportunidade aos alunos
de terem contanto com os mais diversos tipos de manifestações culturais, sendo
uma delas a leitura de diferentes tipos de textos.
Para a formação de um aluno crítico é preciso que os professores
demostrem a importância e o poder de transformar que a leitura tem, assim como
a valorização e preservação de uma cultura, já que esta última pode ser a
representatividade de um povo.
Assim, compreende-se que o trabalho com a leitura como ferramenta
pedagógica permite diálogos interdisciplinares que contribuem para construção
de um repertório de conhecimentos do aluno, além de instigar a curiosidade e o
senso crítico desses sujeitos.
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TRADUÇÃO COMENTADA DO CONTO INFANTO-JUVENIL “EL POZO
MÁGICO” DE JULIA DE ASENSI (SÉCULO XIX)
Bianca D. N. Madeira
(UFSC)
Marjory Dejiane Dotel
(UFSC)
Profª Drª Andréa Cesco
(UFSC)
Introdução
Este trabalho se insere no projeto Oficina de Tradução - Espanhol, cujo o
objetivo é traduzir, primeiramente, a obra Brisas de Primavera: cuentos para
niños y niñas (1897), e apresentar a escritora, Julia de Asensi, cuja a produção
literária é completamente desconhecida no Brasil. O conto infanto juvenil “El
Pozo Mágico”, um dos 13 que compõem a obra mencionada, possui um cunho
moral, mostrando os resultados do bem e do mal, do uso da má fé dos homens
e a inocência de uma pobre criatura. O contexto geral é descrito por meio do
sequestro de um menino chamado João, que é atirado em um poço
supostamente mágico e na morte de seus malfeitores.
Assim, pretende-se compartilhar e comentar a experiência da tradução
em parceria, do espanhol ao português, do conto “El Pozo Mágico”, inserido na
obra Brisas de Primavera, da escritora espanhola Julia de Asensi (séc. XIX),
buscando apontar, através de alguns trechos dos textos de partida e do texto de
chegada, reflexões e implicações estilísticas decorrentes das escolhas do ato
tradutório, com suas perdas e compensações (ECO, 2007) e possíveis
recriações no texto literário (CAMPOS, 2015).
A tradução proposta não pretende ser definitiva, porque nenhuma
tradução é definitiva; ela será uma leitura atenta do texto, mas, apenas uma
leitura porque, de acordo com Borges (1996, p. 255-256), “não há um bom texto
que não pareça invariável e definitivo se o praticamos um número suficiente de
vezes”.
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O projeto Oficina de Tradução – Espanhol (UFSC)
A pesquisa, como já comentado, está inserida no projeto Oficina de
Tradução - Espanhol, realizado na Universidade Federal de Santa Catarina, sob
a coordenação da profª Drª Andréa Cesco, que busca, desde 2017, traduzir os
livros relacionados com a temática infanto-juvenil, do espanhol ao português.
Segundo Benjamin (2001, p. 201), “cada tradução de uma obra
representa, a partir de um determinado período da história da língua e
relativamente a determinado aspecto de seu conteúdo, tal período e tal aspecto
em todas as outras línguas”. Berman também afirma que “em cada época ou em
cada espaço histórico considerado, a prática da tradução ‘articula-se’ à da
literatura, das línguas, dos diversos intercâmbios culturais e lingüísticos” (2002,
p. 13). Para ele, a tradução sugere que “a formação e o desenvolvimento de uma
cultura própria e nacional podem e devem passar pela tradução, ou seja, por
uma relação intensiva e deliberada com o estrangeiro” (2002, p. 47-62).
Assim, tradução se justifica porque tem como função abrir caminhos a
outras culturas, utilizando os recursos de cada língua para articular e confrontar
modos de saber e de experiência. Ela constituiu-se como um importante campo
do saber; atualiza e revitaliza os componentes culturais de um povo,
manifestando os elementos característicos de uma cultura, de uma forma de
pensar e viver.
Julia de Asensi: vida e obra
Julia Dolores Francisca de Paula Ramona Mónica de Asensi y Laiglesia
nasceu em 4 de maio de 1859. Criada em uma família abastada, apaixonou-se
pela literatura com apenas sete anos de idade. Foi escritora, jornalista e
tradutora. Possuía facilidade com as línguas francesa, italiana e Alemã.
Escreveu várias obras infanto-juvenis, como Brisas de Primavera (1897), Cocos
y Hadas. Cuentos para niños y niñas (1899), entre outras. Também escreveu
alguns livros para o público adulto, como El amor y la sotana (1878), Tres amigas
(1880), Leyendas y tradiciones en prosa y verso (1883), entre outras. Publicou
em várias revistas da época, como na El Camarada, na qual, durante um
período, foi redatora. No ano de 1921 veio a falecer com apenas sessenta e dois
anos.
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A autora nutriu-se da literatura de escritores e poetas de calibre, como
Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870), com relação ao entusiasmo e à emoção
pela simplicidade do estilo; Fernán Caballero, pseudônimo usado por Cecilia
Böhl de Faber (1796-1877), literatura a qual menciona que possui tramas leves
e ingênuas; além de Lope de Vega (1562-1635) e outros escritores. Julia de
Asensi viveu no tempo de Josefa Urgate Barrientos (1854-1891), destacada
escritora e uma das grandes poetisas, que contribuiu para o esplendor das letras
na Espanha; uma de suas obras, que mais teve destaque, foi Recuerdos de
Andalucía: Leyendas, tradiciones e historia (1877). Também viveu no tempo de
Concepción Gimeno (1850-1919), escritora e jornalista, uma mulher que
clamava pela igualdade entre homens e mulheres. Seu primeiro livro foi La mujer
Española (1877), onde o objetivo era denunciar as injustiças cometidas contra
as mulheres. Observa-se que todas elas possuíam algo em comum: o poder
feminino e um desejo de instruir o próximo.
Asensi aborda temas voltados para a educação moral de crianças e
jovens, temas que adentram no folclore e nas lendas da Espanha. Seus
personagens principais são normalmente femininos, os quais possuem uma
personalidade forte.
Comentários da tradução em parceria
A seguir, através de alguns trechos dos textos de partida e de chegada,
respectivamente, em espanhol e português, busca-se mostrar como ocorreram
alguns dos trajetos percorridos pelas tradutoras, e que resultaram, baseadas em
reflexões e implicações estilísticas decorrentes, nas escolhas do ato tradutório,
com suas perdas e compensações (ECO, 2007) e possíveis recriações no texto
literário (CAMPOS, 2015).
E como se trata de uma narrativa de final do século XIX (1897), as
consultas lexicográficas necessárias se deram em dicionários dessa época, em
função de que algumas palavras já podem ter caído em desuso ou mesmo terem
o seu significado alterado, se comparado com os dicionários atuais. Assim, foram
consultados os seguintes dicionários em língua espanhola: Nuevo Tesoro
Lexicográfico de la Lengua Española (ou NTLLE) e o Diccionario de Autoridades
(ou Autoridades), ambos hospedados na página da Real Academia Española.
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Com relação à modalidade de tradução em parceria, de forma, muitas
vezes, introspectiva e dialogada, deu-se o processo de construção da tradução.
Albres no que se refere à tradução coletiva, comenta que:
No processo de aula dialogada, utilizando o método de tradução coletiva,
vivenciamos o significado das palavras sendo gerados a partir do encontro
entre os sujeitos, do enunciado (autor), do ilustrador (desenhista), do receptor
- o eu que desenvolvo é um processo ativo de contrapalavra (do diálogo
travado mentalmente diante da palavra apresentada por nosso interlocutor,
da oposição à palavra de outrem). (ALBRES, 2015, p. 417)

Juanito

no

pudo

contener

sus Joãozinho

não

pode

conter

as

lágrimas al ver las altas tapias que lágrimas ao ver o alto muro de pau a
hacían de aquel paraje una prisión pique que fazia aquele lugar parecer
imposible de dejar. Anduvo después uma

prisão

impossível

de

sair.

largo rato, hasta que rendido se paró Caminhou por um longo tempo, até
en un ángulo del terreno donde había que parou em um ponto do terreno
un pozo rodeado de jaramagos y onde havia um poço rodeado de
florecillas

silvestres.

Aquel

sitio saramagos e florzinhas silvestres.

inculto tenía un misterioso encanto Aquele
para él.

lugar

não

cultivado

tinha para ele um misterioso encanto.

(ASENSI, [1897] 2004, p. 24).
Ao pesquisar no dicionário NTLLE (1899, p. 945,1) o que significaria
tapias, o resultado foi algo semelhante a uma parede de terra amassada:
“Cada uno de los trozos de pared que de una sola vez se hacen con tierra
amasada y apisonada en una horma. [...] Pared formada de tapias”. Isso levou
as tradutoras a um possível correspondente em português: "pau a pique".
Trata-se de uma técnica construtiva antiga que consiste no entrelaçamento de
madeiras verticais fixadas no solo, com vigas horizontais, geralmente de
bambu, amarradas entre si por cipós, dando origem a um grande painel
perfurado que, após ter os vãos preenchidos com barro, transformava-se em
parede.
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O trabalho do tradutor é uma forma de mediação cultural. Traduzir é um
processo de mediação bem complexo, que necessariamente envolve um
grau elevado de manipulação. [...] [na tradução literária] cada escolha implica
uma série de decisões em que o tradutor é obrigado a recorrer a sua
sensibilidade, a sua intuição; trata-se de um terreno traiçoeiro em que é difícil
justificar as opções feitas, em que a decisão tomada pelo tradutor hoje pode
muito bem ser rejeitada por ele próprio amanhã. (BRITTO, 2010, p. 136)

Ainda nesse trecho, encontramos algumas “armadilhas” que o
tradutor/aluno principiante pode cair, que é a proximidade das duas línguas
trabalhadas, espanhol e português (largo rato). Em espanhol, há alguns
vocábulos que podem induzir a uma compreensão equivocada de significado;
estes são chamados de heterossemânticos ou falsos amigos/cognatos. Essas
palavras têm grafia igual ou quase igual ao português, mas possuem significados
diferentes, como é o caso de largo rato.
Quanto ao comentário da palavra inculto, no final do trecho, esta poderia
ser mantida no português, já que o significado é igual nas duas línguas. No
entanto, no português, “inculto” é muito mais usado, e de conhecimento geral,
para se referir a alguém que não tem cultura, instrução. Assim, optou-se por
deixar “Aquele lugar não cultivado tinha para ele um misterioso encanto”.
A la mañana siguiente uno de los Na manhã seguinte um dos bandidos,
bandidos, el primero que vio, fue a o primeiro que ele avistou, o acordou
despertarle y le obligó a firmar un e o forçou a assinar uma carta a seus
papel para sus padres en el que les pais

na

qual

dizia

que

os

decía que los secuestradores le sequestradores o matariam se não
matarían

si

no

les

entregaba pagassem quinhentos réis por seu

quinientos duros por su rescate.

resgate.

(ASENSI, [1897] 2004, p. 26).
Duro é o nome informal que recebia a moeda espanhola de cinco pesetas
(anterior ao euro). A única cunhagem da moeda com valor facial de um duro teve
lugar em Girona em 1808, durante a Guerra da Independência. Na tradução ao
português, com o intuito de lembrar ao leitor que se trata de um texto do século
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XIX, optou-se, de forma consciente, por manter o que chamamos de “marcação
de época”, pois evidencia que o texto de partida não é atual (séc. XXI). Assim
chegou-se nos “réis” (antiga moeda usada no Brasil até 1942) que, de certa
forma, eleva o texto. Como afirma Haroldo de Campos (2015, p. 03), “a
informação estética não pode ser codificada senão pela forma em que foi
transmitida pelo artista”.
1. Chegou a noite e os bandidos
Llegó la noche y los bandidos no

não apareceram. O menino se

parecieron. El niño se acercó al pozo

aproximou

y ¡cosa rara! creyó ver que en el

estranho!- imaginou ver no fundo

fondo brillaba una luz.

o brilho de uma luz.

(ASENSI, [1897] 2004, p. 26).

do

poço

e,

-Que

2. Anoiteceu (caiu a noite) e os
bandidos não apareceram. O
menino se aproximou do poço e
imaginou ver ao fundo o brilho de
uma luz. Que estranho!

Neste último trecho, a frase inicia com “llegó la noche”, o que o torna
poético, já que a escritora dá vida e personaliza “a noite”. No português, podese dizer “chegou a noite”, o que não seria comum. Outra opção, seria então
dizer que “anoiteceu” ou, talvez, numa tentativa mais poética, dizer que “caiu
a noite” (ou até mesmo “ao cair da noite”).
Quanto ao problema relacionado à expressão de interjeição, no
espanhol aparece no meio da oração, depois de uma vírgula, o que é usual
nessa língua. Entretanto, no português, essa construção (conforme exemplo
1.) causaria um estranhamento do leitor. Por isso a opção 2., por ser mais
gramatical, foi a utilizada pelas tradutoras.
Considerações finais
Britto (2012, p. 47) afirma que “o texto literário é aquele que, ainda que
possa ter outras funções, tem um valor intrínseco para aqueles que o utilizam:
ou seja, ele é valorizado como objeto estético”. Dessa forma, procurou-se
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mostrar como se deu a reflexão sobre as escolhas tradutórias, em parceria,
apontando algumas características estilísticas e linguísticas trabalhadas e
discutidas, como uma etapa fundamental para o processo, no qual a leitura
especializada é parte integrante e permite o acesso às várias camadas textuais.
Assim, entendemos que traduzir é a maneira mais atenta de ler, ler com atenção
para penetrar no que há de mais complexo e profundo em uma obra. E nessa
tarefa, como afirma Umberto Eco (2007), as perdas que sempre acontecem
podem ser compensadas no decorrer da tradução, nos momentos em que a
língua de chegada possui meios para isso.
Podemos dizer que tivemos uma enorme satisfação em pesquisar vida e
obra da escritora, que tanto contribuiu para a literatura espanhola e que está nos
auxiliando na tradução de seus contos. Esperamos que com este trabalho
possamos trazer ao conhecimento dos estudantes e leitores brasileiros o nome
e a obra de Julia de Asensi. Segundo Mona Baker, “a tradução não reproduz
textos, mas constrói realidades culturais ao intervir no processo de narração e
renarração que constitui todos os encontros e que essencialmente constrói o
mundo para nós”. E nesse sentido, estamos de acordo com o que Baker afirma
acerca da tradução e de seu poder, social e historicamente:
Não se trata de um ato inocente de mediação desinteressada, mas um
importante meio de construir identidades e configurar os moldes de qualquer
encontro. Ao adotar uma abordagem narrativa da interação, elaborada em
conexão com a tradução em trabalhos anteriores (BAKER, 2006a, 2006b,
2009, 2010), parto do princípio de que as histórias que contamos e
recontamos, incluindo aquelas recontadas por meio de traduções, constituem
um local onde exercitamos nossa atividade e, nesse sentido, elas são, em
última análise, uma ferramenta para mudar o mundo. (BAKER, [2013], 2010,
p. 340).
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VALORIZAÇÃO DA BIBLIOTECA ESCOLAR: POSSIBILIDADES POR MEIO
DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS
Thays de Pádua Teixeira
(FCT UNESP)
Ana Cecillia da Silva
(FCT UNESP)
Profa. Dr. Renata Junqueira Souza
(FCT UNESP)
Introdução
O presente trabalho é fruto de alguns meses atuando como mediadoras
de leitura do programa de extensão da Faculdade de Ciências e Tecnologia de
Presidente Prudente (FCT-UNESP), no qual foi iniciado o trabalho com escola
que solicitou parceria a fim de construir junto com a comunidade escolar um
ambiente literário adequado para as crianças que lá estudam.
O projeto de extensão: “Hora do conto na biblioteca” tem como finalidade
a formação leitora de estudantes do 1° ao 5° ano do ensino fundamental. Através
de práticas pedagógicas como leitura e contação de histórias que
consequentemente refletem na valorização do espaço da biblioteca.
A Escola Municipal João Sebastião Lisboa, onde é desenvolvido o projeto
“Hora do Conto na Biblioteca”, sofre certa dificuldade em relação a distribuição
de seus recursos, como é realidade de diversas escolas municipais, sendo papel
dos gestores priorizar alguns espaços em detrimento de outros. Dessa forma por
muito tempo a biblioteca foi um espaço pouco utilizado, onde apesar de possuir
um acervo consideravelmente adequado o espaço físico, em si, era usado
apenas para armazenamento dos livros, muitos ainda guardados em caixas.
Com a mudança da gestão novas prioridades foram estabelecidas, e
houve por parte dos gestores, funcionários e comunidade escolar a mobilização
necessária para que aquele espaço fosse restaurado e utilizado para seu devido
fim, receber as crianças da escola.
Agora a biblioteca conta com um espaço para leitura com ventilação e
iluminação adequada e um esquema simples, porém funcional para localização
de livros através das cores.
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O espaço adequado para biblioteca em si já é um importante instrumento
de mediação de leitura que contribui direta e positivamente no desenvolvimento
da criança. Como menciona Silva:
No interior da escola, a biblioteca é potencialmente um dos espaços
que mais pode contribuir para o despertar da criatividade e do espírito
crítico no aluno, tendo em vista os diferentes tipos de documentos que
podem constituir o seu acervo e os variados serviços e atividades que
ela pode desenvolver. As informações obtidas na ou por meio da
biblioteca escolar podem, portanto, constituir-se em inesgotável fonte
de estímulo e inspiração para as iniciativas do educando (SILVA, p.37,
2003).

Então o projeto de extensão: “Hora do Conto na Biblioteca” desenvolvido
na escola visa não só a valorização da criança leitora, mas também a valorização
do espaço da biblioteca através das práticas pedagógicas sendo a contação de
histórias uma delas. Uma mediação de leitura que proporciona a valorização
deste espaço e consequentemente a valorização da criança leitora, numa
relação de complementariedade.
Portanto, o presente relato tem como objetivo apresentar algumas das
experiências vividas no Projeto: “Hora do Conto na

Biblioteca”,

desenvolvido

em parceria com o CELLIJ (Centro de Estudos em Leitura e Literatura Infantil e
Juvenil) na escola João Sebastião Lisboa localizada na cidade de Presidente
Prudente, afim de apontar possibilidades para valorização da biblioteca escolar
por meio da contação de histórias e consequentemente na construção do leitor
literário.
Estamos atuando na escola há cerca de sete meses e, para apresentar
as possibilidades de valorização da biblioteca e da criança leitora, optamos por
selecionar dois momentos específicos de contação de histórias que viabilizam
demonstrar as possibilidades de reavivamento do espaço e despertar o interesse
dos educandos pela literatura infantil.
Trabalhamos atualmente no projeto com 168 crianças, do 1º ano ao 3º
ano. As contações acontecem quinzenalmente, intercaladas com leituras na
biblioteca. O tempo de cada encontro permeia os trinta minutos podendo ser
estendido quando necessário.

1900

Desenvolvimento
O CELLIJ
É importante inicialmente salientar a expressivo papel do CELLIJ como
formador de mediadores de leitura.
O CELLIJ passou a existir a partir de 1996 no Campus da Universidade
Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP) de Presidente Prudente e
teve seu prédio específico inaugurado em 2006. Recebe todas as semanas
diversas escolas de Presidente Prudente e região para o projeto “Hora do Conto”
juntamente com a BIP - Biblioteca Infantil de Prudente, que possui acervo com
mais de cinco mil livros, tanto infantis, juvenis quanto teóricos para auxiliar na
formação do mediador de leitura. O CELLIJ, também promove formações
semanais para mediação em leitura que são de extrema relevância para
desenvolvido do projeto “Hora do Conto na Biblioteca”.
Momento 1: A bagunça dos de brinquedos
A bagunça dos brinquedos é um cordel da autora Mariene Bigio no qual
relata, através de seus versos rimados, a disputa entre os brinquedos para ver
qual é o melhor, como observado no trecho abaixo:
A peteca remendou:
Eu sou bem mais divertida,
Pulo de uma mão a outra
Tenho penas coloridas
Nunca canso de brincar
Tenho fama merecida.
A técnica escolhida para contação de histórias é essencial e precisa ser
pensada para valorizar a história que será contada. De acordo com Coelho,
existem inúmeras técnicas que podem ser aplicadas de acordo com a proposta:
Estudar a história é ainda escolher a melhor forma ou recurso mais
adequado de apresenta-la. Os recursos mais utilizados são: a simples
narrativa, a narrativa com auxílio do livro, o uso de gravuras, de
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flanelógrafo, de desenhos e a narrativa com interferências do narrador
e dos ouvintes. (COELHO, 2001, p.31).

Construímos um pequeno baú de papelão e providenciamos todos os
brinquedos mencionados no cordel, sendo eles: mané gostoso, pião, peteca,
io-io, rói-rói e cata-vento.
A contação aconteceu no pátio da escola e para criarmos um clima lúdico
para adentrarmos na contação utilizamos a música: “Cantiguinha de verão anda
a roda” do CD Crianceiras (poesias de Mario Quintana musicadas por Márcio De
Camillo):
Anda a roda
Desanda a roda
E olha a lua a lua!
Cada rua tem a sua roda
E cada roda tem a sua lua
No meio da rua
Desanda a roda: Oh...
Ficou a lua
Olhando em roda...
Triste de uma lua só!
Nesse momento, pedimos para que as crianças dessem as mãos umas
às outras e fomos, no ritmo da música caminhando pelo pátio, desenhando com
nossos corpos caracóis e círculos, para que no fim, formássemos uma grande
roda.
Ciranda formada e com as crianças já acomodadas iniciamos a contação,
caminhando pela roda, com o baú pendurado no pescoço e narrando o cordel a
fim de atrair as crianças para dentro da história. A contadora é quem molda a
história, dá corpo e vida para a narrativa através de sua performance, portanto,
principalmente na simples narrativa é necessário que ao contar uma história ela
permeie toda a riqueza que o texto escrito possui:
A contação de histórias envolve arte, estética e, principalmente, valese da performance com todas suas características, dentre elas, o
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gestual, a expressão corporal, a voz, a escolha de uma boa trama e de
técnicas apropriadas, para que as histórias sejam transmitidas e
apreciadas pelos ouvintes. Além disso, o vínculo estabelecido entre
narrador e público contribuem para que a narração seja feita e
contemplada em sua totalidade. (SILVA, 2014)

Posterior à história um pequeno verso é recitado para concluir o
momento, fechar a contação: “Essa história entrou por uma porta e saiu por
outra, quem quiser que conte outra”.
Após a finalização da história, esperamos alguns minutos para que
absorvessem o que havia acontecido, mas logo, as crianças se dispuseram a
falar. As dúvidas eram as mais diversas. Apesar dos brinquedos apresentados
no cordel fazerem parte do imaginário nostálgico dos mais adultos muitos dos
pequenos conheciam e queriam saber mais sobre os brinquedos ali
apresentados. Muitos nunca tinham ouvido falar no mané gostoso ou roi-roi, pelo
menos não com esses nomes.
Outros alunos, especificamente do primeiro ano, estavam impacientes
desejando tocar e brincar com o baú de qualquer maneira; o que é muito comum
em se tratando de uma história contada com objetos. Enquanto outros achavam
um absurdo brinquedos disputando para ver quem era o melhor.
Esse breve momento de inquietação por parte das crianças foi um
importante medidor de aprovação, uma vez que as conversas paralelas foram
se tornando calorosas discussões sobre a história contada.
Conseguinte esse momento importante de contemplação e reflexão pós
contação de histórias apresentamos uma proposta de intervenção na biblioteca.
Selecionamos cinco cordéis distintos A, B, C, D e E. A proposta era a
seguinte: Os cinco cordéis foram desmembrados por estrofes, é importante
enfatizar que cada cordel possuía uma cor diferente. Então cada criança recebeu
uma parte de um determinado cordel contendo uma estrofe com um espaço para
ilustrar. No fim, montamos vários folhetos, com histórias distintas, ilustradas
pelas crianças.
As crianças não alfabetizadas, ou em processo inicial de alfabetização,
foram auxiliadas pelas professoras, pelas mediadoras e pelos próprios colegas.
Dessa forma, todos desenvolveram um desenho para cada estrofe do cordel.
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Apesar da contação não ter sido necessariamente no espaço da
biblioteca, por conta da quantidade de crianças (cerca de setenta alunos por
contação), a biblioteca ganhou um aspecto diferente, que causa curiosidade em
quem adentra o espaço e ainda expõe trabalhos realizados pelos próprios
alunos. E ainda contribuiu para a variedade de leitura naquele espaço.
Então, a construção e execução da contação contou com diversos
elementos e estratégias que nos auxiliaram como contadoras e mediadoras de
leitura, dando o primeiro passo para a valorização da biblioteca escolar.
O casamento da Dona Baratinha
A história da Dona Baratinha é muito conhecida entre adultos e crianças
por se tratar de uma história que foi recontada inúmeras vezes e de inúmeras
formas. Adaptamos a obra retirada da Coleção Disquinho (1960) da editora
Continental. As músicas foram compostas e adaptadas por João de Barro e
narrada por Sônia Barreto na qual conta a história de uma barata à procura de
um marido para se casar.
Todos os bichos da floresta que passam por sua janela são tentados a
provar que merecem se casar com a baratinha que cantarola sua música em
busca de um companheiro:
Quem quer casar com a dona baratinha que tem fita no cabelo e
dinheiro na caixinha é carinhosa e com quem ela casar terá doces todo
dia no almoço e no jantar. (BARRO, 1960).

A técnica adotada para essa contação foi a dramatização com a presença
de uma narradora e da própria dona baratinha. Alguns objetos foram utilizados
pela personagem, como uma vassoura, uma fita no cabelo, a caixinha de
moedas, um vestido de noiva, buque de flores.
A história possui um diferencial muito estimado pelas crianças; a presença
da música como parte da história, que além de valorizar o enredo, manteve a
atenção dos pequenos que logo aprenderam a música e se dispuseram a
cantarolar junto com a Dona Baratinha. De acordo com Motoyama e Sisto (2014)
“O uso de sons durante a contação também é um recurso muito interessante,
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principalmente quando o público é composto por crianças menores, pois a
sonoridade dinamiza e auxilia a imaginação”.
A cantiga é uma ótima forma de interação com as crianças, pois elas
participam da contação através da música. Em uma parte da história a Dona
Baratinha pede para o futuro pretendente que faça o seu som onomatopaico,
nessa hora a mediadora pedia para algum aluno imitar, assim os educandos se
envolviam

na

história.

Após

a

contação

as

crianças

continuaram

espontaneamente a cantiga.
Esse enredo foi contado a fim de criar uma base de conhecimento prévio
nos educandos, preparando-os para a história do Cuquedo e um amor que mete
medo.
Alguns acharam a conclusão da história triste pois a Dona Baratinha
apesar de encontrar um pretendente acabou ficando sozinha, não sendo um final
muito apreciado pelas crianças, porém interessante pelo aspecto de que é
necessário ensinar os educandos sobre frustações e finais não convencionais.
Momento 2: “O Cuquedo e um amor que mete medo”
É uma história de Portugal dos autores: Clara Cunha e ilustrado por Paulo
Galindro; que retrata um bicho do folclore português que vive na selva metendo
medo nos outros animais em busca de uma amada que meta medo tanto quanto
ele.
Para iniciar a contação levamos uma caixa sensorial com alguns objetos
que remetessem ao aspecto do Cuquedo. Lembrando que as crianças nunca
tinham ouvido falar de tal personagem até o momento.
É um enredo muito parecido estruturalmente com a Dona Baratinha, que
também contou com uma música:
Quem quer quem quer casar com o Cuquedose esconde no arvoredo
prega susto e mete medo. (CUNHA, 2017).

É percebível que a música é um ótimo elemento para contar histórias. A
história do Cuquedo e da Dona baratinha, são semelhantes pelas falas dos
personagens.
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Outra dinâmica adotada por nós, contadoras de histórias, a fim de obter a
participação das crianças foi deixá-las adivinhar qual seria o próximo
personagem a adentrar a história.
De acordo com (MOTOYAMA, J; SISTO. C, p.6 2014), “As narrativas com
alguns efeitos, podem ficar mais atrativas quando ilustradas por sonoridade de
vento, chuva, rugidos, etc...”. Estimulamos os pequenos a imitar os sons, assim
como fizemos na história da Dona Baratinha. Dessa forma se apropriaram de um
pedacinho da história, criando um aspecto intimista entre a literatura e a criança.
Após essas contação foi realizada uma atividade com cartolina, onde as
crianças relacionaram a história da Dona Baratinha com

a do Cuquedo,

apontando suas principais semelhanças e diferenças. A orientação para as
crianças colocarem elementos da história que pertencem somente à história da
Dona Baratinha do lado esquerdo. Do lado direito os da história do Cuquedo, e
no meio o que há de semelhante entre as duas.
Ao fim, construímos um Cuquedo com lã que ficou na biblioteca da escola
fazendo parte do espaço que aos poucos está sendo reavivado através de cada
contação de histórias.
Considerações finais
Concluímos o presente relato exaltando a importância da figura do
mediador de leitura no desenvolvimento da criança leitora que, por meio da
contação de histórias, cria possibilidades de valorização do ambiente literário.
Apesar de pouco tempo atuando como mediadoras na escola João Sebastião
Lisboa, foram observadas mudanças nos aspectos físicos da biblioteca, uma vez
que a cada contação novos elementos são somados à construção do ambiente
que, por seu turno, aos poucos vai se tornando cada vez mais atraente.
Dessa forma, esperamos que nossas vivências sirvam como exemplo de
estratégias que podem ser exploradas e perpetuadas por professores,
bibliotecários e até mesmo pelos pais.
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VÁRIAS VERSÕES DE CHAPEUZINHO EM UM CICLO DE CONTAÇÃO DE
HISTÓRIAS DO CELLIJ
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(FCT/Unesp)
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(FCT/Unesp)
Profª Renata Junqueira de Souza
(FCT/Unesp)
Introdução
Sabe-se que a leitura, principalmente a literária, é muito importante para
o desenvolvimento do ser humano, já que ela por si só já nos permite conhecer
melhor o mundo. E a literária nos possibilita ter contato com sensações e
emoções que fazem parte da nossa humanidade, e assim, nos humanizam, pois
apesar de nascermos humanos vamos nos humanizando ao longo da vida
(KOBAYASHI, 2013).
Com isso, compreendendo sua importância, fica claro a necessidade de
aproximar as crianças da literatura. É com este objetivo que o grupo Hora do
Conto, pertencente ao Centro de Estudos em Leitura e Literatura Infantil e
Juvenil “Maria Betty Coelho Silva” (CELLIJ), da Universidade Estadual Paulista
“Júlio de Mesquita Filho”, campus de Presidente Prudente, realiza contações de
histórias semanalmente para crianças.
O contato com as contações leva ao contato com as histórias, com o
mundo literário, e assim, aproxima as crianças da literatura. Para que as
contações despertem na criança a fantasia e a magia que farão com que elas
busquem os livros, tudo é preparado, de forma que cada momento com o grupo
Hora do Conto seja prazeroso e significativo.
Assim, este exposto tem como objetivo apresentar as contações de
histórias realizadas no 1º semestre de 2018, com o tema “As várias versões de
Chapeuzinho Vermelho”, perpassando pela escolha das histórias, pelo cenário
e pelo roteiro de acontecimentos, bem como os passos seguidos para que as
contações de histórias fossem realizadas.
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Além disso, visa elucidar a familiaridade das crianças com os
personagens dos referidos contos de fadas, à luz da teoria de Bettelheim (2007),
e como esta familiaridade contribui para a formação da criança. Essas análises
serão feitas com base na observação das crianças durante as atividades
realizadas pelo Grupo Hora do Conto.
Desenvolvimento
Planejamento do Ciclo da Chapeuzinho Vermelho
O CELLIJ (Centro de Estudos em Leitura e Literatura Infantil e Juvenil) é
um espaço localizado na FCT/Unesp de Presidente Prudente, onde ocorre
diversos projetos de formação de leitores, um destes, é o projeto Hora Do Conto,
no qual os participantes, bolsistas ou voluntários, estudam e se preparam para
contarem histórias nas contações realizadas quatro vezes por semana, no
espaço do CELLIJ. Tanto para o público de escolas públicas como particulares
da região que agendam a visita ao espaço e assim participam dos momentos de
contações.
Figura 1: Cellij

Fonte: Acervo das Pesquisadoras (2019)

Para contar as histórias com propriedade os contadores se prepararam,
não apenas por meio do ensaio prático, do contato com a história e com a
técnica, mas também de forma teórica, em grupos de estudos, oficinas, e
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momentos de formação. Baseando-se em autores como Betty Coelho Silva
(1986), Girotto e Souza (2010), Isabel Solé (1998) etc., para que a contação de
histórias possa oferecer à criança toda magia que ela precisa.
Os momentos em que se contam histórias [...] são como clareiras num
bosque, lugares de encontro e de luz. Em meio ao zum-zum das
crianças, forma-se um círculo, no fundo da sala, em cima de um tapete
ou de almofadas [...]. Com olhos arregalados e risadinhas, as crianças
se aconchegam e escutam [...]. Entram na história [...] quase fecham
os olhos, feito estátuas. Mas, ao contrário do que parece, elas não
estão nem um pouquinho paradas: cavalgam um corcel veloz,
ocupadíssimas com aventuras muito longe dali (GIRARDELLO, 2014,
p. 9).

Assim, as contações de histórias são preparadas com ciclos temáticos,
que duram de 2 a 3 meses, dependendo da decisão do grupo. Os participantes
do “Hora do Conto” escolhem um tema, e a partir dele tudo começa a ser
preparado. Desde as histórias que serão contadas, até as técnicas a serem
utilizadas, o cenário, os objetos, os momentos antes, durante e depois da
contação (SOLÉ, 1998).
No ciclo de contações realizado de abril a junho de 2018, o tema escolhido
foi inicialmente “Contos de Fadas”, que posteriormente se especificou em
Chapeuzinho Vermelho (GRIMM; GRIMM, 1997), com a ideia de apresentar o
conto tradicional e algumas adaptações da história para que as crianças
tivessem acesso à famosa história, mas que também pudessem ampliar seu
repertório com novas versões do conto clássico da menina do capuz vermelho.
Assim, a partir deste tema, todo o ciclo foi planejado. Ao chegar no CELLIJ
as crianças logo se deparavam com um cartaz de “PROCURA-SE O LOBO” e
neste momento, já começavam a ativar seus conhecimentos prévios sobre
histórias em que existem lobos; eram indagadas sobre quais histórias elas
imaginavam que aquele lobo pertencia.
Logo que chegavam, elas eram dirigidas ao espaço que denominamos de
“Corredor da inferência”, um corredor onde são colocados elementos que fazem
parte do tema, para que as crianças ao olhá-los levantassem hipóteses e
previsões do que ocorreria, quais seriam as histórias, e qual o tema trazido pelo
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grupo. Tudo a partir da criação de conexões e inferências, sendo, para Girotto e
Souza (2010), a primeira a criação de relações entre o que elas estão vendo e o
que já conhecem de mundo, e a segunda, a realização dessas relações para se
chegar a uma conclusão do que virá a seguir, levantar hipóteses, e fazer
previsões.
Nesse ciclo, o corredor foi preparado para parecer uma floresta, e no chão
havia pegadas de lobo, mais cartazes de “PROCURA-SE O LOBO”, uma cesta
com frutas no chão e uma capa vermelha pendurada na parede. Ao serem
questionadas sobre os elementos, as crianças logo relacionavam com a história
da Chapeuzinho Vermelho, porém muitas citavam outras histórias como Três
porquinhos e demais histórias que incluem esse personagem.
Figura 2: Corredor da Inferência

Fonte: Acervo das Pesquisadoras (2018)

O corredor, então, direcionava-as para a sala de contação, ela estava com
um cenário que também remetia à floresta, com alguns elementos cênicos
utilizados para o momento da história, como uma casinha de fantoches
representando a casinha da vovó, uma placa direcionando os caminhos, uma
pedra, um chapéu amarelo e um lobo feito com uma bota. Tudo preparado para
enriquecer a contação de histórias.
Figura 3: Cenário da Sala de Contação
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Fonte: Acervo das Pesquisadoras (2018)

Uma vez dentro da sala de contação, as crianças se sentavam ou
deitavam nas almofadas e nos tapetes dispostos na sala, retomavam com um
dos contadores o que viram no corredor e faziam um aquecimento para se
prepararem para a história. O aquecimento escolhido para esse ciclo foi um no
qual elas chamavam a “concentração” que “estava no ar”, e passavam esta
concentração em diversas partes do corpo.
As histórias escolhidas para compor o ciclo de contação foram
Chapeuzinho Vermelho (GRIMM; GRIMM, 1997), Chapeuzinho Amarelo
(BUARQUE, 2011) e Chapeuzinho Vermelho: Uma Aventura Borbulhante
(ROBERTS, 2009).
Considerando que a maioria das crianças já conheciam previamente o
conto tradicional Chapeuzinho Vermelho (GRIMM; GRIMM, 1997), a contação
desta foi realizada a partir de uma retomada da história feita pelas próprias
crianças com a mediação de uma das contadoras. Esta entrava caracterizada
de Chapeuzinho Vermelho e perguntava às crianças se elas conheciam a sua
história, e assim, elas contavam o que sabiam e a contadora guiava a contação,
complementando, ou ponderando, baseada na versão dos Irmãos Grimm. No fim
dessa primeira parte, todos juntos cantavam a música tema da história da
Chapeuzinho Vermelho: “Pela estrada a fora, eu vou bem sozinha, levar estes
doces para a vovozinha”.
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Figura 4: Chapeuzinho Vermelho

Fonte: Acervo das Pesquisadoras (2018)

A Chapeuzinho Vermelho se sentava com eles para ouvir a próxima
história. Neste momento, outro contador perguntava se eles conheciam outras
versões da história da Chapeuzinho Vermelho, e depois de um diálogo
apresentava a história Chapeuzinho Amarelo (BUARQUE, 2011). Nesta história
foi utilizada a simples narrativa com objetos.
O contador, então, utilizando apenas o chapéu amarelo e uma bota preta,
contava a história, usando majoritariamente da voz e de gestos. No fim, a última
parte foi adaptada e era contada com um ritmo, formando uma música, em que
todos acompanhavam batendo palma para então finalizar a história.
Figura 5: Chapeuzinho Amarelo

Fonte: Acervo das Pesquisadoras (2018)
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Por último, era contada a história Chapeuzinho Vermelho: Uma Aventura
Borbulhante (ROBERTS, 2009), por meio da dramatização.
Figura 6: Chapeuzinho Vermelho: Uma Aventura Borbulhante

Fonte: Acervo das Pesquisadoras (2018)

Posteriormente ao momento das histórias, as crianças eram direcionadas
à BIP – Biblioteca Infantil de Prudente, localizada também no CELLIJ. O espaço
da biblioteca estava com elementos das histórias, com um painel que remetia a
florestas e capas coloridas penduradas nas estantes iguais as usadas pela
Chapeuzinho Vermelho, mas estas de variadas cores.
Nesse momento, foi proposto que as crianças escrevessem uma carta ou
fizessem um desenho para algum dos personagens das histórias contadas, pois
a Chapeuzinho Vermelho iria entregar a carta para estes personagens quando
voltasse para casa. Enquanto faziam os desenhos, podiam colocar as capinhas
coloridas e assim se sentirem como a própria protagonista.
Ao terminarem, as crianças desfrutavam do acervo da BIP, sendo
mediadas pelos contadores, que ficam atentos para auxilia-las a pegar livros de
seu interesse, conversar com elas, e de forma natural, ir levando o gosto pela
leitura para as crianças. É nesse momento que percebemos como a contação
faz com que elas tenham mais desejo pelos livros.
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Figura 7: Momento na BIP

Fonte: Acervo das Pesquisadoras (2018)

Familiarização com os personagens
Embasando-se em Bettelheim (2007), entende-se que os contos de fadas
ajudam a criança a lidar com a integração de sua personalidade e os problemas
psicológicos de crescimento, por isso é tão significativo para ela; além disso, eles
não se referem ao mundo exterior, mas sim ao interior (BETTELHEIM, 2007).
Assim, por meio dos contos as crianças conseguem resolver problemas internos,
que sozinhos isso não seria possível.
De acordo com Bettelheim, os contos de fadas “sugerem sutilmente como
esses conflitos podem ser solucionados e quais os próximos passos a serem
dados rumo a uma humanidade mais elevada” (2007, p. 37). Com isso, entendese que as crianças se identificam com as histórias que são significativas para
elas, possibilitando resolverem seus conflitos internos.
Como exemplo, tem-se que as crianças que participaram deste ciclo, ao
fazer a carta, escolhiam o personagem que mais se identificou. Ao escrever para
a Chapeuzinho Amarelo, escreviam sobre seus próprios medos, compartilhando
a vontade de enfrenta-los, assim como a personagem. Nas cartas para a
Chapeuzinho Vermelho do conto tradicional, a maioria delas eram feitas por
meninas falando o quão gostam de ouvir essa história, como gostam da
personagem, a convidam para ir até sua casa, e também a cobram pela
desobediência à mãe.
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Para o lobo, era sempre um apelo para que ele pare de comer vovozinhas
e crianças, honrando o acordo feito na história Chapeuzinho Vermelho: Uma
Aventura Borbulhante (ROBERTS, 2009), indicando até mesmo uma dieta a ele.
Em relação ao personagem Thomás, dessa mesma história, a maioria das cartas
são de meninos que falam sobre como ele foi esperto, engraçado, e como é legal
ter um “Chapeuzinho Vermelho” homem.
Em diversas cartas aparecem soluções sobre o que os personagens
poderiam ter feito. Segundo as crianças, a vovó deveria colocar uma senha na
porta de sua casa; o lobo em Chapeuzinho Amarelo (BUARQUE, 2011) deveria
comer a menina logo, antes de conversar, e entre outros.
Assim, percebe-se como as crianças enxergam os personagens,
relacionando-os com a sua própria realidade, suas vidas, colocando muito de
seu próprio mundo e de seus pensamentos ao se relacionar com eles, mesmo
que sejam personagens “fictícios”.
Além disso, o conto de fadas torna-se ainda mais necessário para as
crianças, pois segundo Bettelheim (2007), ele não diz o que é certo ou errado
tão diretamente e nem qual opção escolher, ele ajuda a criança com o que está
implícito na história, por meio da imaginação.
“A mensagem produz efeito quando apresentada não como uma moral ou
exigência, mas de um modo casual que indica que é assim que a vida é”
(BETTELHEIM, 2007, p. 47). Esse é o intuito em se contar histórias no Cellij,
pois não se têm um caráter moralizador, mas sim a contação como uma maneira
de alcançar o lúdico e o campo da imaginação das pessoas que dela participam,
favorecendo, assim, em sua humanização.
Conclusão
Com base no exposto acima, vê-se a importância do planejamento e da
preparação dos contadores antes do momento de contação. Visto que, o uso
das técnicas e a escolha das histórias devem ser previamente pensadas com o
fito de proporcionarem uma experiência significativa para as crianças que dali
usufruem.
Além disso, as crianças dão significados diferentes, por disporem de
contextos de vida diferentes umas das outras, por isso da relevância em
entender que cada criança tem seu tempo. Como é observado em Bettelheim
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(2007), ao ouvir contos de fadas podemos resolver nossos problemas e conflitos
internos e também nos assemelhamos aos personagens e ao contexto da
história.
Assim, de acordo com o mesmo autor: os contos de fadas, exatamente
pela criança não saber absolutamente como as histórias levaram a cabo seu
encantamento sobre ela, são tão enriquecedores na vida delas e lhe dão essa
dimensão encantada (BETTELHEIM, 2007).
Com isso, compreende-se também como foi relevante para as crianças a
participação neste ciclo de contação, envolvendo o conto de fadas tradicional e
o moderno. Além de promover à criança o contato direto com estes personagens,
com quem puderam compartilhar seu mundo, e assim, compreender mais sobre
si mesmo através das histórias, de seus conflitos e dos personagens.
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A MORTE E A CRIANÇA: A IMPORTÂNCIA DOS TEMAS DIFÍCEIS NOS
LIVROS PARA A INFÂNCIA
Mariana Amargós Vieira
(FACON – Polo A Casa Tombada)
Resumo
Geralmente, a temática da morte nos livros para a infância é abordada
pelo viés da Psicologia, como disparador para falar com crianças quando há uma
perda de um ente querido ou como lidar com a própria morte em caso de
doenças terminais. A partir de uma breve trajetória histórica, à luz de ARROYO
(2011), MEIRELES (2016), BRENMAN (2012), MACHENS (2009) e PAIVA
(2011), observa-se que esse tema, considerado difícil e até tabu para crianças,
sempre esteve presente na literatura infantil. No entanto, hoje, há mais editoras
que dedicam parte de seu catálogo para essas discussões, como a paulistana
Pulo do Gato e a blumenauense Gato Leitor, entre outras. Mesmo com tantos
títulos no mercado, por que há uma resistência em tratar estes assuntos com as
crianças? Por que esses temas não são tratados com naturalidade entre pais e
educadores? Com o objetivo de refletir um pouco sobre isso, este trabalho
propõe analisar o livro O Passeio, de Pablo Lugones e Alexandre Rampazo,
publicado pela editora Gato Leitor em 2017, explorando - através de
depoimentos - a relação afetuosa estabelecida com o livro e, consequentemente,
sua importância para o crescimento psicoemocional da criança. Pelo viés dos
estudos literários, refletir-se-á também sobre a escolha dos elementos estéticos
para a construção dos sentidos no objeto livro.
Palavras-chave: infância, morte, literatura, literatura infantil, literatura brasileira.
Introdução
São raras as pessoas que procuram, em livrarias, os livros para infância
com temas considerados difíceis, como a morte, sem utilizá-los para um fim
didático-moralizante. Tendemos a abrandar e até fugir de conversas sobre isso
com medo de causar sofrimento às crianças, como se elas não sentissem
tristeza: desde o momento do nascimento, a criança passa por separações, a
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exemplo do parto, mas são os gestos de amor e cuidado que a reconecta a mãe.
Por que não nos permitimos, por meio da literatura e da simples conversa,
discutir

sobre as perdas que vão acontecendo ao longo do

crescimento

humano?
Essa visão sobre os assuntos que devem ou não ser abordados com os
pequenos precisa ser revista, para que, assim, elas cresçam conhecendo seus
sentimentos e sabendo lidar com eles. De acordo com Dewey (2000, p. 118):
Tendemos a pensar nos sentimentos como coisas tão simples e
compactadas quanto as palavras com que os denominamos. Alegria,
tristeza, esperança, medo, raiva ou curiosidade são tratados como se,
por si só, cada um fosse uma espécie de entidade que entra em cena
já pronta, uma entidade capaz de durar muito ou pouco tempo, mas
cuja duração, crescimento e carreira é irrelevante para sua natureza.
Na verdade, quando significativas, as emoções são qualidades de uma
experiência complexa que se movimenta e se altera [...] A experiência
é afetiva, mas nela não existem coisas separadas, chamadas
emoções.

Como um aceno para se repensar o contato com temas considerados
complexos, podemos encontrar nas prateleiras cada vez mais, exemplares
literário que exploram com sensibilidade - a partir de um trabalho poético com a
palavra, a imagem e o próprio design - essas temáticas.
Quando acompanhamos esse encontro entre livro e leitor-criança,
podemos observar que um repertório diverso e potente é movimentado,
colaborando para a formação emocional, independentemente de ter ocorrido ou
não algo próximo ao sujeito, pois as histórias, mesmo que não sejam em livros
paradidáticos, possibilitam conversar - devido ao trato poético com as linguagens
- sobre sentimentos muitas vezes camuflados.
Os temas tabus na literatura brasileira para infância
No livro Reinações de Narizinho (2016), no capítulo “Pó de pirlimpimpim”,
em que o personagem Visconde de Sabugosa morre, Monteiro Lobato oferta às
crianças um encontro com esses temas tidos como tabus:
– Corram! Achei o visconde!...
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Todos correram para lá, e de fato viram o pobre Visconde semi
enterrado na areia, morto, completamente morto!... Tinha-se afogado,
e fora trazido pelas ondas. Pobre Visconde! Sem cartola, de língua de
fora, olhos cheios de areia, corpo metade comido pelos peixes... Todos
se comoveram profundamente, sobretudo ao verem que não largara a
canastrinha. [...] Até o senhor Münchaunsen se comoveu. Descobriuse, cruzou os braços e ficou de mão no queixo a contemplar aquele
triste fim. (LOBATO, 2016, p, 364)

Emília, com toda a sua sabedoria, no fim desse mesmo capítulo, diz para
Pedrinho se despedir de Visconde antes de deixarem o local. O menino
responde: “– Que ideia! Pois o Visconde não morreu, Emília? – Morreu mas não
acabou ainda! – replicou a boneca, correndo na direção dele com o resto do
Visconde na mão. – Despeça-se deste toco, que é bem capaz de virar gente
outra vez” (LOBATO, 2016, p. 373). E é exatamente isso que ocorre em outro
livro do Sítio do Picapau Amarelo, Viagem ao céu (2006).
Monteiro Lobato, “Recém-saído de uma prisão e sob o efeito da dor de
perder um filho, além das traumáticas emoções da Segunda Guerra Mundial, a
que ninguém, com sensibilidade, poderia ficar indiferente” (CARVALHO, 1989,
p. 150), escreve A chave do tamanho (1942), uma obra primorosa com a qual
consegue encantar muitas crianças, embora a partir de um acontecimento
trágico. Carvalho (1989, p. 150), destaca que: “Perguntando a alunos de 4° série,
que acharam do livro, a maioria classificou-o de cômico, e o restante, de uma
estória fantástica”. Como podemos observar, alguns temas passam, de certa
maneira, despercebidos para as crianças.
Mas não podemos nos esquecer de que os livros infantis são feitos por
adultos e que são eles que compartilham seus pontos de vista sobre diversos
assuntos que consideram apropriados para o desenvolvimento dos pequenos. O
filósofo Michel de Montaigne já nos chamava a atenção, no século XVI, para
esse fato: “‘[...] tudo se submeterá ao exame da criança e nada se lhe enfiará na
cabeça por simples autoridade ou crédito’, pois ‘a verdade e a razão são comuns
a todos e não pertencem mais a quem diz primeiro do que ao que as diz depois’”
(ARROYO, 2011, p. 34-35).
Monteiro Lobato é divisor de águas, no cenário brasileiro, quando o assunto
é reconhecer a criança como sujeito sensível e pensante. Mas, na ditadura
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militar, as atitudes políticas da época refletiram também nas produções culturais
e artísticas para infância, modificando essa abordagem que vinha do período
lobatiano: as obras passaram a induzir uma atitude mais conformista do leitor,
“[...] onde a criança é induzida a aceitar passivamente as regras, ideias e valores
do meio onde vive, por exemplo, menina não pode ser travessa, não pode subir
em árvores, tem de ser boazinha, menino que é macho não chora etc.”
(MACHENS, 2009, p. 62).
A Revista Recreio mudou esse cenário da literatura infantil, principalmente,
porque começou a pensar em uma produção literária voltada para todos e não
só para a criança, uma vez que o adjetivo INFANTIL era compreendido por
muitos como algo infantilizado e pueril: com essa visibilidade que a Revista
Recreio trouxe para o universo da infância, muitos autores se consagraram na
produção de uma estética que trazia temas caros para a formação humana, a
exemplo de O reizinho mandão (1985), um convite de Ruth Rocha para se
pensar de maneira lúdica e crítica o regime ditatorial.
Segundo Maria Lucia Machens (2009), em Um pra lá, outro pra cá (n. 431),
Fiapo de trapo (n. 431), Um Natal que não termina (n. 389), e Jararaca, Perereca
e Tiririca (1984), Ana Maria Machado aborda, respectivamente, sobre:
separação, morte, violência e luta armada como forma de resistência.
Flávio de Souza, em Uma história diferente (n. 430), conforme Machens
(2009), discorre sobre a questão de o homem não poder chorar e mostra como
é difícil lidar com os sentimentos de perda e tristeza e quanta angústia uma
pessoa tem que suportar por não poder colocar seus sentimentos para fora por
meio do choro.
Sonia Robatto também nos fala do conflito com a dor, mas em relação à
criança abandonada, rejeitada com a chegada de um bebê na família, em
Aventuras e desventuras de Gigi (n. 94)(MACHENS, 2009).
Clarice Lispector também não fazia concessões ao leitor, não importava
a idade. Em A mulher que matou os peixes (1968), a autora coloca uma instância
narrativa que começa confessando o “crime” que cometeu sem querer. Explica
como tudo aconteceu de maneira afetuosa e até irônica, mas deixando que a
criança decida se a perdoa pelo ato trágico. Desde o início do livro, a mulher que
sempre gostou de animais, que nunca teve problemas com eles, mas elenca
uma série de histórias pessoais em que os bichos morrem. Fala de maneira
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sincera sobre a dor da perda e explica que, às vezes, as coisas não acontecem
da maneira que queremos.
Será mais fácil, caso a criança passe por uma perda ou lide com alguma
situação complexa, se ela tiver lido alguns desses livros? Muito provavelmente
não, mas já existirá um canal de conversa aberto sobre o tema se ele já tiver
sido abordado anteriormente. Entender as emoções poderá ser mais fácil se a
criança, então, se lembrar da personagem que passou por algo parecido
(verossimilhança).
A morte no livro O passeio
O Passeio, de Pablo Lugones e Alexandre Rampazo, foi o livro escolhido
para esta discussão acerca dos temas tabus (difíceis, complexos, delicados). Na
obra em questão, o leitor acompanha um pai e uma filha andando de bicicleta,
mas ao longo do trajeto, percebemos que se trata de uma metáfora do ciclo da
vida. Na narrativa que enlaça palavra e imagem, os leitores percebem que, em
todo o percurso da vida das duas personagens, houve troca de afeto, olhares
amorosos, cumplicidade e ensinamento de ambos a cada passagem de tempo,
ou melhor, a cada virada de página.
Aline Iozzi, professora e mãe de dois filhos - Lívia, de 11 anos, e Guilherme,
de 6 - compartilhou sua experiência com o livro supracitado. De acordo com a
entrevistada174, a obra veio a calhar na vida dos três: Aline perdeu o padrasto
há um ano, e ele era um avô incrível para as crianças, muito amoroso. Ela
percebeu que o livro acolheu o menino; “perceber que pode sempre recomeçar,
que a história não acaba, que a vida continua e que outras coisas bonitas e
maravilhosas podem acontecer, embora a gente esteja sofrendo, sentindo
saudade e a perda”. De tempos em tempos, Guilherme pede para reler O
Passeio: é a maneira que ele encontrou de se reconectar ao avô.
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Este artigo faz parte de um trabalho de conclusão de curso, produzido para a especialização
em Livro para Infância, da Facon, polo A Casa Tombada. Para tanto, foram entrevistados, em
2009, Alexandre Rampazo Aline Iozzi, Ana Paula Lopes, Nathália Noguchi, Marcia Leite e Pablo
Lugones.
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Ao ver essa relação de afeto nos livros que abordam a morte, percebemos
o quanto a literatura pode auxiliar no crescimento emocional da criança. Durante
a formação humana, por quantas outras separações, frustrações, tristezas uma
criança não passará? Essas questões são levantadas por Paiva (2011, p. 37),
que pontua:
Ao longo da infância, a criança, muitas vezes, se depara não só com a
morte de seu bichinho de estimação ou de uma pessoa importante,
mas também com a separação dos pais (morte de uma família
constituída), a dor da diferença (sofrimento decorrente do fato de ser
diferente) ou a impossibilidade de conseguir algo. Tais frustrações,
dores, perdas e mortes provocam sofrimento e dores psíquicas e,
algumas vezes, levam a mudanças e reformulações na vida da criança.
Portanto, parto da premissa de que, com adultos que saibam
compreender essas várias mortes, provavelmente a criança estaria
mais preparada para enfrentar perdas. Além disso, poderia elaborar o
processo de luto com mais facilidade e, provavelmente, também
conseguiria se relacionar melhor com as situações inevitáveis, sendo
capaz de encarar a morte como algo que faz parte do processo de
viver.

O processo de luto para as crianças é o mesmo pelo qual o adulto passa,
mas sua duração é subjetiva, já que a noção de tempo para a criança ainda não
é bem definida. Sem apelo didático, os livros literários podem auxiliar nesse
entendimento das emoções. Insegurança, abandono, medo de perder o ente
querido, culpa, raiva, rejeição, fantasiar o retorno da pessoa que se foi são
alguns dos sentimentos que podemos ter durante o luto, e ainda pouco
conhecidos pelos pequenos (PAIVA, 2011).
A conversa franca é o melhor caminho, pois a criança está disposta a saber
a verdade sobre a morte e indaga o adulto de várias maneiras. Paiva (2011, p.
29) cita Ricardo Azevedo, autor e ilustrador que afirma em Contos de enganar
a morte (2003):
[...] falar sobre a morte com a criança não significa entrar em altas
especulações ideológicas, abstratas e metafísicas nem em detalhes
assustadores e macabros.
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Refiro-me a simplesmente colocar o assunto em pauta. Que ele esteja
presente, através de textos e imagens, simbolicamente, na vida da
criança. Que não seja mais ignorado. Isso nada tem a ver com
depressão, morbidez ou falta de esperança. Ao contrário, a morte pode
ser vista, e é isso que ela é, como uma referência concreta e
fundamental para a construção do significado da vida.

Considerações finais
O filósofo Walter Benjamin, em meados dos anos de 1930, já falava sobre
essa higienização da morte:
Morrer, outrora um processo público e altamente exemplar [...] –
morrer, durante a Era Moderna, é cada vez mais repelido do mundo
perceptivo dos vivos. Antigamente não havia uma casa, quase nem um
quarto, em que alguém já não tivesse morrido. [...] Em espaços que
ficaram purificados de morte os cidadãos hoje são habitantes enxutos
de eternidade e, quando seu fim se aproxima, eles são dispostos pelos
herdeiros em sanatórios ou hospitais [...] (BENJAMIN, 1996, p. 70)

Para Ilan Brenman, pesquisador e autor de dezenas de livros infantis, a
morte tornou-se um assunto politicamente incorreto. Por que, não damos às
crianças textos sobre emoções universais, como tristeza, alegrias, frustrações,
temores, para que trabalhem esses sentimentos por meio do universo da
fantasia? Por que ignorar por completo as lutas e os conflitos que vivem em seu
cotidiano e que fazem parte da natureza humana? (BRENMAN, 2012)
A editora paulistana Pulo do Gato não hesita em ter em seu catálogo vários
livros sobre assuntos delicados, considerados espinhosos para a maioria dos
pais e professores. Márcia Leite, editora de livros para crianças e jovens, autora
e educadora, em entrevista, deixa claro a importância de abordar todos os temas
com as crianças:
Preferimos publicar obras que transformem em vez das que
acomodem. Livros que possam fazer a diferença no repertório do leitor.
[...] Podemos afirmar que a literatura para crianças e jovens (na
verdade, para qualquer leitor) na escola e fora dela, favorece a
construção dos processos de autoconhecimento e de empatia –
conhecer melhor a si mesmo e ao outro, colocar-se no lugar de alguém
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diferente, pensar o mundo com várias lentes, por vários pontos de
vista, sem precisar sair do lugar. Para nós, a literatura é a arte da
humanização. Para nós, a literatura é a arte da empatia e da
humanização.

Vimos, no caso de Guilherme, filho de Aline, que a leitura do livro O passeio
ilustrou o que Márcia Leite, retomando o teórico Antonio Candido, chama de
humanização. Claro que não podemos transformar a literatura em tábua de
salvação para as questões emocionais. Ela é apenas um dos meios para acessálas e iniciar uma conversa, como afirma Alexandre Rampazo. Então, precisamos
ter coragem de romper com nossas barreiras emocionais e encarar os livros
tristes desde cedo com os pequenos, para que assim eles possam aos poucos
construir seu repertório emocional e se sentir à vontade para conversar sobre
seus sentimentos sem medo nem tabu, tornando-se, assim, mais seguros.
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OS AVÓS CONTADORES DE HISTÓRIA
Maria de Fátima Martins
Francisco Lanser
Introdução
O referido projeto, surgiu

considerando

a necessidade de buscar

soluções na apropriação da leitura e da escrita, recuperando o encontro de
famílias, recriando estes instantes/momentos inesquecíveis de alimentar a
história de vida dos alunos, através de tantas outras histórias.
Desenvolvimento
A arte de contar histórias nos permite recuperar um pouco daqueles
momentos mágicos de nossa infância. Somos
manifestamos

seres narrativos e assim,

culturas e condições sociais ao desenvolver esta prática

conhecida desde as rodas em torno das fogueiras tribais até os dias de hoje.
Para recuperar a prática de viver momentos inesquecíveis e recriar outras
narrativas que ainda eram guardadas com tanto carinho pelos nossos alunos,
para que, cada vez mais, mais pessoas contem histórias, surgiu este Projeto
“AVÓS CONTADORES DE HISTÓRIAS”.
Desta forma as crianças passaram a entender que

as histórias são

vivências de pessoas comuns, que não estão apenas nos livros, mas bem perto
de nós. “Consciência e sabedoria envolvem reflexão, isto é, capacidade de
produzir novas formas de existência, de humanização.” (Pimenta, 1998 : 52)
Tratou-se de aproximar os educandos de vivências que se repetem no
cotidiano, num ir e vir de memórias afetivas, para que através destas
interferências, pudessem entender que se pode manifestar

a narrativa nas

diversas modalidades e nos diferentes espaços.
Houve sintonia nas interações entre alunos e familiares.“As práticas
interdisciplinares acontecem quando existe uma abertura e uma flexibilização
nas fronteiras das disciplinas. O que as aproxima é a possibilidade da
apropriação de novos conhecimentos. ” (Furlanetto, 1998:39)
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Através das histórias ouvidas e tecidas no decorrer do processo elencado,
construiu - se um repertório de significados que também deu suporte para outras
situações que ocorreram na vidas destes aprendizes. A presença dos avós em
sala de aula, resgatou os laços familiares.
Viver em grupo para uma criança, significa socializar-se, descobrir um
novo meio de interagir no mundo; para o adolescente é afirmar sua
individualidade; para o adulto é, entre outras coisas, a possibilidade de ver
continuada a vida social, vivenciando e compreendendo uma herança cultural.
É preciso resgatar o prazer de conviver pelo “amor afeto”, para que a
criança adquira autoconfiança e venha para a escola cheia de desejo de
aprender e de descobrir meios de construir seu conhecimento, estabelecendo
vínculos afetivos em grupo e dando sentido ao que ouve, vivencia e compartilha.
Segundo Nóvoa, (1992, p.1) a construção de identidades passa sempre
por um processo complexo graças ao qual cada um se apropria do sentido da
sua história pessoal e profissional. É um processo que necessita de tempo. Um
tempo para refazer identidades, para acomodar inovações, para assimilar
mudanças.
A criança ao chegar na escola, espera encontrar um amigo, um guia, um
animador, um líder. Alguém muito consciente, que se preocupe com ela e a faça
pensar, tomar consciência de si e do mundo. E que seja capaz de dar-lhe as
mãos para construir com ela uma nova história e uma sociedade melhor.
Considerações finais
Constatou-se através deste trabalho, o envolvimento dos familiares.
Todos tiveram o mesmo propósito – o de aproximar gerações, para que deste
modo, as crianças percebessem que também irão vivenciar estas etapas em
suas vidas. Foi possível resgatar as histórias de diferentes épocas, destes avós
que tanto ensinaram com suas lições de vida, suas crenças, seus amores, suas
canções e e principalmente atribuindo um significado ao que em suma, se vive.
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BIBLIOTERAPIA - HUMANIZAÇÃO DO ESPAÇO HOSPITALAR NA
INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA
Rafaela Oliveira Haygertt
Mareva Vitória Santos Barres
João Batista da Silva Goulart
Ana Maria Accorsi
(UERGS)
Resumo
O projeto de pesquisa denominado “Biblioterapia: Humanização do
espaço hospitalar para crianças e adolescentes da ala pediátrica” atua na
pesquisa com o objetivo de avaliar o papel da leitura e da contação de história
na recuperação e no bem-estar dos pacientes da área pediátrica. O projeto faz
parte do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica, Edital PROPPG
28/2018. A metodologia utilizada para a realização da pesquisa é de cunho
qualitativo, priorizando a vivência direta para a contação de histórias da literatura
infantojuvenil adequadas à faixa etária dos pacientes da internação pediátrica do
Hospital Materno Infantil Presidente Vargas (HMIPV), no município de Porto
Alegre. Essas ações e coletas de dados são realizadas duas vezes por semana.
Por meio da contação de história, dos livros e do espirito lúdico busca-se
amenizar a experiência da internação hospitalar e tornar mais humano o
ambiente que muitas vezes é pouco acolhedor.
Introdução
No momento da hospitalização, uma nova realidade se apresenta para a
criança na qual mudanças de rotina são representadas pela presença de
pessoas

desconhecidas

que,

ao

passo

em

que

ofertam

cuidados,

antagonicamente produzem novas sensações, não raras vivências de
desamparo. Ademais, há de se considerar que o adoecimento geralmente é
percebido por essa população em crescimento como uma ruptura no processo
normal do seu desenvolvimento, indesejado e capaz de mudar seu universo
diário, além de acometer, indiretamente toda sua família e o círculo social em
que vive.
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Assim, pensando na criança e no adolescente hospitalizados, mesmo
diante dos avanços de políticas humanizadoras do espaço hospitalar, é mister
que se possa compreendê-los em suas necessidades a fim de contribuir para o
seu desenvolvimento mental e cultural, minimizando as possíveis consequências
de uma internação, tornando-a mais humana.
Por outro lado, sabe-se que a literatura se manifesta universalmente por
intermédio do ser humano, e em todos os tempos, tem função e papel
humanizador. O sociólogo e crítico literário Antônio Candido (1989), em seu
ensaio “Direitos Humanos e literatura”, defende a ideia de que não há um ser
humano sequer que viva sem alguma espécie de fabulação/ficção, pois ninguém
é capaz de ficar as vinte quatro horas de um dia sem momentos de entrega ao
“universo fabulado”.
Admite-se então, como hipótese, que a Biblioterapia, apresenta a
possibilidade de a literatura desempenhar uma função terapêutica na medida em
que alivia tensões e a pressão das emoções e pode auxiliar a criar um ambiente
hospitalar mais acolhedor e humanizado.
Metodologia
Os estudos preparatórios e a formação dos contadores iniciaram no
primeiro semestre de 2018, a partir da submissão do trabalho ao comitê de ética
tanto da UERGS quanto do Hospital (HMIPV). A partir da aprovação, começaram
as visitas e as coletas de dados em 1º de novembro de 2018. No ano de 2018,
foram realizadas cerca de 16 (dezesseis) visitas ao HMIPV com contação de
histórias e coleta de dados. No ano de 2019 o projeto continua com esta coleta
de dados e observação.
Para o processo de contação de histórias, com os pacientes da ala
pediátrica e da sala de espera do hospital, os pesquisadores são divididos em
duplas a fim de desenvolver as atividades propostas para 01 (um) paciente, ou
em pequenos grupos de até 5 participantes, dependendo da disposição do
espaço (salas, corredores, macas, etc.) e do quadro de saúde em que se
encontram as crianças e jovens internados.
Os pares ou equipes são enviados ao hospital um a cada dia da semana
acordado, realizando de uma a seis sessões da dinâmica, com duração de
aproximadamente 30 (trinta) minutos cada. Um membro da dupla faz, em
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sequência, o lançamento (momento em que o mediador canta uma música,
emite sons e rimas) e a contação oral de uma história, ou a leitura individual de
histórias utilizando-se de: livros da literatura infanto juvenil ilustrados, os quais
foram previamente escolhidos em conjunto com a equipe da pesquisa e a
professora orientadora; instrumentos lúdicos que complementam e representam
imageticamente a história contada, como fantoches em E.V.A e T.N.T feitos
artesanalmente, aventais personalizados com aplicações de personagens em
feltro e velcro, mala de leitura, álbum seriado em folhas A3, entre outros.
Uma das partes mais importantes da pesquisa foi o diálogo com o
paciente. Os pesquisadores aproveitaram para criar momentos de descontração
e conexão com as crianças e familiares participantes sobre os elementos da
narrativa apresentada nos momentos determinados da contação. Realizando,
assim, a exploração e explicação da história. Ao final foi verificada e perguntado
se gostaram da história – com a finalidade de verificar a adesão do grupo ao
trabalho. A partir desta adesão então é possível verificar ou não a importância
da literatura para humanizar o ambiente hospitalar.
Resultados e discussões
Com as atividades descritas e no fazer prático da realização deste estudo,
pode-se comprovar a importância da contação de histórias, em suas diversas
formas, para conectar seres humanos, humanizar espaços e transformar
realidades. Durante a realização da pesquisa, foi constante o aprendizado e
principalmente a percepção de que o contador de histórias é um agente de
esperança. O consolo, mesmo que momentâneo, pode ser encontrado nas
páginas dos livros ou ao se ouvir uma história.
Um dos principais aspectos analisados e que foi uma surpresa para os
próprios pesquisadores é como a contação de histórias pode ser algo que
contagia e cria novas perspectivas para aqueles que estão ouvindo esta história
juntamente com os pacientes. Muitos acompanhantes demonstraram interesse
em contar mais histórias ,e até mesmo, em aprender mais sobre os aspectos
técnicos da contação para poderem passar adiante as histórias ouvidas.
Também se pode verificar que além dos pacientes em si, os
acompanhantes também usufruíam desse momento e, muitas vezes, até mesmo
se envolveram com os contadores. Seja para incentivar os pacientes, seja por
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estarem da mesma forma envolvidos com a contação, esses acompanhantes e
familiares se provaram parte essencial do processo de contação de histórias.
Considerações finais
O fato de uma pessoa, principalmente uma criança, ter que passar por
longo período num hospital, sem nenhuma ocupação, isolada e afastada do
convívio familiar a leva a um estado de estresse, e não só o doente, mas a família
ou acompanhante também sofre esse desconforto. Ao refletirmos sobre o
desconforto causado pelo processo de internação, este trabalho justifica-se pela
necessidade

de

subsídios

que

favoreçam

a

promoção

da

prática

biblioterapêutica, por meio de atividades que levem alegria para o ambiente
hospitalar, de forma a melhorar a qualidade de vida das pessoas internadas.
Nesse viés, ao inserir em um espaço doloroso a expectativa de que o
imaginário possa dialogar com a dor e que aspectos positivos e de esperança
possam sem geridos neste contexto, a literatura se faz instrumento de estímulo
à criatividade das crianças e jovens, além de incentivar o prazer pela leitura.
Comprovou-se então, a partir da pesquisa realizada no ano 2018 que a
prática da leitura como atividade terapêutica pode transformar o hospital num
ambiente mais alegre, auxilia as pessoas hospitalizadas a superarem o medo, a
dor e a se recuperarem mais rápido. Logo, a biblioterapia pode ser hipotetizada
como uma contribuição terapêutica por minimizar o sentimento de angústia,
isolamento fragilidade física e emocional decorrentes da internação hospitalar.
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